
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Embargos de Declaração nº 0005029-17.2010.815.0251  — 4ª Vara de Patos
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
01 Embargante : PBPREV – Paraíba Previdência
Procuradores : Emanuella Maria de A. Medeiros  (OAB/PB 18.808)
02 Embargante : Estado da Paraíba por seu procurador Pablo Dayan T. Braga (OAB/PB 12.034) 
Embargados : os mesmos e José Anchieta da Silva Júnior

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PBPREV.  NÃO
CONHECIMENTO  DE  RECURSO  ANTE  A  MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA DISSOCIADA
DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA — OFENSA AO PRINCÍPIO
DA  DIALETICIDADE  —  REGULARIDADE  FORMAL  DO
RECURSO  —  REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE  —
INTELIGÊNCIA DO   ART. 514, II, DO CPC DE 1973/ART. 932, III
DO NCPC — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Cabe ao recorrente demonstrar em sua peça recursal, o desacerto das razões de decidir
expostas na sentença recorrida, pressuposto indispensável à regularidade formal do recur-
so. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ESTADO  DA  PARAÍBA.  NÃO
CONHECIMENTO  DE  RECURSO  ANTE  A  MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.  IRRESIGNAÇÃO.  OMISSÃO
VERIFICADA.  PREVALÊNCIA DA LEI  11.419/2006.  PUBLICAÇÃO
NO  DIÁRIO  OFICIAL  NÃO  PODE  SER  CONSIDERADA  PESSOAL.
ENTENDIMENTO  DO  STJ.   TEMPESTIVIDADE  RECONHECIDA.
NECESSIDADE  DE  PROCESSAMENTO  DO  RECURSO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. 

Entende o STJ que a intimação por meio eletrônico (art. 5º da Lei nº 11.419/2006)
não se confunde com a intimação do Diário da Justiça Eletrônico. Ou seja, a nova
legislação processual civil, ao mencionar, que se considera pessoal a intimação da
Fazenda Pública feita por carga, remessa ou meio eletrônico, não considera a
intimação realizada por Diário da Justiça eletrônico como pessoal. 

Vistos etc.

Cuidam-se de Embargos Declaratórios de fls. 229/232 e 235/240, opostos,
respectivamente,  pela  PBPREV – Paraíba Previdência e  Estado da Paraíba  contra  Decisão
Monocrática de fls. 197/208 que, reconhecendo a intempestividade,  não conheceu dos recursos
(Embargos de Declaração de fls. 211/217 e 219/222 interpostos pelos ora embargantes. 
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O  primeiro  embargante,  PBPREV,  pugna  pelo  prequestionamento  das
regras contidas na Lei Estadual nº 8.923/09, sem todavia atacar os fundamentos da decisão que
reconheceu a intempestividade do recurso. (fls. 229/232)

 Por sua vez, o Estado da Paraíba, alega omissão no julgado, conquanto não
observou a prevalência da Lei 11.419/2011, não podendo ser considerada como intimação pessoal a
publicação  no  diário  oficial,  de  modo  que  restaram tempestivos  os  Aclaratórios  anteriormente
interpostos. Por tais razões, pugna pelo reforma da decisão embargada para conhecer dos Embargos
de Declaração de fls. 211/217, sanando a omissão ali apontada. (235/240)

É o relatório. Decido.  

Na  decisão  embargada  (fls.  225/227),  esta  relatoria,  reconhecendo  a
intempestividades  dos  recursos,  não  conheceu  dos  Embargos  de  Declaração  de  fls.  211/217  e
219/222 interpostos, respectivamente pelo Estado da Paraíba e PBPREV, ante suas manifestas
inadmissibilidades.

Irresignada,  a  PBPREV interpôs  novamente  Embargos  de  Declaração
pugnando pelo prequestionamento das regras contidas na Lei Estadual nº 8.923/09, sem todavia
inpugnar  especificamente  os  fundamentos  da  decisão  que  reconheceu  a  intempestividade  do
recurso. (fls. 229/232) 

Sabe-se que,  para a interposição de recursos judiciais há,  como requisito
essencial,  a  necessidade  de  exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  causadores  do
inconformismo do recorrente, a fim de justificar o pedido de nova decisão.

Ora, o recurso que deixa de impugnar, de forma clara e precisa, os fatos e
fundamentos jurídicos da insurreição em relação à decisão, impossibilita a atividade jurisdicional e
viola  o  princípio  da  dialeticidade,  o  qual  preceitua  a  necessidade  de  existirem razões  aptas  a
demonstrar o desacerto da decisão recorrida. 

Sendo assim, tendo o presente Recurso de Apelação limitado-se a pugnar
pelo  prequestionamento  das  regras  contidas  na  Lei  Estadual  nº  8.923/09,  abstendo-se,  por
conseguinte, de impugnar os fundamentos que levaram ao não conhecimento dos Aclaratórios pela
intempestividade, torna-se inviável o conhecimento da matéria reproduzida, ante a sua manifesta
inadmissibilidade. 

