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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  FAZENDA  PÚBLICA.
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. CONTAGEM EM
DOBRO.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DO ART.  932,  III,  DO CÓDIGO DE  PROCESSO
CIVIL.

-  O  relator  deverá  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível (CPC, art.  932, III),  haja vista ser a tempestividade
um requisito objetivo necessário à admissibilidade de qualquer
recurso.

Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
negou provimento à remessa necessária e,  ao fim, deu provimento parcial ao apelo da
autora.

Inconformado, a Paraíba Previdência  avia os presentes embargos,
aduzindo  a  necessidade  de  prequestionamento  de  matérias  que  entende  vital  para  o
deslinde da  demanda,  sanando omissão.  Afirma  que  não  houve manifestação  sobre  o
pedido acerca da interpretação das regras contidas na Lei Estadual nº 8923/09, para fins de
prequestionamento da matéria.

Pede,  ao  final,  o  acolhimento  dos  embargos,  com  o  consequente
enfrentamento dos vícios alegados.

É o relatório. Decido.



O  recurso  não  se  credencia  ao  conhecimento  da  Corte,  eis  que
intempestivo. De fato, consoante colhe-se da certidão de fl. 79, o recorrente fez carga dos
autos  aos  02  dias  do mês de dezembro de 2016 (sexta-feira).  Desta  forma,  o  início  da
contagem do prazo ocorreu no dia útil seguinte, 05/12/2016.

Considerando que o prazo para os embargos de declaração é de 05
(cinco) dias, bem como de que o recurso foi manejado pela Fazenda Pública (prazo em
dobro) e que houve o recesso forense (Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual
nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.),  o termo ad
quem para interposição dos embargos ocorreu no dia 23 de janeiro do ano de 2017.

Conforme é possível observar da inicial do recurso, a autenticação
mecânica  indica  o  dia  14  de  agosto  de  2017  como  sendo  a  data  da  interposição  dos
embargos de declaração. Assim, o recorrente extrapolou o prazo recursal previsto para o
recurso, fato este que o qualifica como intempestivo e obsta o seu conhecimento.

Isto posto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso, em razão da sua intempestividade.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva 
                        Relator


