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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO
DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO  COMBATIDO,  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO.  DESNECESSIDADE.  REJEIÇÃO  DA
SÚPLICA ACLARATÓRIA. 

-  É  de  se  rejeitar  os  embargos  de  declaração  que  visam
rediscutir a matéria julgada ou quando inexiste qualquer eiva
de  omissão,  obscuridade,  contradição  e  erro  material
porventura apontados.

-  No  presente  caso,  não  merece  acolhimento  a  súplica
manejada, uma vez que objetiva rediscutir os fundamentos da
decisão já analisada neste caderno.

- É desnecessário o prequestionamento explícito para fins de
interposição de futuros recursos no âmbito do STJ e/ou STF,
pois,  segundo  o  art.  1.025  do  novo  CPC  “Consideram-se
incluídos  no  acórdão  os  elementos  que  o  embargante
suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,  ainda  que  os
embargos  de  declaração  sejam  inadmitidos  ou  rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”

VISTOS,  relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Colenda  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 
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RELATÓRIO

Inconformado com o acórdão de fls. 134/136 verso, que desproveu o seu regimental,
mantendo, na íntegra, a decisão monocrática de fls. 113/114, que não conheceu o seu apelo, ante a
intempestividade, o Estado da Paraíba opôs os presentes aclaratórios. 

Em suas razões (fls. 139/144), o recorrente alega que o objetivo dos embargos é o
prequestionamento expresso da matéria. Para tanto, argumenta que como se trata de uma ação de
execução fiscal, o prazo só começa a correr após a intimação pessoal da Fazenda. Assim, aduz que
como fez carga dos autos apenas em 30/03/16, já deveria ser aplicado o CPC/15, com a contagem
dos prazos em dias úteis, de modo que o seu apelo encontra-se tempestivo. 

Ante o exposto,  afirma existir  omissão quantos aos arts.  25, da LEF e 1.046, do
NCPC, bem como dos enunciados nº 268 e 399, do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, a fim de sanar
as omissões verificadas. 

É o breve relatório.

VOTO

De início,  cumpre  mencionar que, segundo o rol taxativo do art.  1.022 do  Novel
Código de Ritos, os Embargos Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

Neste sentido:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  NO
ACÓRDÃO  COMBATIDO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  DO  ART.  535,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.  REJEIÇÃO. -  Os
embargos  de  declaração  têm  cabimento  apenas  nos  casos  de
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do
julgado  e  inexistindo  quaisquer  das  hipóteses  justificadoras  do
expediente,  impõe-se  a  sua  rejeição. -  Nem  mesmo  para  fins  de
prequestionamento  se  pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram repelidos pela fundamentação desenvolvida na decisão. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  01286203320128152001,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES FREDERICO MARTINHO
DA NOBREGA COUTINHO , j. em 30-07-2015) 

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.
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Pois bem, alega o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de
que não houve pronunciamento acerca dos artigos 25, da Lei de Execuções  Fiscais e 1046, do
NCPC, bem como sobre os enunciados nº 268 e 399, do Fórum Permanente de Processualistas
Civis. 

Aduz, nesse sentido, que como se trata de uma execução fiscal, o prazo só começa a
correr após a intimação pessoal da Fazenda, de modo que, como fez carga dos autos apenas em
30/03/16, já deveria ser aplicado o CPC/15, com a contagem dos prazos em dias úteis, encontrando-
se o seu apelo tempestivo. 

Com o exame das razões do recurso, vê-se que o embargante pretende, tão somente,
a reforma do acórdão de fls. 134/136 verso, que desproveu o seu recurso regimental, mantendo, na
integralidade,  a  decisão  monocrática  combatida,  a  qual  não  conheceu  do seu  apelatório  ante  a
extemporaneidade. 

Ora, quanto à aplicação ou não do CPC/2015 ao caso dos autos, e a necessidade de
intimação pessoal  da Fazenda,  tais  questões foram devidamente debatidas do julgado recorrido,
conforme se percebe com a transcrição do enxerto a seguir: 

“Assim, deixo de realizar o juízo de retratação por entender correta as
conclusões exaradas no decisório monocrático.

Ora,  a admissibilidade  do  recursal  deve  seguir  o  Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 

“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.”

