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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.  REGRAS  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. EXEGESE DO ART. 14
DO  CPC/2015  E  DO  ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO  Nº  02  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  CONTAGEM
CONTÍNUA  DO  PRAZO  RECURSAL.  AÇÃO  DE
SUSPENSÃO  E  RESTITUIÇÃO  DE  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
APRESENTAÇÃO  DE  ACLARATÓRIOS.
INTEMPESTIVIDADE.  VERIFICAÇÃO.  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.

- “Art. 14.  A norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais  praticados e  as  situações jurídicas  consolidadas
sob a vigência da norma revogada.” (CPC/2015)

- “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 en-
tão, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
(Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de Justiça).

- Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973,
legislação aplicável ao caso em apreciação, o prazo para
apresentação  de  embargos  declaratórios  em  favor  da
fazenda  públlica  é  de  10  (dez)  dias, cuja  contagem  é
contínua,  não se interrompendo em virtude  de sábados,



domingos e feriados. A ultrapassagem desse limite legal
implica no reconhecimento da intempestividade recursal,
o que obsta o seu conhecimento.

-  Quando o recurso for manifestamente inadmissível, em
virtude  de  não  atender  ao  requisito  da  tempestividade,
poderá o relator rejeitar liminarmente a pretensão da parte
recorrente, em consonância com os ditames do art. 932,
inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 

VISTOS

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  pela PBPREV -  Paraíba
Previdência, em face da decisão monocrática de fls. 158/164v, que deu provimento parcial
à remessa necessária e ao seu recurso voluntário, apenas para determinar a repartição das
custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos.

Nas razões dos seus aclaratórios (fls. 171/175), a autarquia previdenciária
assevera que não houve manifestação quanto ao pedido de interpretação e aplicação, ao
presente  caso,  da  regra  contida  no  art.  23,  da  Lei  nº  12.016/09,  para  fins  de
prequestionamento da matéria.

Alfim, pleiteou o pronunciamento do colegiado em relação aos dispositivos
do mencionado Diploma Legal, requerendo, nesse sentido, o acolhimento dos embargos.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

É o relatório que se faz necessário.

DECIDO.

Inicialmente,  destaco  que  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, aplicando-se,  desta forma,  a regra do art.  14 do CPC/2015,  in
verbis:

“Art. 14.  A norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais  praticados e  as  situações jurídicas  consolidadas
sob a vigência da norma revogada.” (g.n.).

Ainda sobre o tema, vale transcrever o Enunciado Administrativo nº 02 do
STJ:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (rela-
tivos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele pre-
vista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudên-
cia do Superior Tribunal de Justiça.”

Pois bem, a matéria a ser julgada é de cunho eminentemente técnico proces-
sual ou, em outro ângulo, precipuamente cronológica.



Conforme se infere dos autos, o embargante tomou ciência do decisum ob-
jurgado em 05/02/2016.

Dessa forma, considerando-se a data acima em referência, verifica-se que o
termo final para a apresentação dos aclaratórios foi 17/02/2016, já computado o prazo em
dobro para a fazenda pública, cuja contagem é contínua, não se interrompendo em virtude
de sábados, domingos e feriados (regras do CPC de 1973).

Porém, consoante se observa, o recurso horizontal somente foi protocolado
em data de 07/03/2016, mediante se percebe do protocolo inserido na lauda de fls. 310,
fato que contraria o disposto nos arts. 178, 188 e 536, todos do CPC/73.

Quanto  ao  procedimento  para  julgamento  da  presente  súplica,  invoco  o
Novel Diploma Processual, utilizando-me, para tanto, do Enunciado Administrativo nº 04
da  Corte da Cidadania, cujo teor passo a transcrever:

“Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ,
os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores,
partes,  Ministério  Público,  procuradores,  serventuários  e
auxiliares da Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão
observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem
prejuízo do disposto em legislação processual especial.” Grifei.

Dito  isso,  destaco  que  é  permito  ao  relator  julgar  monocraticamente  o
recurso manifestamente inadmissível (intempestivo), com base no que prescreve o inciso
III, do art. 932, do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator: 
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida;” 

Diante do exposto, por não ter obedecido o prazo recursal previsto nos arts.
178, 188 e 536, todos do Código de Processo Civil de 1973, não conheço dos presentes
embargos de declaração, em conformidade com o que está prescrito no art. 932, III, do
NCPC.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
                                                       Relator                 
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