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DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.  DESOBEDIÊNCIA  AO
DISPOSTO NO ART.  536,  DO CPC.  RECURSO
SEGUIMENTO  NEGADO.  APLICAÇÃO  DO
CAPUT, DO ART. 557, DO CPC. 

-  Segundo  o  caput,  do  art.  557,  do  Código  de
Processo  Civil,  é  faculdade  do  Relator  negar
seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  sendo hipótese de inadmissibilidade
de  recurso  que  não  preenche  pressuposto
extrínseco, in casu, o da tempestividade.

VISTOS, etc.

O autor, LUCIANO ALVES DA SILVA, inconformado com a
decisão do acórdão de fls. 109/111-V, interpôs os embargos declaratórios
de fls. 114/121, alegando, em suma, que a decisão prolatada é contraditória
aos  demais  entendimentos  do  Tribunal  de  Justiça  Paraibano,  o  qual
reconhece o direito à implantação de quinquênios em hipóteses análogas,
razão porque requer o acolhimento dos aclaratórios.

Eis o que basta ser relatado. Passo a decidir.

Nego  seguimento  aos  embargos  declaratórios  adentrados
pelo autor, uma vez que intempestivos, senão vejamos.

Às fls. 109/111-V, foi negado provimento ao agravo interno
interposto pelo autor, tendo, em face de tal decisão, adentrado embargos
de declaração, nos termos acima reportado.
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Pois bem.

A  decisão  que  negou  provimento  ao  agravo  interno  foi
publicada  no  Diário  da  Justiça,  em  data  de  21/11/2014  (sexta-feira),
conforme  certidão  de  fls.  112.  Os  embargos,  portanto,  considerando  o
prazo estabelecido no Art.  536,  do CPC, deveria  ter  sido adentrado até
28/11/2014 (sexta-feira).  

Ocorre  que  a  petição  de  interposição  dos  fomentados
embargos  de  declaração  foi  interposta  em  02/12/2014  (terça-feira),
conforme protocolização à  fl. 114, extrapolando-se, portanto, dois dias do
término do prazo recursal.

Destarte,  configurada  a  intempestividade  dos  aclaratórios,
sem  maiores  delongas,  nego-lhe  seguimento, dada  a  sua  manifesta
inadmissibilidade, mantendo-se incólume o acórdão atacado.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 26 de março de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
 

RELATOR
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