Sobre a data da publicação da decisão judicial passível de recurso, é
pertinente lembrar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no
REsp n. 1.114.079 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
25/04/2013),  representativo de controvérsia,  a  Corte  Especial  do STJ
esclareceu que:

“Não é demais lembrar que a publicação da sentença não se confunde
com a sua intimação. A publicação da sentença tem o propósito  de
tornar pública a prestação jurisdicional e fixar o teor da sentença , que
a partir de então não poderá mais ser alterada, nos termos do art. 463
do CPC.
A  intimação,  por  seu  turno,  busca  dar  ciência  às  partes  do  teor  do
julgado, a fim de iniciar a contagem do prazo para recurso ou para o
aperfeiçoamento da coisa julgada. Assim, a divulgação da sentença pela
imprensa oficial não é ato de publicação, em sentido técnico, mas, sim,
intimação.” Grifei.

A  respeito,  invoco  a  lição  de  Nelson  Nery  Junior  e  Rosa  Maria  de
Andrade Nery ao comentarem o art. 14 do novo CPC (Comentários ao
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Código de Processo Civil. 1ª ed. em e-book baseada na 1ª ed. impressa.
Editora Revista dos Tribunais):

“11. Lei processual nova sobre recursos. No que tange aos recursos, é
preciso particularizar-se a regra do comentário anterior. Duas são as
situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o
cabimento  e  a  admissibilidade  do  recurso  a  lei  vigente  à  época  da
prolação  da  decisão  da  qual  se  pretende  recorrer;  b)  rege  o
procedimento do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do
recurso.  Neste sentido: Nery.  Recursos7 ,  n.  3.7,  p.  469; Stein-Jonas-
Schlosser. Kommentar ZPO21 , v. 7, t. II, coment. n. 2, 4, b ao § 1.º da
EGZPO, p. 584; Rosenberg-Schwab-Gottwald. ZPR17 , § 6.º, I, p. 30;
Chiovenda. Istituzioni2 , v. 1, n. 27, p. 86; Gabba. Retroattività3, v. 4,
pp. 539/541; Roubier. Conflits, v. 2, n. 144, pp. 728/730; Roubier. Droit
transitoire 2, n. 105, pp. 563/565; Valladão. Coment., n. 24, p. 89 et seq.;
Pimentel.  Causas  pendentes2  ,  p.  24;  Lacerda.  Feitos  pendentes,  pp.
68/69; Rosas. Direito intertemporal processual (RT 559 [1982], n. 5, p.
11); Maximiliano. Dir.Intertemporal2 , n. 238, pp. 278/279. Em sentido
contrário, propondo que se aplique ao recurso a lei vigente no “dia da
sentença”:  Wambier-Alvim  Wambier-Medina.  Reformas  3,  capítulo
“direito intertemporal”, nota 12, p. 321. Se, como aponta essa corrente
para  justificar  seu  entendimento,  seria  difícil  identificar  o  que  é
procedimento,  é  simples  e  objetivo  identificar  o  que  é  cabimento  e
admissibilidade do recurso, de modo que, até mesmo por exclusão ou por
via indireta, pode-se, com extrema facilidade, chegar ao entendimento
do que seria procedimento do recurso. Com a devida venia, a crítica à
doutrina  mundial  dominante  não  se  sustenta.  Entretanto,  a  solução
proposta  por  essa  corrente  crítica  minoritária  é  liberal,  porquanto
propugna pela não aplicação imediata da lei nova aos feitos pendentes,
no que respeita aos recursos, quando já publicada a decisão sujeita a
recurso criado,  abolido ou que tenha seu regime jurídico modificado
pela lei nova.
12.  Data  da  prolação  da  decisão.  Primeiro  grau. Por  “dia  do
julgamento”, que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso, deve
entender-se  a  data  em  que  foi  efetivamente  publicada  a  decisão
impugnável.  No primeiro grau a decisão é publicada quando o juiz a
entrega  ao  escrivão,  quando  não  mais  pode  alterá-la   (CPC  494  ;
CPC/1973  463  ,  cujo  caput  teve  a  redação  determinada  pela  L
11232/05). O “dia da sentença” é aquele em que o juiz a publicou, quer
seja em audiência, na presença das partes e seus procuradores, quer
em cartório, nas mãos do escrivão (Nery. Recursos7 , n. 3.7, p. 471).”
Grifei.

