
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013711-41.2013.815.2001 - Capital
RELATORA : Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
EMBARGANTE : Estado da  Paraíba 
PROCURADOR : Sérgio Roberto Felix Lima
EMBARGADO : Edson Lima de Castro
ADVOGADO : Herberto S. Palmeira Júnior e outros

PRELIMINARMENTE - DIREITO INTERTEMPORAL – VIGÊNCIA DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –  RECURSO INTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE 1973 – MARCO TEMPORAL – DIA 18
DE  MARÇO  DE  2016  -  RESPEITO  AOS  ATOS  PROCESSUAIS
INTEIRAMENTE  PRATICADOS  ANTES  DO  NOVO  DIPLOMA  –
TUTELA JURÍDICA DAS SITUAÇÕES CONSOLIDADAS NO TEMPO -
RECURSO  ANALISADO  COM  BASE  NO  CÓDIGO  ANTIGO  –
ULTRATIVIDADE EXCEPCIONAL DA LEI REVOGADA. 

O recurso  remetido ao Tribunal antes do dia 18 de março de 2016, dia
de início da vigência do Novo Código de Processo Civil, deve atender
aos ditames do antigo diploma de 1973,  sob pena de malferir-se os
artigos 1º, 14 e1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e
art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO -  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  COM  PEDIDO  OBRIGACIONAL  -  RESTITUIÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EX OFFICIO  - INTERPOSIÇÃO
EXTEMPORÂNEA –  INADMISSIBILIDADE  –  INOBSERVÂNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO -   INTELIGÊNCIA DO ART.
557, DO CPC/73. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Restando caracterizada a intempestividade do recurso apelatório e sua
consequente inadmissibilidade, impossível se torna a análise do mérito
recursal.

-  Em consonância com o estatuído no comando do art.  535,  e seus
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incisos  do  CPC/73,  os  embargos  de  declaração  somente
são cabíveis quando o acórdão for eivado de obscuridade,
contradição ou omissão.

-  Pelo  que  se  depreende  dos  argumentos  trazidos  ao
recurso pelo embargante, observa-se que a sua pretensão,
na verdade, consiste na rediscussão do  decisum proferido
pelo  Órgão  colegiado  desta  Corte,  sendo  certo  que  os
aclaratórios  não  devem  ser  admitidos  como  recurso  de
revisão.

Vistos etc.

Cuida-se de  Embargos de Declaração opostos  pelo Estado da
Paraíba  em  face  do acórdão  que  negou  provimento  aos  Embargos  de
Declaração recebidos como Agravo Interno para manter incólume a decisão
monocrática  proferida  em  sede  de  Apelação  Cível,  no  sentido  da
impossibilidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas
remuneratórias  não  incorporáveis  aos  proventos  do  servidor  militar  (fls.
170/174).

Em suas razões, alega o embargante, em síntese, a existência de
omissão no julgado atinente à questão da repetição de indébito não só sobre o
terço de férias como também sobre inúmeras outras gratificações inerentes ao
exercício da carreira militar.

Assevera, ainda,  a ausência de manifestação sobre a aplicação
dos arts. 111, I e II e 176 do Código Tributário Nacional bem como sobre o art.
4.º, caput e § 1.º da Lei n.º 10.887/2004.  Ressalta, outrossim, que o acórdão
embargado deixou de analisar cada uma das gratificações e, de modo geral,
declarou a exclusão de incidência do tributo. Ao final, pugna pelo acolhimento
dos embargos declaratórios (fls. 176/179).

Sem contrarrazões aos embargos (certidão - fls. 183).

É o relatório.

Preliminar de Direito Intertemporal:

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo  em  vista  que  a  decisão  recorrida foi  publicada  no  dia
26.02.2016 e os embargos foram interpostos em 14.03.2016.

Por tal  razão, tiveram seus efeitos consumados ainda sob a
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égide do regramento  anterior  e  mesmo que esta  decisão seja  proferida  na
vigência  da  Lei  nº  13.105/20151,  impõe-se  a  aplicação  das  disposições  de
direito  intertemporal  estabelecidas  em  seu  art.  14  e  1.046,  bem como,  os
axiomas constantes no art. 1º da nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º,
inciso XXXVI, da Constituição Federal. 

Sendo assim, passo à apreciação do presente recurso à luz do
CPC/73.

De  início,  registro  que  o  vertente  recurso  não  deve  ser
conhecido.

Compulsando-se  os  autos,  percebe-se  que  a  intimação  do
acórdão embargado ocorreu em 26 de fevereiro de 2016 (fl.  175), através de
nota de foro. 

Destarte,  o  prazo  para  interposição  dos  embargos  de
declaração  previsto no art. 535 do CPC/73  é de 05(cinco) dias e, de acordo
com a prerrogativa aplicável à Fazenda Pública disposta no art. 188 do citado
diploma processual, o prazo  deve ser considerado em dobro,  porquanto em
10(dez) dias.

Assim, iniciando-se o lapso temporal de em 29/03/2016, o prazo
final  para interposição do recurso,  exauriu-se em  09/03/2016. No entanto,  o
presente apelo só foi interposto em  14 de  março de 2016 (fl.  176), ou seja,
05(cinco) dias depois de expirado o prazo legal.

Dessa forma,  percebe-se que  o presente  recurso  aclaratório
não  superou  o  juízo  de  admissibilidade,  uma  vez  que  não  preencheu  o
pressuposto da tempestividade ”.  

Diante  desses  elementos,  o  recurso  é  manifestamente
inadmissível, autorizando a prolação de decisão monocrática, sem necessidade
de julgamento colegiado, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo
Civil de 1973. Veja-se:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior.”

Com  efeito,  restando  caracterizada  a  intempestividade  do
recurso apelatório, e sua, consequente, inadmissibilidade, impossível se torna

1 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.
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a análise do mérito recursal.

Isso  posto,  NEGO  SEGUIMENTO  AOS  PRESENTES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS,  com supedâneo no artigo  557,   caput  do
CPC/73, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 16 de junho de 2016.

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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