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EMENTA: EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO EM  APELAÇÃO.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO  DOS
RÉUS. ABSOLVIÇÃO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA QUALIDADE DE AUTOR DA AÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. Para o Ministério Público, o prazo recursal é contado da data em que os autos
remetidos com vista aportaram na instituição, e não do dia em que o Representante
Ministerial subscritor do recurso lançou cota de ciência. Precedentes do STJ e do
STF. 

2. Não se conhece de Embargos Declaratórios opostos extemporaneamente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos  Declaratórios  em
Apelação, opostos nos autos tombados sob o n.° 0004006-13.2007.815.0131, em que
figuram como Embargante o Ministério Público Estadual e  como Embargados  Luiz
Gomes de Lima e Shirley de Lima Gomes.

 
ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta

Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em não conhecer dos Embargos de Declaração. 

VOTO.

O  Ministério Público Estadual opôs  Embargos de Declaração contra o
Acórdão de f. 360/364-v, que deu provimento ao Apelo interposto por Luiz Gomes
de Lima e Shirley de Lima Gomes para, reformando a Sentença, absolver os Réus
da acusação de improbidade administrativa,  o primeiro por ausência de prova de
dolo ou culpa e a segunda por impossibilidade técnica de configuração de ato de
improbidade sem comprovada coautoria de agente público.

Em suas  razões,  f.  367/370,  o  Ministério  Público  alegou  que  o  Acórdão
incorreu  em  contradição  ao  afirmar  a  ocorrência  de  subscrição  de  cheques  de
natureza pública pela Ré Shirley de Lima Gomes, filha do então Diretor do Conselho
da Escola  Estadual  Cristiano Cartaxo,  para  fins  particulares,  e,  simultaneamente,
asseverar que não houve prova de participação dolosa de seu pai na disponibilização
de tais cártulas para satisfação dos referidos interesses pessoais.



Alegou, ainda, que o Acórdão incorreu em omissão ao concluir que a falta de
compensação bancária dos cheques por ausência de fundos não ocasionou danos ao
erário, uma vez que esse fato, segundo afirmou, teria gerado a cobrança de tarifas
bancárias supostamente suportadas pelo erário municipal. 

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes, para que
os supostos  vícios  sejam sanados e  o Acórdão reformado para  que  o Apelo  dos
Corréus venha a ser desprovido.

É o Relatório.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o
entendimento segundo o qual  a contagem de prazo para a interposição de recurso
pelo  Ministério  Público  começa  a  fluir  da  data  do  recebimento  dos  autos  nas
dependências  daquela  instituição,  e  não  da  data  da  cota  de  ciência  lançada pelo
Representante Ministerial subscritor do recurso.

Ilustrativamente:

DIREITO  INSTRUMENTAL  -  ORGANICIDADE.  As  balizas  normativas
instrumentais implicam segurança jurídica, liberdade em sentido maior. Previstas em
textos  imperativos,  hão  de  ser  respeitadas  pelas  partes,  escapando  ao  critério  da
disposição. [...] PROCESSO - TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. O
tratamento igualitário das partes é a medula do devido processo legal, descabendo, na
via interpretativa,  afastá-lo, elastecendo prerrogativa constitucionalmente aceitável.
RECURSO  -  PRAZO  -  NATUREZA.  Os  prazos  recursais  são  peremptórios.
RECURSO - PRAZO - TERMO INICIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO. A entrega de
processo em setor  administrativo do Ministério  Público,  formalizada a carga pelo
servidor, configura intimação direta, pessoal, cabendo tomar a data em que ocorrida
como a da ciência da decisão judicial. Imprópria é a prática da colocação do processo
em  prateleira  e  a  retirada  à  livre  discrição  do  membro  do  Ministério  Público,
oportunidade na qual,  de forma juridicamente irrelevante,  apõe o "ciente",  com a
finalidade de, somente então, considerar-se intimado e em curso o prazo recursal.
Nova leitura do arcabouço normativo, revisando-se a jurisprudência predominante e
observando-se princípios consagradores da paridade de armas (STF, HC 83255, Rel.
Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2003, DJ 12/03/2004).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA. INÍCIO DO PRAZO. A PARTIR DA ENTRADA DOS
AUTOS  NA  SECRETARIA  DO  ÓRGÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 83.255-
5/SP,  consolidou  entendimento  no  sentido  de  considerar  como  termo  inicial  da
contagem dos prazos, seja em face da Defensoria Pública, seja em face do Ministério
Público, o dia útil seguinte à data da entrada dos autos no órgão público ao qual é
dada a vista.
2. Tem por finalidade efetivar o tratamento igualitário entre as partes, tem-se que a
contagem dos prazos para a Defensoria Pública tem início com a entrada dos autos no
setor  administrativo  do  órgão  e,  estando  formalizada  a  carga  pelo  servidor,
configurada está a intimação pessoal, sendo despicienda, para a contagem do prazo, a
aposição no processo do ciente por parte do seu membro.
3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1500613/DF, Rel. Ministro
Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em  05/03/2015,  DJe
11/03/2015).



PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A LIBERDADE
SEXUAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO ADVINDA EM
SEDE  DE  APELAÇÃO  INTERPOSTA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[…]
III - Na linha da jurisprudência assente desta Corte, "a fluência do prazo recursal para
o  Ministério  Público  e  a  Defensoria  Pública,  ambos  beneficiados  com intimação
pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na
instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante" (AgRg no REsp n.
1.298.945/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/2/2013, grifei).
[...]
V - Extrai-se das informações prestadas pelo eg. Tribunal a quo que "os autos foram
encaminhado com carga ao Ministério Público em 04/12/2013" (quarta-feira), tendo
sido  a  apelação  interposta  tão  somente  em  11/12/2013  (quarta-feira),  após  o
quinquíduo  legal,  o  que  revela,  portanto,  sua  intempestividade.  […]  (STJ,  HC
332.579/RO, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe
10/12/2015).

Segundo o Termo de Vista de f. 366, os autos aportaram nas dependências do
Ministério Público em 17 de novembro de 2015.

A Representante Ministerial, contudo, afirma, em suas razões recursais, que
os autos aportaram no Ministério Público em 19 de novembro de 2015 (“Com efeito,
os autos foram recebidos na Procuradoria-Geral de Justiça no dia 19/11/2015”, f.
367).

Seja qual for a data considerada (17 ou 19 de novembro), os Aclaratórios
estão intempestivos.

Caso  se  considere  a  informação  certificada  pelo  serventuário  do  Poder
Judiciário, o prazo recursal, já computada a dobra do art. 188 do CPC (art. 180 do
Novo CPC), escoou em 27/11/2015, uma sexta-feira. 

Caso se considere a data assinalada pela Representante Ministerial, o prazo
recursal escoou em 29/11/2015, um domingo, prorrogando-se para a segunda-feira
imediata (30/11/2015).

Consoante a Certidão de f. 371, os autos foram devolvidos pelo Ministério
Público ao Tribunal de Justiça com os Aclaratórios já entranhados somente em 1° de
dezembro de 2015, uma terça-feira, quando o prazo já estava esgotado, seja qual for
o termo inicial adotado (17 ou 19 de novembro).

Vale  ressaltar  que,  figurando  o  Ministério  Público  como  parte,  deve
apresentar seus recursos pela via do Protocolo do Tribunal de Justiça, para que seja
aposta a chancela mecânica com a data e a hora da apresentação para fins de aferição
da tempestividade, em consonância com o princípio da paridade de armas.

O Parquet não observou essa formalidade e procedeu ao entranhamento das
razões recursais no âmbito do próprio Ministério Público, à semelhança de como
procede quando se trata de parecer.



A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, mesmo não tendo
sido apresentado via  Protocolo  do Poder  Judiciário,  a  tempestividade  do recurso
pode ser reconhecida quando outros elementos dos autos ensejarem a certeza de que
o recurso foi apresentado tempestivamente.

É  o  que  ocorre,  normalmente,  quando  os  autos  são  devolvidos  daquela
instituição antes do término do prazo recursal e há certidão atestando esse fato.

Na  espécie,  a  Representante  Ministerial  subscritora  dos  Aclaratórios  nem
apresentou o Recurso no Protocolo do Poder Judiciário nem diligenciou para que os
autos  retornassem a este  Tribunal  de Justiça antes  do término do prazo recursal,
conforme se infere da Certidão de f. 371.

Portanto,  mesmo acatando  todas  as  relativizações  possíveis,  concluo  pela
intempestividade dos Aclaratórios.

Saliento,  por  fim,  que a  Representante Ministerial  subscritora do Recurso
lançou seu “ciente” nos autos com a data de 22/11/15, f. 366-v, que não pode ser
considerada  como termo  a quo do lapso  recursal,  porquanto  ela  mesma afirmou
categoricamente que os autos aportaram nas dependências do Ministério Público em
data anterior (19 de novembro de 2015).

O raciocínio ganha especial relevância no caso concreto, uma vez que o dia
22/11/15, data do “ciente”, foi um domingo, sendo de conhecimento geral que nesse
dia não há expediente ordinário nem no Poder Judiciário nem no Ministério Público.

Raciocinar em sentido contrário é admitir que o Ministério Público, atuando
como parte, possa dar início ao prazo recursal no dia em que assim desejar, o que
vilipendia o tratamento isonômico que deve ser conferido aos litigantes, na esteira da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, não conheço dos Embargos de Declaração.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