Importante  destacar  o  Enunciado  nº  476  do  Fórum  Permanente  de
Processualistas Civis, que verbera:

“O direito ao recurso nasce com a publicação em cartório,  secretaria
da vara ou inserção nos autos eletrônicos da decisão a ser impugnada, o
que primeiro ocorrer.(Grupo: Direito intertemporal)" Grifei

In casu, a sentença foi publicada em cartório em 27/02/14, sob a égide
do CPC/1973, portanto, sendo aplicados os requisitos de admissibilidade
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na  forma  nele  prevista,  ou  seja,  com a  contagem do  prazo  em  dias
corridos, e não úteis. 

Sobre a questão, seguem alguns julgados: 

“AGRAVO  INTERNO  -  DECISÃO  PUBLICADA  NA  VIGÊNCIA  DO
CPC/1973 - DIREITO INTERTEMPORAL - CONTAGEM DO PRAZO
RECURSAL  -  NORMA  VIGENTE  NA  DATA  DA  PUBLICAÇÃO  -
INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DE PRAZO
DO CPC/2015 - INTEMPESTIVIDADE. 1 -  Os atos processuais devem
ser analisados de forma isolada para que se verifique a aplicação da
nova  lei  processual  e,  no  caso  da  interposição  de  recurso,  a  regra
processual a ser observada será aquela vigente no momento em que a
decisão judicial passou a ser recorrível, ou seja, quando se deu a sua
publicação com o recebimento da decisão em secretaria ou prolação da
decisão em audiência; 2 - A recorribilidade nasce com a publicação da
decisão  pelo  julgador;  3  - Nas  decisões  publicadas  na  decisão  na
vigência do CPC/1973, o prazo para a interposição do agravo será de
dez dias corridos e não de quinze dias úteis, sendo inaplicável a regra de
contagem do prazo em dias úteis previsto no CPC/2015.”  (TJMG -
Agravo Interno Cv  1.0382.13.014891-1/003, Relator(a): Des.(a) Renato
Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da
súmula em 24/01/2017) 

“AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.  PUBLICAÇÃO  DA
DECISÃO  COM  A  ENTREGA  DOS  AUTOS  EM  CARTÓRIO.
ADMISSIBILIDADE  REALIZADA  COM  BASE  NO  CPC/73.
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  Nº  02  DO  STJ.  RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A presente questão deve ser decida
à luz do Enunciado Administrativo nº 02 do STJ, segundo o qual 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. 2. É a data
da  entrega  dos  autos  em  cartório  (momento  em  que  o  ato  se  torna
público) que define o conjunto de normas processuais a  ser  utilizado
para  fins  de  admissibilidade  recursal.  A  intimação,  efetivada  com  a
publicação do ato no órgão oficial, apenas marca o início da contagem
do prazo recursal, estabelecendo uma presunção de conhecimento pelas
partes  interessadas,  tendo  em  vista  a  comunicação  quanto  a  sua
realização. 3. No caso, a sentença tornou-se pública em cartório na data
de 16/7/2015, portanto, sob a égide do CPC/73.  Assim, o prazo para a
interposição da apelação deveria ter observado o cômputo de 15 dias
corridos, nos termos dos então vigentes artigos 508 c/c 178, do CPC/73,
estando intempestivo o apelo que computou somente os dias úteis,  a
pretexto de que o ato de intimação se operou sob a égide do CPC/2015.
4.  Decisão  monocrática  mantida.  Agravo  interno  conhecido,  mas
improvido.”  (TJES;  AG-Ap  0079647-91.2010.8.08.0035;  Primeira
Câmara  Cível;  Relª  Desª  Subst.  Ednalva  da  Penha  Binda;  Julg.
14/02/2017; DJES 22/02/2017)
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Assim, verifica-se que o recorrente tomou ciência da decisão de primeiro
grau em 30 de março de 2016, com a carga dos autos (vide fls.  95),
findando  o  prazo  para  apelar  no  dia  29/04/2016,  considerando-se,
inclusive,  a  prerrogativa  de  prazo  em  dobro  concedida  à  Fazenda
Pública, nos termos do art. 188, do CPC/73. 

No  entanto,  a  irresignação  em  apreço  só  foi  apresentada  em
11/05/2016,  após  o  prazo  previsto  nos  arts.  508  c/c  188,  ambos  do
CPC/1973,  fato que impede o seu conhecimento,  conforme orienta a
jurisprudência, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  RECURSO  INTERPOSTO  APÓS  O  PRAZO  LEGAL.
INTEM- PESTIVIDADE. INADMISSIBILDIADE. APLICAÇÃO DO ART.
557, CAPUT, DO DIPLOMA PROCESSUAL. SEGUIMENTO NEGADO.
Verificada  a  intempestividade  do  recurso,  cogente  se  faz  o
reconhecimento de sua inadmissibilidade. Nos termos do art. 557, caput,
do  código  de  processo  civil,  cabe  ao  relator,  por  meio  de  decisão
monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  Súmula  ou
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de tribunal superior.” 
(TJPB; Rec. 0001126-78.2011.815.0981; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro
do Valle Filho; DJPB 07/07/2014; Pág. 12).