Por fim, é importante destacar que o princípio da Dialeticidade encontrava
previsão no art. 514, II, do CPC de 1973, assim como no novel Diploma de 2015, que prevê, em seu
art. 932, III:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado es-
pecificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Assim,  NÃO  deve  ser  conhecido  os  Embargos  de  Declaração  da
PBPREV, ante a sua manifesta inadimissibilidade.

Por sua vez, o segundo embargante, Estado da Paraíba,  alega omissão no
julgado, conquanto não observou a prevalência da Lei  11.419/2006, não podendo ser considerada
como intimação  pessoal  a  publicação  no  diário  oficial,  de  modo  que  restaram tempestivos  os
Aclaratórios anteriormente interpostos. Por tais razões, pugna pelo reforma da decisão embargada
para  conhecer  dos  Embargos  de  Declaração  de  fls.  211/217,  sanando  a  omissão  ali  apontada.
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(235/240)
De fato, verifica-se a omissão apontada pelo que passo a saná-la.

Naquela oportunidade, restou consignado na decisão embargada que o Acórdão
de  fls.  197/208  foi  publicado  no  Diário  da  Justiça  em 23/05/2017,  iniciando  o  prazo  recursal  em
24/05/2017 e findando em 06/06/2017. Como os Aclaratórios foram interpostos em 10/07/2017, teria
ultrapassado o prazo recursal de 30 (trinta) dias, contados em dobro a favor da Fazenda Pública.

No entanto, a decisão embargada não considerou a inexistência de intimação
pessoal do Estado da Paraíba, conforme determina o art. 183, § 1º do CPC, senão vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas  manifestações  processuais,  cuja  contagem terá início a  partir  da  intimação
pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Destarte, entende o STJ que a intimação por meio eletrônico (art. 5º da Lei nº
11.419/2006)  não  se  confunde  com a  intimação  do  Diário  da  Justiça  Eletrônico.  Ou  seja,  a  nova
legislação processual civil, ao mencionar, que se considera pessoal a intimação da Fazenda Pública feita
por  carga,  remessa  ou  meio  eletrônico,  não  considera  a  intimação  realizada  por  Diário  da  Justiça
eletrônico como pessoal. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL,  POR VIA ELETRÔNICA.  INTERPOSIÇÃO
DO  RECURSO  ESPECIAL,  APÓS  O  TRINTÍDIO  LEGAL,  SEM  OBSERVÂNCIA  DO
PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DO ART. 3º DA LEI 11.419/2006, E DO § 6º DO
ART. 5º DA MESMA LEI.  INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.  (…)  V.  Em conformidade  com o  §  6º  do  art.  5º da  Lei
11.419/2006,  a Segunda Turma do STJ,  ao julgar o REsp 1.247.842/PR (Rel.  Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28.11.2011), deixou consignado que, havendo
intimação pessoal  do Procurador Federal,  por via eletrônica,  não há que  se falar  em
violação ao art. 17 da Lei 10.910/2004. Também a Segunda Turma do STJ, por ocasião do
julgamento do REsp 1.354.877/RS (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 14.10.2013),
proclamou que "é distinta a intimação feita por meio eletrônico em portal próprio, na
forma do  art. 5º da Lei 11.419/2006, daquela realizada mediante publicação em Diário
Eletrônico".  VI.  (...)  (2014/0266871-6),  2ª  Turma do  STJ,  Rel.  Assusete  Magalhães.  j.
17.03.2015, DJe 25.03.2015). 

Assim, a intimação por meio eletrônico, segundo a Lei nº 11.419/2006, ocorre
em portal próprio mediante cadastramento prévio no Poder Judiciário, prática recorrente no âmbito do
Processo Judicial Eletrônico, sendo considerada realizada a intimação no dia em que for efetivada a
consulta eletrônica do teor da intimação. É o que se extrai dos seguintes dispositivos:

Art. 5o  As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que

se cadastrarem na forma do art.  2o desta Lei,  dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o  Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta  eletrônica  ao  teor  da  intimação,  certificando-se  nos  autos  a  sua
realização.

Com  efeito,  considerando  que  o  Acórdão  de  fls.  197/208 foi  prolatado  na
vigência do CPC/2015, o prazo de interposição do recurso apelatório em favor do Município de Sousa
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somente teve início a partir do dia 05/07/2017, quando ocorreu a remessa dos autos à Fazenda Estadual
(fl.  210),  razão  pela  qual  os  Embargos  de  Declaração  interpostos  em  10/07/2017encontram-se
tempestivos.

Dessa  forma,  sanada  a  mencionada  omissão,  devem  os  Embargos  de
Declaração de fls. 211/217 ter seu regular prosseguimento.

Destarte,  considerando  que  a  decisão  que  não  conheceu  do  recurso  de  fls.
211/217 foi prolatada antes da intimação do embargado para se manifestar e diante da possibilidade de
atribuição de efeito infringente ao Acórdão embargado, deve ser intimada a parte para responder ao
recurso, antes da análise do mérito. 

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  dos  Embargos  de  Declaração  da
PBPREV, ante a sua manifesta inadmissibilidade e ACOLHO os Embargos de Declaração do Estado
da Paraíba para conhecer do recurso de fls. 211/217.

Publique-se. Intimem-se. 

Ato contínuo, intime-se o embargado para responder ao recurso de fls. 211/217.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                  RELATOR
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