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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0022339-14.2009.815.0011 
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca da Campina Grande
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Maria de Fátima Tavares e Outros 
ADVOGADO: Giogo Zilli (OAB/PB 15.928-B)   
EMBARGADO: Federal Seguros S/A 
ADVOGADA: Rosângela Dias Guerreiro (OAB/RJ 48.812) 

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  INTERPOSIÇÃO  FORA  DO
PRAZO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.

-  Não se conhece de  embargos  declaratórios  quando este  é
interposto  além  do  prazo  legal  previsto  no  art.  1.023  do
CPC/2015.

Vistos etc.

MARIA DE FÁTIMA TAVARES e OUTROS opuseram embargos
de declaração contra a decisão de fls. 1.228/1.234, que suspendeu o
processo, determinando que os autos ficassem sobrestados na Gerência
de Processamento até o julgamento definitivo, pela Corte Especial do STJ,
do Conflito Negativo de Competência nº 140.456/RS, sob a relatoria do
Ministro JORGE MUSSI, suscitado nos autos do REsp nº 1.509.072/RS, a
fim de privilegiar a uniformidade das decisões judiciais.

Nos  embargos (f.  1.236/1.240)  os  recorrentes  alegam,  em
suma, que não se discute no Conflito de Competência nº 140.456/RS se a
competência  para  julgamento  das  ações  de  seguro  habitacional  é  da
Justiça Estadual ou Federal, mas, sim, qual Seção do STJ deverá examinar
tá matéria, de modo que a decisão final do referido Conflito não terá o
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condão de atingir as demandas em trâmite neste Tribunal de Justiça da
Paraíba. 

Concluem que a decisão embargada queda-se obscura, posto
que  não  apontou  de  forma  expressa  qual  a  relação  jurídica  entre  o
julgamento  do  mencionado  Conflito  de  Competência  e  o  recurso  de
apelação em deslinde. 

Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, para que o feito
retome o seu regular andamento.

É o breve relato.

DECIDO. 

O artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece
o prazo de 05 (cinco) dias para oposição de embargos de declaração.

Na espécie, as partes foram intimadas da decisão por meio de
publicação no Diário da Justiça do dia 04/11/2016 (f. 1.235).

O prazo iniciou no dia  07/11/2016 (segunda-feira) e findou
no dia  11/11/2016 (sexta-feira), já considerando a contagem em dias
úteis (art. 219, caput, do CPC/2015).

Contudo,  os  embargos  somente  foram  opostos  no  dia
16/11/2016  (f.  1.236),  ou  seja,  intempestivamente.  Ademais,  não
consta dos autos prova de que tenha sido interposto via postal.

Dessarte, os aclaratórios encontram óbice intransponível à sua
admissibilidade e conhecimento, qual seja, a intempestividade.

Diante  do  exposto  e  nos  termos  do  art.  932,  inciso  III,  do
CPC/2015, não conheço do presente recurso porque manifestamente
inadmissível, diante da sua intempestividade. 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 12 de dezembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                            Relator


