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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática (Terminativa)
Embargos de Declaração - nº. 0001943-54.2012.815.0611

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Embargante: Nilzete Pereira de Lima Barros – Adv.: Damião Guimarães 
Leite

Embargado: Município de Mari-PB – Adv.: Eric Alves Montenegro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO.  RECURSO INTEMPESTIVO. 
SEGUIMENTO NEGADO.
-  Nega-se seguimento a recurso protocolado  fora do 
prazo previsto em Lei.

Vistos etc.

Nilzete Pereira de Lima Barros opôs Embargos de 
Declaração (fls.  127/133)  em face  do  Acórdão (fls.  115/125)  que deu 
provimento  parcial  ao  recurso  apelatório  interposta  por  ela,  ora 
Embargante, contra o Município de Mari-PB, ora Embargado.

Arguiu que a decisão prolatada em Acórdão deve ser 
reformada, a fim de que seja reconhecida a proporcionalidade como sendo 
de 30 (trinta) horas-aula/semana, tendo em vista que deve ser levado em 
consideração a jornada de trabalho e não a jornada em sala  de aula, 
conforme ficou devidamente comprovado.

Alegou ainda que,  em caso de não sendo acolhido o 
pedido supracitado,  que o Município seja obrigado a pagar  a diferença 
existente entre o que deveria ter sido laborado – 16,6 (dezesseis vírgula 
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seis) horas – e o que foi efetivamente laborado – 20 (vinte) horas – que 
corresponde  a  3,4  (três  vírgula  quatro)  horas  semanais,  sob  pena  de 
enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

É o relatório. 

DECIDO

Infere-se  do  caderno  processual  que o  prazo  para  a 
Embargante impugnar o mencionado Acórdão teve início em 23/05/2014, 
conforme certidão acostada às fls. 126, onde se comprova que a decisão 
fustigada foi publicada no Diário da Justiça em 22/05/2014.

Desta feita, o termo ad quem para a interposição dos 
presentes  Embargos  encerrou-se  em  27/05/2014.  Sobre  o  prazo  para 
interposição de Embargos, o Código de Processo Civil diz o seguinte:

Art.  536:  Os  embargos  serão  opostos,  no 
prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz  
ou  relator,  com  indicação  do  ponto  obscuro,  
contraditório  ou  omisso,  não  estando  sujeitos  a  
preparo.

Sendo, portanto, de 5 (cinco) dias o prazo para interpor 
Embargos,  a  irresignação  da  Embargante  aportou  nesta  Corte  em 
30/05/2014 (fls.  127),  portanto,  fora do prazo legal,  sendo o  recurso, 
portanto, considerado intempestivo.

Desarte,  podemos  concluir  que  o  recurso  interposto 
pela Embargante extrapolou este prazo, uma vez que foi interposto após 8 
(oito) dias, restando portanto incontroversa sua intempestividade.

Ademais,  sabe-se  que  a  tempestividade  recursal  é 
matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício. 
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Nesse  sentido,  vale  colacionar  entendimento 
jurisprudencial sobre o tema:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
NEGATIVA  DE  PROVIMENTO  -  AGRAVO 
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -  
-  CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA  - 
INTEMPESTIVIDADE  DOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1  -  A  tempestividade  é  pressuposto  de 
admissibilidade recursal, devendo ser verificada de 
ofício a qualquer tempo. Precedentes.
2 - In casu, conforme certidão de fls. 107, a 
r.  decisão  que  desproveu  o  agravo  de 
instrumento  foi  publicada  em  13/06/2003 
(sexta-feira),  entretanto,  o  agravante 
interpôs  os  embargos  de  declaração  tão 
somente  em  23/06/2003  (segunda-feira) 
(fls. 123), após o decurso do prazo recursal.
3 - Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no Ag 495.817/RS, Rel. Ministro  
JORGE  SCARTEZZINI,  QUARTA  TURMA,  julgado 
em 23/08/2005)

A doutrina também já se posicionou a respeito:

“Os recursos devem ser interpostos no prazo que a lei  
assinar para tanto, a fim de que não se perpetuem as  
demandas  judiciais  indefinidamente”  (NELSON NERY  
JUNIOR e  ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in. Código de 
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Processual  
Civil Extravagante, 7ª edição, 2003, p. 850).

Sendo  assim,  ante  a  flagrante  intempestividade  dos 
presentes Embargos de Declaração, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, 
por manifestamente inadmissível, à luz do disposto no art. 557 do Código 
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de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator

34
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