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ADVOGADO(A) : Carlos Antônio de Araújo Bonfim – OAB/PB 4.577
EMBARGADO(A) : Município de Pocinhos
ADVOGADO(A) : Carlos Fábio Ismael dos Santos Lima – OAB/PB 7.776

EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO  –  MANEJO FORA
DO  PRAZO  ESTABELECIDO  EM  LEI  –
INTEMPESTIVIDADE  –  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURO.

Mostrando-se  intempestivos  os  embargos
declaratórios,  por  ter  o  seu  manejo  ocorrido  fora  do
prazo  previsto  em  lei,  é  imperativa  a  respectiva
negativa de conhecimento.

Vistos etc.

Trata-se de  Embargos de Declaração opostos por Maria José
dos  Santos  Oliveira em  face  do acórdão de  fls.  103/105,  que  negou
provimento ao recurso apelatório por ela interposto contra a sentença do MM.
Juiz de Direito  da Comarca  de  Pocinhos, que  denegou a ordem pleiteada no
Mandado de Segurança impetrado pela embargante contra o Município de
Pocinhos.

Nas razões dos presentes embargos (fls. 107/109), a embargante
alegou,  em  suma,  que  o  acórdão  vergastado  foi  omisso,  pois  não  se
pronunciou sobre a violação do artigo 40 da Constituição Federal.

Sem contrarrazões (fl. 113).

É o relatório. 

Decido.
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Embargos de Declaração nº 0001474-53.2014.815.0541

Destaco,  de  plano,  que  deve  ser  negado  conhecimento  aos
presentes embargos de declaração, face à sua intempestividade.

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.  106 que  a decisão objeto
destes embargos foi publicada no dia 30/10/2017 (segunda-feira), de forma que
o prazo teve início no dia  31/10/2017 (terça-feira). Sabendo-se que, à luz do
art. 219 do CPC/2015, os prazos só devem ser computados em dias úteis, o
lapso fatal  para a oposição dos presentes embargos declaratórios era o dia
08/11/2017 (quarta-feira).

Ocorre  que,  consoante  chancela  de  protocolo  de  fl.  107,  os
presentes embargos só foram opostos no dia  09/11/2017,  portanto,  fora do
prazo legal.

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

Face ao exposto,  NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de
declaração,  face  à  sua  intempestividade,  com  fulcro  no  art.  932,  III,  do
CPC/2015.

P. I.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
Relatora

G/08

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                         2


