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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 
RECEBIMENTO.  ART.  536 E ART.  557, CAPUT, 
AMBOS DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Restando  clara  a  não  observância  do  prazo 
legalmente  determinado  para  a  interposição  dos 
Embargos  de  Declaração,  caracterizada, 
inexoravelmente,  a  intempestividade  do  recurso, 
acarretando o seu não conhecimento.

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos por  Josilene 

dos Santos (fls. 248/249), visando sanar omissão, obscuridade e contradição 

no Acórdão de fls. 240/246.

É o relatório. 

DECIDO

Sem delongas,  deve se negar  seguimento aos Embargos.  É 

que do  exame dos autos extrai-se que o Embargante, por seu procurador, foi 

intimado  do  Acórdão,  no  Diário  Eletrônico  do  TJPB  disponibilizado  no  dia 

25/07/2014 e considerado publicado em 28/07/2014, segunda-feira. ( fl. 247)

É  cediço  que  o  prazo  para  interposição  dos  Embargos  de 

Declaração é de cinco dias (CPC, art. 536),  considerando o primeiro dia útil 
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subsequente a publicação,  29/07/14 e, os dias 05 e 06 de agosto feriados, 

teríamos como o último dia 06/08/2014.

Ocorre que os Embargos só foram interpostos em 12/08/2014, 

conforme  se  depreende  das  fl.  248  dos  autos,  caracterizando  a 

intempestividade e  impondo-se,  assim,  o  seu não recebimento,  por  ser  um 

pressuposto de admissibilidade do Recurso.

Assim, restando clara a não observância do prazo legalmente 

determinado para a interposição dos Embargos de Declaração, caracterizada, 

inexoravelmente,  a  intempestividade  do  recurso,  acarretando  o  seu  não 

conhecimento.

Ante o exposto,  NEGO-LHE SEGUIMENTO, em conformidade 

com os arts. 536 e 557, “caput”, ambos do Código de Processo Civil.

Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa, ___ de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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