
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003844-57.2009.815.2003
RELATOR           : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM             : 4ª Vara Regional de Mangabeira
EMBARGANTE : Adalberto Alves Bento Júnior e outro
                                (Adv. Ramom Possidônio de Carvalho Lacerda)
EMBARGADA   : Maria Ferreira de Sá (Adv. Antônio Anízio Neto)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  INTERPOSTO 
FORA  DO  PRAZO  (05  DIAS).  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO 
CONHECIMENTO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- Interpostos os embargos de declaração além do prazo de cinco 
dias fixado pelo art. 536, do CPC, o não conhecimento do recurso é 
medida  que  se  impõe,  haja  vista  o  desrespeito  a  requisito  de 
admissibilidade do recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de fls. 
243/244v, que negou provimento ao recurso do ora embargante.

Inconformado, recorre o embargante aduzindo ser a decisão omissa 
quanto ao pedido de assistência judiciária contido na apelação. Pede que seja sanado o 
vício,  aplicando  efeitos  infringentes  ao  julgado  e  deferindo-lhe  o  benefício  da  Justiça 
Gratuita.

É o relatório. Decido.

O  recurso  não  se  credencia  ao  conhecimento  da  Corte,  eis  que 
intempestivo. De fato, consoante colhe-se da certidão de fl. 245, a publicação da nota de 
foro contendo a intimação do acórdão atacado foi veiculada no diário da justiça do dia 06 
de fevereiro de 2013, uma sexta-feira. Desta forma, o início da contagem do prazo ocorreu 
no dia útil seguinte, 09 de fevereiro, segunda-feira. 

Considerando que o prazo para os embargos de declaração é de 05 
(cinco) dias, o termo ad quem para interposição do presente recurso ocorreu no dia 13 de 



fevereiro, sexta-feira. 

Registre-se, por oportuno, que no termo final para a interposição do 
recurso  houve  expediente  forense  normal,  sendo  feriados  apenas  os  dias  16  e  17  de 
fevereiro,  em razão  do  carnaval.  Ainda  que  não  tivesse  havido  expediente  no dia  13, 
mesmo assim o recurso seria intempestivo, na medida em que o prazo se prorrogaria para 
o próximo dia útil seguinte, no caso 18 de fevereiro, que teve expediente forense em seu 
horário  regular,  nos  termos  do  Ato  da  Presidência  nº  23/2015,  publicado  no  DJe  de 
03/02/2015.

Neste contexto, o prazo para a interposição dos embargos findou-se 
na sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Conforme se pode observar da petição dos embargos, a 
autenticação mecânica indica o dia 19 de fevereiro como sendo a data da interposição do 
recurso.

 Assim,  o  recorrente  extrapolou  o  prazo  para  interposição  do 
recurso,  fato  este  que  qualifica  os  embargos  como  intempestivos  e  impede  o  seu 
conhecimento.

Isto  posto,  com fulcro  no art.  557,  caput,  do Código de  Processo 
Civil,  não  conheço  do  recuso,  por  falta  de  um  dos  requisitos  de  admissibilidade:  a 
tempestividade recursal.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

           João Alves da Silva 
                     Relator


