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DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002310-54.2012.8150231
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mamanguape
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE:  Hamilton  da  Silva  Ribeiro  (Adv.  Marcos  Antônio  Inácio  da  Silva  –
OAB/PB nº 4007) 
EMBARGADO:  Município  de  Itapororoca,  representado  por  seu  Procurador  Bruno
Kleberson de Siqueira Ferreira
 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  INTERPOSTO
FORA  DO  PRAZO.  MANIFESTA  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.  APLICAÇÃO  DO TEOR  DO ARTIGO 932,
INCISO III, DO NOVEL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
 
-  O  relator  deverá  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  nos  termos  do  art.  932,  inc.  III,  do  Código  de
Processo Civil  vigente,  dado ser  a  tempestividade um requisito
objetivo necessário à admissibilidade de qualquer recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alan Douglas Nery
Borges  contra acórdão que negou provimento a apelo do autor, embargante, mantendo
sentença que afastou a alegação de pagamento inferior ao piso nacional dos professores,
daí porque julgou improcedente o pedido.

Inconformado, o embargante recorre aduzindo a salutar reforma do
decisum  em  referência,  arguindo,  em  suma:  omissão  quanto  ao  pedido  pedido  de
pagamento  dos  13ºs  salários,  salários,  férias,  terço,  bem  como  sobre  a  aplicação  da
precrição quinquenal.

Por  fim,  pugna  pelo  acolhimentos  dos  acláratórios  e
prequestionamento  acerca  da  aplicabilidade  do  art.  7º  XXIII,  VII,  XVII,  XVIII  da
Constituição Federal.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO



O recurso deve ser liminarmente indeferido, eis que intempestivo.  
  

De  fato,  consoante  se  colhe  da  certidão  colacionada  à  fl.  155,  o
acórdão  recorrido  foi  publicado  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  do  dia  19/02/2018
(segunda-feira), de modo que o prazo tivera início em 20/02/2018 (terça-feira).

Sob referido prisma, saliente-se que, considerando que o prazo para
os embargos de declaração é de 05 (cinco) dias úteis, o termo ad quem para interposição dos
embargos ocorreu no dia 26 de fevereiro do corrente ano.

Assim, conforme se pode observar da petição inicial do recurso, a
autenticação mecânica indica o dia 22 de março de 2018 como sendo a data da interposição
dos embargos de declaração. Desta feita, não há dúvida de que o recorrente extrapolou o
prazo recursal previsto, fato que o qualifica como intempestivo e obsta seu conhecimento.

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

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


