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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA
DO  PRAZO.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

-  O  relator  deverá  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível (CPC, art. 932, III), haja vista ser a tempestividade um
requisito objetivo necessário à admissibilidade de qualquer recurso.

Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante.

Na  decisão  recorrida,  reiterou-se  o  que  fora  dito  em  decisão
monocrática,  no  sentido  de  que  “não  há  interesse  de  agir,  na  modalidade
interesse/adequação,  por parte dos herdeiros necessários  ou pelo espólio,  eis que se
trata  de  procedimento de jurisdição voluntária  destinado a  verificar  o  cumprimento
formal das disposições de última vontade do testador. Eventual impugnação quanto ao
conteúdo poderá ser veiculado via ação própria. Ausente uma das condições da ação, no
caso o interesse de agir, na sua acepção interesse-adequação, inviável qualquer outra
providência  a  não  ser  a  sua  extinção,  sem  resolução  do  mérito,  conforme  expressa
previsão do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”1.

Inconformado, recorre o promovente aduzindo, preliminarmente, a
tempestividade do recurso. No mérito, assevera haver omissão no julgado, eis que não
teria enfrentado a controvérsia à luz do art. 721, do CPC, bem como arts. 5º, L e LV, da CF.
Ao final, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de prequestionamento da

1 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;



matéria. 

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. 99, o recurso foi publicado no
DJE do dia 21 de julho do corrente ano (sexta-feira). Desta forma, o início da contagem do
prazo ocorreu no dia útil seguinte, 24/07/2017.

Considerando que o prazo para os embargos de declaração é de 05
(cinco) dias, o termo ad quem para interposição dos embargos ocorreu no dia 28 de julho.

Conforme é possível observar da inicial do recurso, a autenticação
mecânica indica o dia 31 de julho como sendo a data da interposição dos embargos de
declaração. Assim, o recorrente extrapolou o prazo recursal previsto para o recurso, fato
este que o qualifica como intempestivo e obsta o seu conhecimento.

Ressalte-se, inclusive, que ao contrário do que defende o recorrente,
a  disponibilização  do  DJE  ocorreu  em  20  de  julho  e  não  no  dia  21,  como  quer  o
embargante. Desta forma, tendo sido disponibilizado naquela data e publicado no dia 21,
o prazo recursal começou, efetivamente a correr na segunda-feira, findando-se na sexta-
feira seguinte (28/07/2017).

Isto posto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recuso, em razão da sua intempestividade.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 14 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva 
                        Relator


