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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  – RECURSO
CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. 

Nos termos do artigo 1.024,  § 3º do CPC/2015,  “o órgão
julgador  conhecerá  dos  embargos  de  declaração  como
agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde
que determine previamente a intimação do recorrente para,
no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  complementar  as  razões
recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021,
§ 1º".

AGRAVO  INTERNO  – NÃO  CONHECIMENTO  DE
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  POR
INTEMPESTIVIDADE  –  PRORROGAÇÃO  DEFINIDA NO
ART.  224,  §  1º  DO  CPC/2015  – INAPLICABILIDADE  –
PREVISÃO  LEGAL  PARA  DIFERIMENTO APENAS  DO
DIES A QUO – HORÁRIO DE EXPEDIENTE MODIFICADO
NO  DIA DA PUBLICAÇÃO  E  NÃO  NO  DE  INÍCIO  DO
PRAZO – DESPROVIMENTO.

O  § 1º  do art.  224 do CPC/2015 preceitua que o dia  do
começo  do  prazo  será diferido para  o  primeiro  dia  útil
seguinte  caso coincida com  dia  em  que  o  expediente
forense  for  encerrado  antes  ou  iniciado  depois  da  hora
normal.

A alteração do expediente forense ocorreu no dia em que a
decisão foi considerada publicada e não no dia em que se
iniciou a contagem do prazo para interposição de recurso. 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,  o  qual  preceitua  que “a  contagem do
prazo  terá  início  no  primeiro  dia  útil  que  seguir  ao  da
publicação”. 
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Assim, nos termos do § 1º  do supradito artigo, somente há
que se falar em prorrogação 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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  CONHECER OS EMBARGOS COMO AGRAVO
INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Seguradora
Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A em  face  da decisão
monocrática de fls.  206/207v, que  rejeitou os embargos declaratórios  por ela
manejados  em  face  do  decisum de  fls.  195/195v,  que  não  conheceu  dos
embargos declaratórios  interpostos contra a decisão de fls.  180/181,  a 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  presentes  razões  recursais (fls.  209/212),  a embargante
alegou, em suma:

1) o  recurso  fora  interposto  tempestivamente,  uma  vez  que  o
acórdão  foi  publicado  “em  22.02.2017,  todavia,  conforme  ATO  DA
PRESIDÊNCIA de  nº  11/2017  […],  o  expediente  da  comarca  da  capital  foi
reduzido […]” (fl. 210);

2) “conforme consta no art. 224, parágrafo 1º do CPC/15, 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  de
comunicação eletrônica” (fl. 211);

3) “assim, considera-se publicado o r. acórdão em 23.02.2017 e a
embargante teria até a data de 06.03.2017 para efetuar o devido protocolo dos
Embargos de Declaração” (fl. 211).

Com tais considerações, pugnou pelo acolhimento dos embargos,
com a correção do defeito suscitado, nos termos da legislação processual em
vigor.

Apesar  de  intimada,  a  parte  embargada  não  apresentou
contrarrazões, consoante certidão de fl. 217.
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Entendendo ser  cabível,  in  casu,  o  recurso  de Agravo Interno,
determinou-se a intimação do embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias,
complementar as razões dos embargos acostados às fls. 209/212, de modo a
ajustá-las às exigências do  art.  1.021, § 1º do CPC/2015, em conformidade
com o contido no § 3º do artigo 1.024 do CPC/2015 (fl. 218).

Intimado, o embargante quedou-se inerte, consoante certidão de
fl. 223.

VOTO

Ab  initio,  destaco  que os  Embargos  de  Declaração  somente
merecem  acolhimento quando  o  Acórdão  for  eivado  de  obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do art. 1.022 do NCPC.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional. 

Entretanto, saliento que o recurso de Agravo Interno é que tem a
finalidade de levar ao órgão colegiado eventual inconformismo da parte com
decisão  exarada  monocraticamente  pelo  relator,  independentemente  da
existência de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1021
do NCPC, veja-se:

Art.  1.021.  Contra  decisão  proferida  pelo  relator  caberá
agravo  interno  para  o  respectivo  órgão  colegiado,
observadas,  quanto  ao  processamento,  as  regras  do
regimento interno do tribunal.

Na  espécie,  mostra-se  admissível  a  conversão  dos  presentes
embargos em agravo interno, pois inexistiu erro grosseiro e preclusão do prazo.
Atente-se que tal conclusão reveste-se de aplicação específica dos princípios
da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

Ademais,  foi  observado o comando do  § 3º do artigo 1.024 do
CPC/2015,  com a prévia  intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco)
dias, complementar as razões recursais.

Face o exposto, recebo os embargos declaratórios como agravo
interno e passo a sua análise.

Da decisão agravada

Insurge-se, a recorrente, contra decisão que rejeitou os embargos
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declaratórios opostos contra decisão que negara conhecimento aos embargos
declaratórios, por considerá-los intempestivos.

Eis a ementa do decisum vergastado:

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 inaplicável a regra do art.
224, § 1º do CPC/2015, devendo ser mantida a decisão que
não  conheceu  dos  embargos  declaratórios,  por  serem
intempestivos. 

Nas  suas  razões,  a  recorrente  defende  que  o  recurso  foi
manejado no prazo legal,  porquanto o acórdão contra o qual se insurgiu foi
publicado em 22/02/2017, dia em que o expediente da comarca da capital fora
reduzido, conforme ato da presidência nº 11/2017. Sendo assim, sustenta que,
nos  termos  do  art.  224,  parágrafo  1º  do  CPC/15,  o  acórdão  deve  ser
considerado publicado em 23/02/2017, mostrando-se tempestivos os embargos
protocolados em 06/03/2017.

Não assiste razão à insurgente.

O artigo 224 do CPC/2015 assim estatui:
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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.

Das disposições  legais  supratranscritas  podem-se  extrair  as
seguintes regras a serem aplicadas na contagem dos prazos processuais:

1)  data  de  publicação  =  primeiro  dia  útil  que  se  seguir  à
disponibilização da informação no Diário da Justiça;

2) início da contagem do prazo = primeiro dia útil que seguir ao da
publicação;

3) prorrogação do dia do começo do prazo: quando coincidir com
dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da
hora normal.

No caso dos autos, a decisão contra a qual o recorrente opôs os
embargos  declaratórios  (considerados  intempestivos) foi  disponibilizada  no
Diário da Justiça em 21/02/2017 e considerada   publicada   em     22/02/2017  ,  dia
em que 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.

Vê-se que a alteração do expediente forense ocorreu no dia  em
que a decisão foi  considerada publicada e não no dia em que se iniciou a
contagem do prazo para interposição de recurso.  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, o qual preceitua que “a contagem do prazo
terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. 

Assim, nos termos do § 1º do supradito artigo, s  omente     há   que se  
falar em   prorrogação     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  .

Assim, tendo em vista que o  decisum foi considerado publicado
em 22/02/2017, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição dos embargos
declaratórios findou-se em 03/03/2017 (sexta-feira), revelando-se intempestivos
os embargos protocolados em 06/03/2017.
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Assim,  deve  ser  mantida  a  decisão  que  não  conheceu  dos
embargos, ante a sua intempestividade.

Face ao exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Herbert  Douglas  Targino, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/08
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