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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  N° 0004830-24.2012.815.0251
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
01 Embargante : Geralda Inácia da Silva
Advogado : Damião Guimarães Leite
02 Embargante : Município de Patos
Advogada : Sharmilla Elpídio de Siqueira
Embargados : Os mesmos

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  COBRANÇA  DE  PISO  SALARIAL  DO
MAGISTÉRIO.

PRIMEIRO  RECURSO.  JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO  ANTERIOR  À  DISPONIBILIZAÇÃO  DA
INTIMAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  NO  DIÁRIO  DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE POR
ANTECIPAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SEGUIMENTO
NEGADO. 

- O termo inicial do prazo para a interposição do recurso  é a
data em que a intimação foi veiculada no diário da justiça,
caracterizando  sua  intempestividade  quando  a  pretensão
recursal  é  protocolada  prematuramente  e  antes  do  ato
intimatório.

SEGUNDO  RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
CONFIGURAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. 
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Não se conhece dos aclaratórios quando interpostos fora do
prazo legal.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos de  Declaração opostos  por  Geralda
Inácia da Silva e pelo Município de Patos contra acórdão de fls. 221/228, que deu
provimento parcial à remessa necessária nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c Cobrança do Piso Salarial do Magistério e de 1/3 de Atividade Extraclasse.

Em suas razões recursais, às fls. 231/237, Geralda Inácia da
Silva sustenta contradição do julgado com os documentos acostados aos autos.

Afirma que  “ a contradição constante dos autos ao afirmar que o
(a) embargante tem de trabalhar uma jornada de 16,6 (dezesseis vírgula seis) horas mas
não  determina  o  pagamento  da  diferença  correspondente  a  3,34  (três  vírgula  trinta  e
quatro) horas, causando um verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Administração
Pública.” (sic)

Requer  o  acolhimento  dos  embargos  com  efeitos
infringentes, em razão da existência de vício no decisum.

O Município de Patos opõe os seus aclaratórios às fls. 239/243
alegando omissão na decisão quanto à análise do pagamento de 10 (dez) horas de
atividades  extraclasses,  quando apenas  05  (cinco)  horas  são  dedicadas  a  essas
atividades.

Pugna  que  seja  suprida  a  omissão  apontada.  Por  fim,
prequestiona a matéria, especificamente o art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/2008 e o art.
884 do Código Civil.

É o relatório.

DECIDO

1 – Juízo de admissibilidade do primeiro recurso

Examinando os requisitos de admissibilidade dos presentes
aclaratórios, observo que há um óbice insuperável ao seu conhecimento, qual seja,
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ausência de tempestividade.

Retratam os instrumentos colacionados ao presente encarte
processual que o acórdão foi julgado em 27 de maio de 2014.  No entanto, a nota
de foro, intimando as partes da decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça no
dia 09 de junho de 2014, tendo sua efetiva publicação em  10 de junho de 2014,
conforme atesta a Certidão de fl. 229.

Por sua vez, Geralda Inácia da Silva opôs os embargos de
declaração no dia  30 de maio de 2014, ou seja, antes da intimação veiculada em
órgão oficial.

Feito este registro, insta ressaltar que a sistemática processual
vigente estabelece que o prazo para interposição do recurso conta-se da data em
que o advogado é intimado da decisão, sentença ou acórdão, conforme hipótese
legal delineada no caput do art. 242, ex vi:

Art. 242. O prazo para a interposição de recurso conta-se da
data,  em que  os  advogados  são  intimados  da  decisão,  da
sentença ou do acórdão.

§  1º  Reputam-se  intimados  na  audiência,  quando  nesta  é
publicada a decisão ou a sentença.

§ 2º Havendo antecipação da audiência, o juiz, de ofício ou a
requerimento  da  parte,  mandará  intimar  pessoalmente  os
advogados para ciência da nova designação .

O ato de interpor recurso antes da intimação formalmente
exteriorizada na relação processual e a ausência de sua ratificação caracterizam a
intempestividade da pretensão recursal, ante a sua extemporaneidade. 

