
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0087481-04.2012.815.2001
RELATOR :Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
EMBARGANTE :Carlos Alberto de Andrade Pascoal
ADVOGADO :Enio Silva Nascimento 
EMBARGADO :Estado da Paraíba, rep. por sua Procuradora
PROCURADORA :Maria Clara Carvalho Lujan
ORIGEM :3ª Vara da Fazenda Pública da Capital
JUÍZO :Silmary Alves de Queiroga Vita

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  REVISÃO  DE  REMUNERAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE  RECONHECIDA.
INCONFORMISMO.  COMPROVAÇÃO  DA
TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.  RETRATAÇÃO.
REFORMA DA DECISÃO  RECORRIDA.  JUÍZO  DE
RETRAÇÃO. 

- É de se conhecer Embargos Declaratórios  interposto
no  prazo  legal,  após  constatado  e  corrigido  o  erro
perpetrado na decisão monocrática que não conheceu
do  recurso  por  considerá-lo  intempestivo,  eis  que  o
Embargante  não  pode  ser  prejudicado  por  falha
decorrente do próprio Poder Judiciário.

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido  de  reconsideração  proposto por  Carlos

Alberto  de  Andrade  Pascoal (fls.136/136v), visando  alteração  da  Decisão

Monocrática  de  fls.133/133v,  que  negou  seguimento  aos  Embargos

Declaratórios por intempestividade.

Em suas razões, alega, em síntese, que o prazo final para a

interposição dos aclaratórios era o dia  24.01.15 (sábado),  com prorrogação

para o dia 26.01.15 (primeiro dia útil subsequente),  motivo pelo qual o recurso

interposto na data de 23.01.15 seria tempestivo. 

É o relatório.
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Compulsando os  autos,  verifico  que realmente os Embargos

Declaratórios  interpostos  por  Carlos  Alberto  de  Andrade  Pascoal foram

manejados tempestivamente. 

Como  se  percebe,  o  Embargante  foi  intimado  da  decisão

recorrida em 18.12.2014 (fl. 125). Ocorre que em decorrência da Resolução nº

21,  de  17  de  dezembro  de  2014,  da  Presidência  do  TJPB,  os  prazos

processuais  restaram  sobrestados  de  20.12.2014  a  20.01.2015,  sendo

imperioso  reconhecer  que  os  Embargos  de  Declaração  protocolizado  em

23.01.15, foi interposto no prazo legal.

Isso posto, exerço o Juízo de Retratação para reconhecer a

tempestividade dos Embargos Declaratórios de nº 0087481-04.2012.815.2001,

cassando a decisão recorrida de fls. 133/133v.

Ato  contínuo,  vê-se  que  houve  pedido  de  atribuição  de

efeito modificativo aos Embargos..

Assim,  após  o  transito  em  julgado  da  decisão  de

retratação,  intime-se  o  Estado  da  Paraíba,  por  intermédio  de  seu

Procurador, para, querendo, pronunciar-se sobre os embargos, no prazo

de cinco dias.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, ___ de abril de 2015.

                          Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                             Relator 
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