
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0074292-56.2012.815.2001

Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Embargante : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Renovato 
Ferreira de Souza Júnior
Embargados : Severino João de Andrade e outros            
Advogadas : Andréa Henrique de Sousa e Silva e outra

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 
CONFIGURAÇÃO.  SEGUIMENTO NEGADO.

Não se conhece recurso interposto fora do prazo legal.

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da 
Paraíba, fls. 115/125, contra acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível, fls. 
105/112, que, por unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, 
por igual votação, deu provimento parcial à remessa oficial  e à apelação cível, 
contrários  à  sentença  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  da  ação 
ordinária  de  cobrança  ajuizada  por  Severino  João  de  Andrade  e  outros em 
desfavor do embargante.

O  embargante  alega  que  a  decisão  colegiada  é  omissa  e 
contraditória, ao argumento de que “o acórdão embargado não se manifestou acerca da  
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nomratização referente à espécie, mais epecificamente a Lei 8.880/94.”. (sic)

Pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos  “para  suprir  as  
contradições  explicitadas  no corpo desta  peça,  reformando-se  o  acórdão  embargado;” e, 
ainda, para que “Seja prequestionada a matéria federal suscitada.”.

É o relatório.

Decido.

Os aclaratórios não devem ser conhecidos.

Consoante dispõe o art. 5361 do Código de Processo Civil, o 
prazo para interposição dos embargos de declaração é de cinco dias.

O ente foi  intimado do acórdão por meio da nota de foro 
disponibilizada  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  deste  Tribunal  em  11/03/2014 
(terça-feira),  considerada  publicada  em  12/03/2014  (quarta-feira)  –  conforme  a 
certidão da Gerência de Processamento exarada à fl. 113.

Assim, nos termos dos §§ 3º e 4º2 do art. 4º da Lei Federal nº 
11.419/2006,  o  prazo  processual  teve  início  no  dia  13/03/2014  (quinta-feira), 
findando em 24/03/2014 (segunda-feira), uma vez que a Fazenda Pública goza da 
prerrogativa do prazo em dobro para oferecer recursos (art. 1883, CPC).

Como o  embargante protocolou o recurso  somente  no dia 
25/03/2014 (terça-feira) – conforme informações constantes no sistema de controle 
de processos de 2º Grau – resta configurada a sua intempestividade.

Em face do exposto,  NEGO SEGUIMENTO aos presentes 

1 Art. 536. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do  
ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo.

2 Art.  4o   Os  tribunais  poderão  criar  Diário  da  Justiça  eletrônico,  disponibilizado  em  sítio  da  rede  mundial  de  
computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como 
comunicações em geral.

(...)
§ 3o  Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no 

Diário da Justiça eletrônico.
§ 4o  Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

3 Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte  for a Fazenda 
Pública ou o Ministério Público.
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embargos de declaração, nos termos do art. 5574, caput, do CPC.

P.I. Cumpra-se.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 13 de agosto de 2014.

                                    Desa.  Maria das Graças Morais Guedes
Relatora

4 Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior. (negritei)
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