
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº Nº 0001150-48.2014.815.2001.
Origem : 4ª Vara de Família da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargantes: Tanea Maria Garcez Bujes da Silva e outros, representando o 

  espólio de Paulo Roberto da Silva.
Advogado : Lindinalva Pontes Lima.
Embargada : Francine Maia.
Advogado : Eduardo Monteiro Dantas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO IN-
TERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILI-
DADE QUE DEVEM OBSERVAR AS NORMAS
PROCESSUAIS  ANTIGAS.  CONHECIMENTO
DO  RECURSO.  CONTRADIÇÃO.  INOCOR-
RÊNCIA.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM.  RE-
JEIÇÃO. 

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as inter-
pretações  dadas,  até  então,  pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”  (Enunciado Adminis-
trativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada, após pormenorizada análise fática e jurí-
dica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.  

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  145/154) opostos
por Tanea Maria Garcez Bujes da Silva e outros, representando o espólio de
Paulo Roberto da Silva, desafiando os termos do acórdão (fls. 632/637) que,
nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças
Salariais”,  ajuizada pelos  ora embargante em face do  Estado da Paraíba
negou provimento ao recurso apelatório por eles interposto.

Nas  razões  recursais,  o  embargante  alegou,  em  síntese,  a
existência de contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que
“em  que  pese  aludir  à  prova,  sustenta  a  insubsistência  da  tese  dos
apelantes/embargantes apenas em algumas provas, desprezando que de fato,
o de cujus jamais manifestou interesse em se separar da sua esposa, com
base na farta produção de provas  constante no caderno processual” (fls.
641).

Aduz que, diante das provas documentais colacionadas ao feito
e  dos  depoimentos  das  testemunhas,  é  possível  concluir  que  o  sr.   Paulo
Roberto da Silva, muito embora tenha se relacionado com a promovente, ora
embargada, não possuía a intenção de desligar-se de seu vínculo matrimonial,
tampouco de constituir união estável com aquela, podendo ser denominada a
relação existente entre eles, em seus termos, de simples “namoro”.

Pugnou, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos
infringentes,  para que seja sanada a contradição apontada,  reformando-se o
decisum objurgado, de forma a ser julgado improcedente o pedido autoral.

Devidamente  intimada,  a  parte  embargada não contrarrazoou
(fls. 649).

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046. Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC)  –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim  de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de
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seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade  de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço dos aclaratórios, passando à análise dos argumentos recursais.

Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973,
são  cabíveis  embargos  de  declaração  quando  houver,  na  sentença  ou  no
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acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Desse modo, pressupõe para
sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade
de eventualmente permitir duplo sentido na interpretação. Permite-se, assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a
parte embargante, a pretexto de contradição, pretende, na realidade, que seja
reapreciada a matéria, pleiteando, inclusive, ao final, a reforma da decisão de
primeiro grau.

Entretanto,  o  presente  recurso  não  se  presta  a  revolver  o
julgado, nem a substituir a decisão anteriormente prolatada, mormente quando
este não contém qualquer defeito a ser sanado por meio da via aclaratória, já
que  toda  a  matéria  submetida  à  apreciação  do  Órgão  ad  quem  fora
devidamente  analisada  ponto  por  ponto,  tomando por  base  precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

Ora, ao revés do que aduzem os embargantes, o decisum não se
mostrou  contraditório,  mas  apenas  não  acolheu  argumentações  recursais
considerando os documentos carreados aos autos por ambas as partes, bem
como  os  depoimentos  testemunhais,  não  havendo  que,  nesta  ocasião,
novamente rediscutir matéria já apreciada.

Vejamos excertos do julgado atacado:

“Pois  bem,  analisando  detidamente  as  provas
carreadas ao caderno processual, verifica-se que não
obstante casados civilmente, Paulo Roberto da Silva
e  Tanea  Maria  Garcez  Bujes  da  Silva já  não
conviviam  maritalmente,  encontrando-se  separados
de fato anos antes do falecimento do primeiro.

Afere-se,  ainda,  que  o  de  cujos  mantinha
relacionamento  sério,  duradouro  e  público  com  a
autora, Francine Maia, com quem residiu por longos
anos  sob  o  mesmo  teto,  sendo  incontroversa,
inclusive,  a  ciência  dos  promovidos,  consoante  se
infere dos depoimentos testemunhais (fls. 545/550) e
das fotos colacionadas aos autos, em que são vistos
os  filhos  do extinto ao lado deste  e  da autora  em
diversos eventos sociais.

Traz a promovente, ao caderno processual, elementos
probatórios  suficientes  a  indicarem  a  indubitável
situação de sua coabitação com o falecido, conforme
se  observa  dos  documentos  colacionados  às  fls.
17/164,  que  consistem  em  faturas  de  cartão  de
crédito e contas telefônicas em nome do promovido
direcionados  ao  endereço  da  autora.  Além  das
declarações da secretaria de saúde e comprovantes
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de  atendimento  hospitalar,  comprovando  a
companhia  da  autora  ao  falecido  em  sua
convalescença  por  ocasião  de  suas  internações
hospitalares (fls. 28/35).

Cumpre ressaltar que, muito embora seja defendida
pelos  apelantes a ausência de separação de fato, sua
tese é insubsistente, uma vez ser pautada apenas em
outras contas pessoais endereçadas à residência da
esposa,  o  que,  por  si  só,  não  comprovam  a
manutenção da convivência matrimonial.

Nesses  termos,  demonstrada  a  robustez  probatória
dos  documentos   encartados,  em conjunto  com as
demais provas, a exemplo dos testemunhos colhidos,
torna  cristalino  a  união  estável  vivenciada  pela
autora e o de cujos”.

Destarte,  vislumbro  que  não  há  qualquer  contradição,  nem
mesmo obscuridade ou omissão no julgado, não sendo cabíveis, portanto, os
embargos de declaração, devendo a decisão recorrida ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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