
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0003128-43.2012.815.0251
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Embargante : Município de Patos
Advogada : Sharmilla Elpídio de Siqueira
Embargado : Silvani Monteiro Henrique
Advogado : Damião Guimarães Leite

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  FAZENDA  PÚBLICA.
PRAZO  EM  DOBRO. INTEMPESTIVIDADE.
CONFIGURAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. 

Não se conhece dos aclaratórios quando interpostos fora do
prazo legal.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  pelo
Município de Patos contra o acórdão de fls. 214/223, que deu provimento
parcial à remessa necessária e provimento ao apelo, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Cobrança do Piso Salarial do Magistério e de 1/3 de
Atividade Extraclasse em face dele ajuizada por Silvani Monteiro Henrique.

Em  suas  razões  recursais,  fls.  237/241,  o  embargante
alega 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.
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Por  fim,  prequestiona  a  matéria,  pugnando  pelo
acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com
espeque no art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/2008 e o art. 884 do Código Civil.

É o relatório.

DECIDO.

O embargante foi intimado do acórdão por meio da nota de
foro  publicada  no  Diário  da  Justiça  do  dia  30/06/2014 (segunda-feira),  f.  224,
encerrando-se o transcurso do lapso temporal para interposição dos embargos no
dia 10/07/2014 (quinta-feira), considerando o termo inicial no dia 01/07/2014 (terça-
feira), consoante norma do § 4º, do art. 4º, da Lei Federal n° 11.419/2006, bem como
a contagem do prazo em dobro na forma do art. 191, do Código de Processo Civil.

Como  o  recorrente  protocolou  o  recurso  somente  no  dia
11/07/2014 (sexta-feira), f. 237, resta configurada a intempestividade recursal.

Sendo  assim,  presentes  as  razões  expostas,  NEGO
SEGUIMENTO, por intempestivos,  os embargos de declaração, na forma do art.
557, caput, CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 22 de setembro de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                     Relatora
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