No mesmo sentido, esta 1ª Câmara Cível já ementou:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
REQUISITOS  DE  ADMISSIBILIDADE.  REGRAS  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. enunciado administrativo nº 02 do superior
tribunal de justiça. contagem contínua do prazo recursal. prazo de 10
(dez)  dias.  APELO  INTEMPESTIVO.  CARACTERIZAÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO.  -  Os  requisitos  de  admissibilidade  deste  recurso
obedecerão as  regras e  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código de
Processo Civil de 1973, porquanto a irresignação foi interposta em face
de  decisão  publicada  antes  da  vigência  do  novo  CPC.  -  No  caso
concreto,  a  data  de  publicação  da  decisão  recorrida,  para  fins  de
definição das regras concernentes à interposição do recurso, é aquela na
qual  o  decisum foi  inserido  nos  autos,  porquanto  o  direito  da  parte
recorrer nasce a partir do momento em que o decisório torna-se público.
- "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  Administrativo  nº  02  do  Superior
Tribunal de Justiça). - "Para a aferição da possibilidade de utilização de
recurso  suprimido  ou  cujas  hipóteses  de  admissibilidade  foram
restringidas, a lei a ser aplicada é aquela vigente quando surge para a
parte o direito subjetivo ao recurso.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00019647820138150131, - Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j.
em 11-05-2017) 
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Ante todo o exposto, DESPROVEJO o presente agravo interno.”

Por  conseguinte,  ainda  que  o  Estado da  Paraíba  tenha  feito  carga  dos  autos  em
30/03/16,  quando o  NCPC já  estava  em vigor,  na  hipótese,  para  fins  de  contagem dos prazos
processuais, deve ser aplicada a Lei Adjetiva Civil de 1973, tendo em vista que a data da publicação
da sentença em cartório, que é o marco para fins de verificar a norma a ser utilizada quando da
admissibilidade recursal, deu-se em 27/02/2014, na vigência do antigo Código, reitere-se, mais uma
vez, de modo que o acórdão combatido não padece de retoques. 

Por fim, acerca do prequestionamento  é importante registrar que “o  juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.”.1

Outrossim, segundo o art. 1.025 do novo CPC “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”

Vejamos o recente entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SUSPENSÃO
DO  PROCESSO  POR  PREJUDICIALIDADE  EXTERNA.
OBRIGATORIEDADE.  INEXISTÊNCIA.  RECURSO IMPROVIDO.1.  A
negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz,
mesmo  após  provocado  por  meio  de  embargos  de  declaração,  em
decidir  todas  as  questões  submetidas  ao  seu  julgamento,  com
fundamentação dotada de clareza, coerência lógica entre premissas e
conclusões e profundidade suficiente a amparar o resultado, revelando-
se  desnecessário,  contudo,  a  manifestação  judicial  sobre  todos  os
argumentos  declinados  pelas  partes.2.  Esta  Corte  Superior  possui
entendimento  no  sentido  de  que  a  suspensão  do  processo  ante  a
existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui
caráter obrigatório,  cabendo ao juízo local  aferir  a plausibilidade da
paralisação consoante as circunstâncias do caso.3. O recurso especial
(EREsp  1.420.632/ES)  interposto  contra  o  acórdão  na  origem  que
excluiu o ora agravante do polo ativo do feito executivo - apresentado,
no presente recurso especial,  como prejudicialidade externa capaz de
ensejar a suspensão do feito - transitou em julgado em 10 de novembro
de 2016. Desse modo, não mais existe sequer a prejudicialidade externa
alegada pelo recorrente para sustentar a paralisação do feito.
4. Agravo interno improvido.”(STJ - AgInt no REsp 1416941/ES, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 21/02/2017, DJe 07/03/2017) (grifei)

Posto isso, REJEITO os embargos declaratórios.
1(RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 17a ao art. 535)
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos, e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo
Leite Lisboa (Juiz convocado em substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

 
Sala  de Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J/02J/11R
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