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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  –  ESTADO DA PARAÍBA
–  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  PREVIDENCIÁRIO –
INSURGÊNCIA  DA  FAZENDA  PÚBLICA  ESTADUAL
CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU INTEMPESTIVOS OS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  ANTERIORES –
NULIDADE DEMONSTRADA – VIOLAÇÃO AO  ART.  183
DO  CPC  –  REALIZADA A  INTIMAÇÃO  PESSOAL  POR
MEIO DE  CARGA DOS AUTOS – MARCO INICIAL PARA
CONTAGEM DOS PRAZOS DIRECIONADOS À FAZENDA
PÚBLICA – NULIDADE  PASSÍVEL DE CORREÇÃO PELA
VIA  ACLARATÓRIA –  EMBARGOS  ACOLHIDOS  PARA
DETERMINAR  O  PROSSEGUIMENTO  REGULAR  DO
RECURSO ANTERIOR.

Verificada  a  necessidade  de  suprir  omissão acerca  da
nulidade  do  Acórdão que  desconsiderou a  realização  da
intimação pessoal da Fazenda Pública,  por meio da carga
dos autos, devem ser acolhidos os Embargos Declaratórios
para,  reconhecendo  a  nulidade  do  decisum,   reabrir  a
oportunidade de análise dos primeiros Aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO
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Cuida-se  de Embargos  Declaratórios  opostos  por Estado  da
Paraíba em face do Acórdão que não conheceu os Embargos de Declaração
acostados  às  fls.  171/177,  por  considerar  não  preenchido  o  pressuposto
recursal da tempestividade. 

A sentença de fls. 97/102, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  julgou  procedentes  os
pedidos para declarar  ilegal a incidência de contribuição previdenciária sobre
as  verbas:  GRAT.  ART.  57,  VII,  58/03,  GRATIFICAÇÕES  DE  ATIVIDADES
ESPECIAIS; GRATIFICAÇÃO PELO  PLANTÁO EXTRA, GRATIFICAÇÃO DE
FUNÇÃO E O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.  Determinou, ainda, a
restituição  das  quantias  indevidamente  descontadas,  correspondentes  aos
descontos previdenciários, no período não prescrito. 

O  Estado  da  Paraíba,  fls.  121/127,  apelou  alegando  a  sua
ilegitimidade para integrar a lide e, no mérito, pugnou pela improcedência total
da  demanda.  Subsidiariamente,  requereu que  fosse limitada  sua
responsabilidade apenas  quanto  à  ausência  de  desconto desconto do
montante vindo da PBPREV.

A  Decisão  Monocrática  de  fls.  145/153  negou  provimento  à
Remessa Necessária e ao Apelo interposto pelo ora Embargante, mantendo
irretocável a sentença de piso. 

Por sua vez, a Fazenda Pública opôs Embargos Declaratórios, fls.
171/177, os quais restaram não conhecidos por esta Primeira Câmara Cível,
porquê interpostos fora do prazo legal. 

Neste recurso,  fls. 194/199, requer a Fazenda Pública que  seja
reconhecida  a  tempestividade  dos  Embargos  Declaratórios  anteriormente
opostos (fls. 171/177), por entender que o marco inicial da contagem do prazo
recursal é a carga dos autos realizada no dia 10/07/2017, fl. 170. 

Discorre,  ainda,  sobre  o  cabimento  do  presente  recurso,
considerando  que  a  relatoria,  ao  considerar  a  data  da  publicação  no  DJE,
incorreu em nulidade absoluta, o que atrai, na sua visão, o art. 1.022, II, parte
final, do CPC. 

Assevera  que  houve  cerceamento  de  defesa,  ante  a  não
observância  da  intimação  pessoal,  substituída  pela  intimação  via  Diário  da
Justiça Eletrônico. 

Por  fim,  requer  que seja  anulado o Acórdão para  conhecer  os
Embargos Declaratórios.

Intimado regularmente,  o  embargado  deixou  transcorrer  em
branco o prazo para contrarrazões, conforme certidão à fl. 203.
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VOTO

Destaco que os  Embargos de  Declaração somente são cabíveis
quando o  Acórdão for  eivado de obscuridade,  contradição,  erro material ou
omissão, a teor do art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.

Art. 489. […] 
§  1o  Não  se  considera  fundamentada  qualquer  decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo,  sem  explicar  sua  relação  com  a  causa  ou  a
questão decidida;
II  -  empregar  conceitos  jurídicos  indeterminados,  sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV  -  não  enfrentar  todos  os  argumentos  deduzidos  no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem  identificar  seus  fundamentos  determinantes  nem
demonstrar  que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente  invocado  pela  parte,  sem  demonstrar  a
existência  de  distinção  no  caso  em  julgamento  ou  a
superação do entendimento.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,   desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.

Portanto,  o  cabimento  dos  Embargos  Declaratórios,  enquanto
requisito  intrínseco de admissibilidade recursal,  está  atrelado à explanação,
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pelo  recorrente,  dos  pontos  que  considera  materialmente  equivocados,
omissos, contraditórios e/ou obscuros na decisão judicial. 

Além disso, o CPC/2015 introduziu,  entre outras,  a possibilidade
de que a decisão nula por ausência de fundamentação também seja atacada
por meio de Embargos de Declaração, bem como explicitou a necessidade de
saneamento de omissão quanto ao ponto ou questão sobre o qual o juiz deva
se manifestar de ofício ou a requerimento.

Certamente,  houve  omissão  sobre  a  aplicação  do  art.  183  do
CPC, o que resultou na  indevida  declaração de intempestividade do recurso,
cerceando o direito de ampla defesa a que faz jus o Ente Público recorrente.

Nesse sentido, entendo cabível a aplicação do art. 183 do CPC,
segundo  o  qual  a  Fazenda  Pública  deve  ser  intimada  pessoalmente  para
manifestação,  por  meio  de  carga,  remessa ou  meio  eletrônico,  esse último
realizado no bojo do sistema de processos judiciais eletrônicos, tendo em vista
que, nesse caso, há disponibilização integral do feito à parte, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.

Logo, observo que o recorrente tem razão ao levantar a nulidade
do  Acórdão  embargado,  porquanto  a  contagem do  prazo  recursal,  naquela
decisão, teve como marco inicial a publicação no Diário da Justiça Eletrônico,
quando deveria  ter  considerado a carga dos autos registrada à fl.  170,  em
10/07/2017,  o  que,  invariavelmente,  leva  à  tempestividade  do  recurso
interposto  às  fls.  171/177,  no  dia  21/07/2017,  dentro  dos  dez  dias  úteis
legalmente previstos.

Ante  o  exposto,  acolho os  Embargos  Declaratórios para
declarar  a  nulidade  do  Acórdão  de  fls.191/191-verso,  bem  como
conhecer o recurso  encartado às fls. 171/177, determinando seu regular
processamento.

Após o decurso do prazo legal,  retornem-se os autos para
julgamento dos primeiros Aclaratórios (fls. 171/177).

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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