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AGRAVO  INTERNO. EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  PRAZO. ARTS. 1.023 E 183,  § 1° DO 
CPC/2015.  INTEMPESTIVIDADE.  CONFIGURAÇÃO. 
DESPROVIMENTO. 

Não se conhece recurso interposto fora do prazo legal.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do 
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Agravo e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Agravo Interno interposto pelo  Município 
de João Pessoa contra decisão monocrática, encartada às fls. 282/285, que 
não  conheceu  dos  embargos  de  declaração,  tendo  em  vista  sua 
intempestividade.

Em  suas  razões,  aduz  o  agravante  que  os  embargos 
foram  apresentados  tempestivamente,  já  que  somente  iniciou  o  prazo 
recursal com a carga dos autos em 27/07/2016, fl. 263, e que o art. 183 do 
CPC/15 concedeu à advocacia pública a prerrogativa da intimação pessoal.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e 
provido.  

Sem  o  oferecimento  de  contrarrazões,  consoante 
certidão, fl. 297. 

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Quando do exercício do exame de admissibilidade dos 
embargos de declaração de fls.  267/271v,  observei  que seu conhecimento 
encontrava óbice insuperável, o da intempestividade da irresignação, senão 
vejamos.
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Consoante dispõe o art.  1.0231 do Código de Processo 
Civil, o prazo para interposição dos embargos de declaração é de cinco dias.

O  art.  183  do  CPC/2015  estabelece  que  a  Fazenda 
Pública  goza  de  prazo  em  dobro  para  todas  as  suas  manifestações 
processuais e que a contagem dos prazos terá inicio a partir da intimação 
pessoal  de  seus  representantes  legais,  sendo possível  que esta  intimação 
ocorra  por  remessa  dos  autos,  carga  destes  ou através  de  intimação por 
meio eletrônico (art. 183, § 1º).

Ou seja, além das conhecidas remessas dos processos, e 
da regra de que a carga dos autos determina o início da contagem do prazo 
para a parte que a faz, a partir de agora, está previsto expressamente no 
novo CPC a intimação por meio eletrônico, que segundo posicionamento até 
o momento majoritário, pode ocorrer por meio de remessa da intimação nos 
portais dos sistemas de processamento eletrônico ou digital dos autos dos 
processos, bem como através da publicação das decisões e despachos nos 
diários oficiais da justiça eletrônicos.

Pois bem.

O  embargante  foi  intimado  do  Acórdão  com  a 
publicação  do  julgado  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  deste  Tribunal 
disponibilizado  em  20/04/2016  (quarta-feira),  considerado  publicado  em 
25/04/2016 (segunda-feira) - conforme a certidão à fl. 262.

Assim, o prazo processual teve início no dia 26/04/2016 
(terça-feira), findando em 09/05/2016 (segunda-feira), nos termos dos §§ 3º e 
4º2 do art. 4º da Lei Federal nº 11.419/2006.
1 Art. 1.023.  Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro,  

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 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 
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Como o embargante protocolou o recurso somente no 
dia  10/05/2016  (terça-feira),  fl.  267,  resta  configurada  a  sua 
intempestividade,  pois  foi  interposto  além  do  prazo  de  10  (dez)  dias 
estabelecidos nos arts. 1.023 e 183 do CPC/2015.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO 
AGRAVO INTERNO. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
no dia 29 de novembro de 2016, conforme certidão de julgamento, o Exmo. 
Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  dele  participando,  além  desta 
Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  juiz  convocado  para 
substituir  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Dr. 
Alcides Orlando Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 30 de novembro de 2016. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A

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