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RELATOR: Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
EMBARGANTE(S): Maria do Carmo Araújo Silva e outros
ADVOGADO(S): Rochele Karina Costa de Moraes
EMBARGADO(S): Federal Seguros S/A
ADVOGADO(S): Rosângela Dias Guerreiro

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO –
INTERPOSIÇÃO  VIA  FAC-SÍMILE  –  AUSÊNCIA
DE  APRESENTAÇÃO  DOS  ORIGINAIS  NO
PRAZO DE CINCO DIAS – DESCUMPRIMENTO
DO ART. 2º DA LEI Nº 9.800/99 – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA DATA DE ENVIO
DOS  ORIGINAIS  PELOS  CORRERIOS  –
INEXISTÊNCIA – RECURSO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE  –  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL –
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DOS EMBARGOS.

– Ao contrário do que alegam os embargantes, não
houve omissão na apreciação da data de envio da
petição  original  pela  EBCT,  porquanto  nela  não
consta nenhum registro de que fora enviada pelos
Correios,  mas,  apenas,  a  chancela  do  protocolo
deste  Tribunal,  a  qual  mostra  que  a  petição  foi
protocolada  intempestivamente  assim  como
consignou a decisão embargada.

–  Destarte,  ausente  omissão  ou  qualquer  outro
vício  no  julgado,  a  negativa  de  seguimento  dos
presentes  embargos,  por  serem  manifestamente
inadmissíveis, é medida que se impõe.
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I - RELATÓRIO

Cuidam-se de embargos declaratórios opostos por MARIA
DO CARMO ARAÚJO SILVA E OUTROS em face da decisão monocrática
(fls.1106/1107) que negou seguimento ao seu anterior recurso de embar-
gos de declaração, uma vez que este foi apresentado via fac-símile e os
originais foram enviados intempestivamente.

Em suas razões, os embargantes sustentam a tempestivida-
de petição original informando que foi enviada pelos correios no mesmo dia
do envio do fax. Alegam que houve omissão a este fato e, por isso, pedem
o acolhimento dos embargos para reconhecer a sanar a omissão, conhecer
a petição original e analisar os primeiros embargos de declaração. Junta-
ram, ainda, documentos de fls. 1113/1116.

Contrarrazões  e  parecer  ministerial,  respectivamente  às
fls.1121/1127 1135/1137, ambos pela rejeição do recurso.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Com efeito, não assiste razão aos embargantes.

Da leitura da petição de fls. 1074/1104, observa-se que não
existe nenhum registro – na frente ou no verso das folhas – de que fora
enviada  pelos  Correios.  Nela  consta,  apenas,  a  chancela  do  protocolo
deste  Tribunal  (fl.  1074),  a  qual  mostra  que  foi  protocolada
intempestivamente, assim como consignou a decisão embargada.

Logo,  não há que se falar  em omissão quanto a data do
envio pelos Correios, uma vez que ela sequer existe na petição.

Por  outro  lado,  ressalte-se  que  os  documentos  de
fls.1113/1116, colacionados neste recurso como sendo os comprovantes do
envio, não servem para comprovar o alegado.

O  Sistema  de  Protocolo  Postal,  regulamentado  pela
Resolução  nº  4/20041 deste  Tribunal  de  Justiça,  exige  os  seguintes
requisitos para validar os documentos:

Art. 2º. Fica autorizada a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos  –  EBCT,  neste  Estado,  a  providenciar,  com
exclusividade,  o  sistema  de  protocolo  postal,  para  o
reconhecimento  de  petições  e  recursos  judiciais
endereçados às unidades judiciárias de primeira instância e
ao  Tribunal  de  Justiça  e  seus  órgãos,  na  forma  desta
Resolução.

(…)

§  3º  É  indispensável  que  o  recibo  eletrônico  de
postagem de correspondência  por  Sedex seja  colado

1 Institui o Sistema de Protocolo Postal do Tribunal de Justiça e dá outras providências.
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no  verso  da  primeira  lauda  do  documento,  com  a
chancela do carimbo-datador da própria agência, e que
sejam informados:

I. a data e a hora do recebimento;

II. o código e o nome da agência recebedora;

III. o nome do funcionário atendente

(…)

§ 6º A cópia da petição ou do recurso deverá conter os
dados de que trata o § 3º deste artigo.

[destaques de agora]

Assim,  inexistindo  nos  supracitados  documentos  o  recibo
eletrônico  de  postagem,  a  hora  do  recebimento,  o  carimbo-datador  da
agência,  bem  como  o  código  e  o  nome  desta,  tem-se  que  não  estão
preenchidos os pressupostos de validade do Protocolo  Postal,  pelo que
não podem ser admitidos.

Portanto,  verifica-se  que  não  exista  omissão  ou  qualquer
outro  vício  no  julgado,  e  que  a  pretensão  dos  embargantes  é
manifestamente improcedente, razão porque a negativa de seguimento do
recurso é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC e em
harmonia  com  parecer  ministerial,  NEGO  SEGUIMENTO  AOS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por serem manifestamente
improcedentes.

P. I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

Relator
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