
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NOS 
AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000569-05.2011.815.0751 – 4ª Vara de Bayeux 
RELATOR:     Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE:      Euridice Borges Rodrigues
ADVOGADO:      Marcos Antonio Inácio da Silva
EMBARGADO:       Município de Bayeux
ADVOGADO:       Vanessa Mayra Leite Correa

PROCESSO  CIVIL  –  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO 
INTERNO  –  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGOU  SEGUIMENTO  A  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE – 
DECISÃO  RECONSIDERADA  – 
PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por 
Euridice  Borges  Rodrigues em face da decisão monocrática de fls.  154/155,  que negou 
seguimento ao Agravo Interno por ela interposto, tendo em vista sua intempestividade.

Em síntese,  aduz  a  embargante  em suas  razões,  que  a 
decisão objurgada é contraditória, uma vez que o agravo interno oposto às fls. 148/152, é 
tempestivo,  conquanto  observado  a  contagem do  prazo  legal,  bem como a  Resolução  nº 
54/2013 da Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, motivo pelo qual pediu o provimento 
do recurso a fim de prosseguir o agravo regimental.

É o relatório.

DECIDO.

Insurge-se  a  embargante  Euridice  Borges  Rodrigues, 
contra decisão monocrática desta relatoria, que negou seguimento ao Agravo Interno por esta 
interposto ante a sua intempestividade.
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De início, registre-se que a pretexto de existir contradição 
no  julgado  o  embargante  pretende  emprestar  efeitos  modificativos  aos  embargos  de 
declaração.  Assim,  em  face  do  nítido  caráter  infringente,  e  em  nome  dos  princípios  da 
fungibilidade  recursal  e  da  economia  processual, recebo  os  presentes  embargos  de 
declaração como agravo interno.

Assiste razão ao recorrente, sendo caso de retratação da 
decisão proferida. 

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 
143/146,  foi  disponibilizada  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  do  dia  16/12/2013,  sendo 
considerada  publicada  em  17/12/2013 (fl.  147),  nos  termos  do  art.  4º,  §  3º  da  Lei  nº 
11.419/2006. 

Assim,  levando-se  em  consideração  que  o  prazo  para 
impugnação das decisões  monocráticas,  que negam seguimento a  recurso é de  05 (cinco) 
dias, consoante o art. 557, §1° do CPC, o presente recurso deveria ter sido interposto até a 
data de 09/01/2014.

Ocorre,  todavia,  que  o  por  ocasião  do  recesso  forense, 
bem como da Resolução nº 54/2013 da Presidência deste E. Tribunal, os prazos processuais 
de qualquer natureza ficaram suspensos do dia 20/12/2013 a 20/01/2014.

Portanto, tendo o agravo regimental de fls. 148/152v, sido 
interposto no dia 20/01/2014, patente sua tempestividade.

À vista de tais considerações, com fulcro no art. 557, §1º, 
do CPC, exerço o juízo de reconsideração da decisão monocrática de fls. 154/155, tornando-a 
sem efeito, a fim de que o recurso original tenha seu prosseguimento normal.

P. I. 

João Pessoa, 05 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
  Juiz convocado/Relator 
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