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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

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

DECISÃO MONOCRÁTICA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005257-04.2015.815.2001 
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para substituir a Desª
Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: PBPREV - Paraíba Previdência 
PROCURADORA: Emanuella Maria de Almeida Medeiros (OAB/PB 18.808)
APELADO: Luiz Antônio Gomes Monteiro
ADVOGADA: Bianca Diniz de Castilho Santos (OAB/PB 11.898)

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  INTERPOSIÇÃO  FORA  DO  PRAZO
LEGAL PREVISTO NO ART. 1.023 DO CPC/2015. EXTEMPORANEIDADE
MANIFESTA. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. 

- Não se conhece do recurso de embargos declaratórios, quando este é
interposto além do prazo legal de 5 dias, mesmo levando em conta a
contagem em dobro, previsto na lei processual civil.
   

Vistos etc.

Cuida-se de embargos declaratórios (f. 103/106) opostos pela PBPREV –
PARAÍBA PREVIDÊNCIA, solicitando pronunciamento acerca das regras dispostas no
art. 4º, X, da Lei nº 10.887/2004, sem apontar qualquer vício no julgado. 

É o relato necessário.

DECIDO. 

Conforme dispõe o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil/2015,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para”:
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I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Já o art. 1.023 do mesmo diploma legal estabelece que “Os embargos
serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do
erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Por  último,  o  art.  183 prescreve  que  “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.”  

No caso em tela, o acórdão (f. 91/100) que deu provimento parcial ao
reexame necessário e desproveu o apelo da autarquia previdenciária foi publicado
no Diário da Justiça de 14/09/2016 (f. 101). Como a PBPREV goza da prerrogativa
da intimação pessoal (art. 183), esta ocorreu no dia 22 de setembro de 2016 (f.
102), informação ratificada na inicial dos aclaratórios (f. 103), começando a fluir o
prazo recursal de 10 dias (em dobro) no dia 23 (sexta-feira), só terminando em
06 de outubro de 2016 (quinta-feira). 

Ocorre que os embargos de declaração, juntados aos autos no dia 18
de  outubro  de  2016  (f.  102v), somente  foram  interpostos  no  dia  11  de
outubro de 2016, conforme chancela mecânica no frontispício da petição de fls.
103. Portanto, o recurso é manifestamente intempestivo. 

Diante do exposto, não conheço dos embargos declaratórios, face
a sua intempestividade, com base no artigo 932, III, do CPC/2015. 

Intimações necessárias.

Após, como o autor também opôs  embargos declaratórios (f. 109/112)
com efeitos modificativos, intime-se a recorrida (PBPREV) para, no prazo que lhe
faculta a lei processual, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 30 de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
Relator 


	APELADO: Luiz Antônio Gomes Monteiro

