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Decisão Monocrática
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003178-98.2014.815.0251
RELATOR :  Juiz  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  convocado  em
substituição à Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
EMBARGANTE : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
ADVOGADO(S) : Rostand Inácio dos Santos – OAB/PB 18125-A
EMBARGADO : Cícero Lima de Medeiros
ADVOGADO(S) : Rubens Leite Nogueira da Silva – OAB/PB 12421

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  NÃO
CONHECIMENTO  –  MANEJO FORA  DO  PRAZO
ESTABELECIDO  EM  LEI  –  INTEMPESTIVIDADE  –
IRRESIGNAÇÃO  –  DILAÇÃO  PREVISTA NO  ART.
224,  §  1º  DO  CPC/2015  – INAPLICABILIDADE  –
PREVISÃO LEGAL PARA POSTERGAÇÃO APENAS
DO  DIES  A  QUO –  HORÁRIO  DE  EXPEDIENTE
MODIFICADO NO DIA DA PUBLICAÇÃO E NÃO NO
DE INÍCIO DO PRAZO – REJEIÇÃO.

- Nos termos do § 1º do art. 224 do CPC/2015, “os dias
do começo e do vencimento do prazo serão protraídos
para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia
em que o expediente forense for encerrado antes ou
iniciado  depois  da  hora  normal  ou  houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica”.

- O dia da  publicação não se confunde com o dia do
início  da contagem  do prazo,  conforme se depreende
do § 3º do art. 224 do CPC/2015. Assim, nos termos do
§ 1º  do supradito artigo,  somente há que se falar em
diferimento do dies a quo coincidente com data na qual
o expediente foi encerrado antes ou iniciado depois da
hora normal,  uma vez que não há previsão legal para
que  tal  regra  seja  também  aplicada  à  data  da
publicação.

-  Na  hipótese  dos  autos,  a  alteração  do  expediente
forense  ocorreu  no  dia  em  que  o  decisum  foi
considerado publicado e não no dia em que se iniciou a
contagem do prazo recursal.  Sendo assim,  revela-se
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inaplicável  a  regra  do  art.  224,  §  1º  do  CPC/2015,
devendo ser mantida a decisão que não conheceu dos
embargos declaratórios, por serem intempestivos. 

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Seguradora
Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A em  face  da decisão
monocrática de fls.  195/195v, que  não conheceu dos embargos declaratórios
por  ela  manejados  em  face  do  decisum de  fls.  180/181,  o  qual negou
provimento  ao  recurso  apelatório  manejado pela  ora  embargante  contra  a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da  7ª Vara de  Patos na Ação de
Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por Cícero Lima de Medeiros.

Nas  suas  razões  recursais (fls.  197/200),  a embargante alegou
que  o  aresto contra  o  qual  foram  manejados  embargos  declaratórios  foi
publicado  em  22/02/2017,  dia  no  qual houve  redução  do  expediente  na
comarca da capital, conforme ato da presidência nº 11/2017. Assim, nos termos
do artigo 224,  § 1º do CPC/2015,  a data de publicação da referida decisão
deve  ser  computada  como  o  dia  23/02/2017,  findando-se  o  prazo  para
interposição dos embargos em 06/03/2017, data em que foram protocolados.

Com tais considerações, pugnou pelo acolhimento dos embargos,
para que a questão da intempestividade seja revista.

Apesar  de  intimada,  a  parte  embargada  não  apresentou
contrarrazões, consoante certidão de fl. 205.

É o relatório. 

Decido.

Os embargos não merecem acolhimento.

Na  decisão  ora  embargada  foi  negado  conhecimento  aos
embargos declaratórios manejados pelo recorrente, por serem intempestivos,
nos seguintes termos: 

[…]
Como cediço, o prazo para a oposição de embargos

de  declaração,  nos  termos  do  art.  1.023,  caput,  do
CPC/2015 é de 05 (cinco) dias.

In  casu,  observa-se  da  certidão  de  fl.  182 que  a
decisão objeto destes embargos foi  publicada no dia
22/02/2017 (quarta-feira),  de forma que o prazo teve
início no dia 23/02/2017 (quinta-feira). Sabendo-se que,
à luz do art. 219 do CPC/2015, os prazos só devem ser
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computados  em  dias  úteis,  o  lapso  fatal  para  a
oposição dos presentes embargos declaratórios era o
dia 03/03/2017 (sexta-feira).

Ocorre que, consoante chancela de protocolo de fl.
183, os presentes embargos só foram opostos no dia
06/03/2017, portanto, fora do prazo legal.

Com efeito, resta patente a intempestividade destes
embargos,  o  que  impõe  a  respectiva  negativa  de
conhecimento.
[…]

O recorrente  alega,  contudo,  que  os  embargos  foram opostos
tempestivamente,  uma  vez  que  no  dia  22/02/2017  houve  redução  do
expediente na comarca da capital,  razão pela qual,  em consonância com  o
artigo 224,  § 1º do CPC/2015, a data de publicação da referida decisão deve
ser computada como o dia 23/02/2017.

Não assiste razão ao insurgente.

Assim preceitua o art. 224 do CPC/2015:

Art.  224.  Salvo  disposição  em contrário,  os  prazos  serão
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
§ 1º  Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos para o primeiro dia útil  seguinte, se coincidirem
com dia em que o expediente forense for encerrado antes
ou  iniciado  depois  da  hora  normal  ou  houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§ 2º  Considera-se como data de publicação o primeiro dia
útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário
da Justiça eletrônico.
§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que
seguir ao da publicação.

Do dispositivo  legal  acima  transcrito,  denota-se  que  o  dia  do
começo do prazo recursal deve ser adiado para o primeiro dia útil seguinte se
coincidir com data em que  o expediente forense for encerrado antes da hora
normal. 

In  casu,  a  decisão  contra  a  qual  o  recorrente  opôs  embargos
declaratórios  foi  disponibilizada  no  Diário  da  Justiça  em  21/02/2017  e
considerada publicada em 22/02/2017,  dia  este no qual o expediente forense
da comarca da Capital foi transferido para o período matutino (07 as 14 hs),
conforme Ato da Presidência nº 11/2017, publicado no DJE em 15/02/2017.

Contudo, o dia da publicação não se confunde com o dia do início
da  contagem  do  prazo,  conforme  se  depreende  do  §  3º  do  art.  224  do
CPC/2015. Assim, nos termos do § 1º do supradito artigo, somente há que se
falar em diferimento do dies a quo coincidente com data na qual o expediente
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foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal,  uma vez que não há
previsão legal para que tal regra seja também aplicada à data da publicação.

Na hipótese dos autos, a alteração do expediente forense ocorreu
no dia em que o  decisum foi considerado publicado e não no dia em que se
iniciou  a contagem do prazo recursal.  Sendo assim,  revela-se  inaplicável  a
regra do art. 224, § 1º do CPC/2015, devendo ser mantida a decisão que não
conheceu dos embargos declaratórios, por serem intempestivos. 

Face ao exposto, rejeito os presentes embargos.

P. I.

João Pessoa, 21 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
     Relator

G/08
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