Nesse  sentido  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RECURSO PROTOCOLADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
VERBETE  SUMULAR  418/STJ.  PRECEDENTES  DO  STF.EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.1.  "A intempestividade dos recursos tanto pode
derivar  de impugnações prematuras (que se  antecipam à publicação
dos acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se registram
após o decurso dos prazos recursais). Em qualquer das duas situações -
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impugnação prematura ou oposição tardia -, a conseqüência de ordem
processual é uma só: o não conhecimento do recurso, por efeito de sua
extemporânea interposição" (AgRg no AI 653.882/SP,  Segunda Turma,
Rel.  Min.  CELSO DE MELLO, DJe 15/8/08).2.  Embargos de declaração
não  conhecidos.(EDcl  no  AgRg  no  Ag  1136304/MG,  Rel.  Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
10/08/2010, DJe 30/08/2010)

PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  ESTRANGEIRA  CONTESTADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.INTEMPESTIVIDADE.  PRECEDENTES
DO STJ E DO STF.  EMBARGOS NÃO-CONHECIDOS.1. É  assente  na
jurisprudência do STF e do STJ que a intempestividade recursal advém
não  só  de  manifestação  tardia  da  parte,  mas,  igualmente,  da
impugnação prematura.2. Embargos de declaração não-conhecidos.(EDcl
na  SEC  3660/GB,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 08/03/2010)

In casu, os aclaratórios foram opostos antes da intimação do
acórdão, caracterizando assim a sua intempestividade em razão da exteriorização
do inconformismo de forma prematura, mormente porque não houve ratificação
das  razões  após  a  efetiva  publicação  da  intimação,  impondo-se  o  seu  não
conhecimento.

Colaciono  julgado  semelhante  do  Tribunal  de  Justiça  do
Piauí:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTERPOSIÇÃO  DA  APELAÇÃO  ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DA
SENTENÇA.  NÃO  CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO  OU  CIÊNCIA  DA
SENTENÇA.  EXTEMPORANEIDADE.  CARACTERIZAÇÃO,  NA
ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1.  É  firme  a  jurisprudência  do  STJ  no  sentido  de  ser  intempestivo  o
recurso  interposto  antes  da  publicação  da  decisão  recorrida,  sem  a
devida  ratificação.  2.  Segundo  o  exposto  nos  autos,  o  recurso  foi
interposto  em  26.09.2012,  entretanto,  conforme  certidão  de  fls.  87,  a
sentença  somente  fora  publicada  em  27.09.2012,  ou  seja,  em  data
posterior a  da interposição do recurso,  não  tendo nos autos  qualquer
comprovação de intimação das partes em data anterior ao protocolo do
recurso. Extemporaneidade configurada. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJPI;  AgRg-AC  2011.0001.002292-3;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Haroldo Oliveira Rehem; DJPI 01/07/2013; Pág. 30) 

Ademais,  inexiste  nos  autos  qualquer  ato  atestando  que a
embargante  teve  ciência  da  decisão  colegiada  para  iniciar  a  fluência  do  prazo
recursal,  fato  que  robustece  os  fundamentos  deste  decisum no  sentido  de
desencadear o não conhecimento da pretensão diante sua intempestividade.
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2 – Juízo de admissibilidade do segundo recurso

O segundo embargante foi intimado do acórdão por meio da
nota de foro publicada no Diário da Justiça do dia 10/06/2014 (terça-feira), f. 229,
encerrando-se o transcurso do lapso temporal para interposição dos embargos no
dia  16/06/2014 (segunda-feira),  considerando  o  termo  inicial  no  dia  11/06/2014
(quarta-feira), consoante norma do § 4º, do art. 4º, da Lei Federal n° 11.419/2006.

Como  o  recorrente  protocolou  o  recurso  somente  no  dia
17/06/2014 (terça-feira), f. 239, resta configurada a intempestividade recursal.

Em  face  do  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AOS
PRIMEIRO E SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do art.
557, caput, CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                     Relatora

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  N° 0004830-24.2012.815.0251 _ Monocrática       5


