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AGRAVO  INTERNO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS.  ALEGAÇÃO  DE  DUPLICIDADE  DE
INTIMAÇÕES.  INOCORRÊNCIA.  PUBLICAÇÃO  DO
ACÓRDÃO  NÃO  SE  CONFUNDE  COM  A  DA  ATA.
SITUAÇÕES   DIFERENTES.  IMPERTINÊNCIA  DOS
ARGUMENTOS  APRESENTADOS.  MANUTENÇÃO  DO
DECISÓRIO  VERGASTADO.   DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO.

- “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
- O prazo para interposição de embargos de declaração é de cinco
dias úteis.
-  Não  há  que  se  confundir  a  publicação  do  acórdão  com  a
publicação  da  ata  de  julgamento.  A  primeira  refere-se  ao
conteúdo do  julgado pela  Turma,  ao  passo  que  a  segundo  se
restringe à proclamação do julgamento dos processos apreciados
pela Turma em determinada data.
- Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -  EDcl  nos EDcl  no AgInt  no AREsp 934.778/RS,  Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/06/2017, DJe 19/06/2017) (grifei)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Cartório de Protestos de Títulos
de  Campina  Grande, em  face  da  decisão  de  fls.  774/775, que  não  conheceu  os  seus
embargos declaratórios, haja vista a intempestividade.
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Em suas  razões  (fls.  777/780),  argumenta,  em síntese,  que  houve duplicidade  na
publicação da decisão embargada, razão pela qual deve prevalecer a última.

Por fim, requer a reconsideração deste relator ou o julgamento do recurso em mesa,
com seu consequente provimento.

Contrarrazões - fls. 785/788.
 
É o relatório.

                       VOTO

Ressalto, por oportuno, que a legitimidade do Cartório restou definida através
de decisão do Superior Tribunal de Justiça,  encartada às fls.423/427, a qual reconheceu a
legitimidade passiva do Cartório de Protesto de Títulos de Campina Grande, determinando o
retorno dos autos a este Tribunal para que fosse apreciado o mérito da causa no tocante ao
referido promovido, restando a este Egrégio Tribunal o cumprimento da citada determinação
transitada em julgado, fls.719. 

Pois bem.

Não assiste razão ao recorrente, pelas razões a seguir expostas.

A publicação do Acórdão que ensejou os embargos de declaração do ora agravante
ocorreu  em  20/06/2017  (fls.744).  A  segunda  cientificação  alegada  pelo  insurgente,  datada  de
28/06/17, se refere a ata de julgamento, consoante se colhe da cópia do diário anexada às fls.781.

Ora, não há que se confundir a publicação do acórdão com a publicação da ata de
julgamento. A primeira refere-se ao conteúdo do julgado pela Turma, ao passo que a segundo se
restringe à proclamação do julgamento dos processos apreciados pela Turma em determinada data.

Acerca da questão, apresento pertinente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
- O prazo para interposição de embargos de declaração é de cinco dias
úteis.
- Não há que se confundir a publicação do acórdão com a publicação
da ata de julgamento. A primeira refere-se ao conteúdo do julgado pela
Turma,  ao  passo  que  a  segundo  se  restringe  à  proclamação  do
julgamento dos processos apreciados pela Turma em determinada data.
- Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 934.778/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe 19/06/2017) (grifei)

2



Agravo Interno nº 0797902-74.2007.815.0000

Dito isto, não restam dúvidas acerca da intempestividade dos embargos encartados às
fls.763/766, devendo ser mantida a monocrática de fls.774/775, proferida com base no art. 932, III,
do CPC de 2015.

Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, para manter inalterada a
decisão questionada.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas

Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27  de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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