
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0587704-49.2013.815.0000
RELATOR    : Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Estado da Paraíba, rep. por seu Procurador Luiz Filipe de Araújo Ribeiro
AGRAVADO: Leonardo de Paula Ferreira Santos, José Evandro Ferreira Sales, Valdemir Simões
Marques,  José Ilton Viana,  Antonio Barbosa de  Almeida Júnior,  José Augusto Ventura Duarte,
Waldeci  Silva  Diniz,  Eliakim  Andrade  de  Morais,  Lindemberg  Jerônimo  dos  Santos. (Adv.
Jamerson Neves de Siqueira OAB/PB 10.026))

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
RECONHECE  A  INTEMPESTIVIDADE  DOS  ACLARATÓRIOS
APRESENTADOS PELO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III,
DO  CPC.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO. RECURSO.
ALEGAÇÃO  DE  VÍCIO  NA  CITAÇÃO.  DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 2ª Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula à fl. 336.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  interno  interposto  pelo  Estado  da  Paraíba  contra
decisão monocrática de relatoria deste Gabinete que não conheceu dos segundos Embargos de
Declaração formulados, por reconhecer estarem intempestivos.

Em suas razões, sustenta, em resumo, que a intimação pessoal realizada
ao Procurador-Geral não possui validez, vez que, nos termos do art. 183, deve ser por carga e
fora feita mediante ofício.

Sustenta, outrossim, que a contagem do prazo deixou de considerar a
suspensão dos prazos processuais contida entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, disposta
no art. 220 do CPC.

Nestes  termos,  pugna  pelo  acolhimento  do  recurso,  para  que  haja
manifestação expressa sobre o pedido de instauração do incidente de resolução de demandas



repetitivas, formulado nos embargos de declaração.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto adequado e tempestivo. Por outro lado,
contudo, nego-lhe provimento, em razão de todas as razões que seguem.

A Decisão  combatida  considerou  que  houve  a  intimação  pessoal  do
representante do Estado da Paraíba, em 14/12/2013,  assim como se observa à fl.  362, onde
consta a assinatura do Procurador Geral Adjunto, Dr. Paulo Márcio Soares Madruga, sendo
juntado aos autos aos 10 de janeiro de 2017.

Os  aclaratórios  foram  apresentados  somente  em  05/07/2017,  mesmo
considerando o recesso forense e o prazo em dobro para a Fazenda Pública, não se vislumbra
maiores  dificuldades  para  reconhecer  a  intempestividade  do  citado  recurso,  de  forma
monocrática, assim como autoriza o artigo 932, III, CPC.

À  luz  de  tal  entendimento,  é  oportuno  e  pertinente,  proceder  à
transcrição  de  parte  da  fundamentação  da  decisão  monocrática  ora  agravada,  o  qual  a
mantenho integralmente. In verbis: 

“O  recurso  não  se  credencia  ao  conhecimento  da  Corte,  eis  que
intempestivo. De fato, consoante colhe-se da certidão de fl. 361, datada
de 10/01/2017, houve a juntada do ofício no qual consta o recebimento
pelo Procurador Geral Adjunto do Estado de cópia do Acórdão proferido
nos Embargos de Declaração impetrado pelo Estado da Paraíba. Desta
forma,  o  início  da  contagem  do  prazo  ocorreu  no  dia  útil  seguinte,
11/01/2017.

(…)

Conforme  é  possível  observar  da  inicial  do  recurso,  a  autenticação
mecânica  indica  o  dia  05  de  julho  de  2017  como  sendo  a  data  da
interposição dos presentes 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.

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

Em  razão  das  considerações  tecidas  acima  e  sem  maiores  delongas,
nego  provimento  ao  presente  agravo  interno,  mantendo  incólumes  os  exatos  termos  da
decisão recorrida. 

É como voto.



DECISÃO

A Segunda Seção Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Alves da Silva. Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos
Senhores  Desembargadores  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  Marcos
Cavalcanti  de Albuquerque.  Saulo Henriques de Sá e Benevides e Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a
Excelentíssima Senhora Doutora Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Sessão Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 30 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
                         Relator


