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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO
INTERPOSTO  POR  FAX.  NÃO  APRESENTAÇÃO
DO ORIGINAL NO PRAZO DE CINCO DIAS. ART.
2º,  DA  LEI  Nº  9.800/99.  INTEMPESTIVIDADE.
INAPLICABILIDADE  DO  PRIVILÉGIO  DO  ART.
188,  DA LEI  PROCESSUAL CIVIL.  PROCESSO DE
CONTROLE CONCENTRADO. PRECEDENTES DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 

“Nos termos do artigo 2º da Lei 9.800/1999, não se
conhece do recurso interposto inicialmente via fax se
os originais não são apresentados em juízo dentro do
prazo legal”.1

“Não  se  aplica,  ao  processo  objetivo  de  controle
abstrato de constitucionalidade, a norma inscrita no
art.  188  do  CPC,  cuja  incidência  restringe-se,

1 STJ -  EDcl no AgRg no Ag 1333371/SP,  Rel.  Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe
26/08/2014
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unicamente,  ao  domínio  dos  processos  subjetivos,
que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu
âmbito,  a  discussão  de  situações  concretas  e
individuais.  Precedentes.  Inexiste,  desse  modo,  em
sede de controle normativo abstrato, a possibilidade
de o prazo recursal ser computado em dobro, ainda
que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa
especial nos processos de índole subjetiva”.2

Vistos.

Trata-se de  Embargos de  Declaração opostos contra
acórdão  do  Plenário  desta  Corte,  que  deferiu  medida  cautelar  proposta  pelo
Ministério  Público nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Inconstitucionalidade
promovida  objetivando  o  reconhecimento  da  incompatibilidade  entre  a  Lei  do
Município de Gurjão nº 238/2013 e a Constituição Estadual.

Em  suas  razões,  o  embargante  alega  que  os
servidores contratados temporariamente são necessários à manutenção de serviços
essenciais,  notadamente  por  força  do  deficit de  servidores.  Defende  que  as
contratações  passaram  pelo  crivo  de  cada  um  dos  secretários,  por  prazo
determinado, não constituindo atos aleatórios, de modo que não houve prejuízos à
população ou aos cofres públicos. Argumenta que o acórdão precisa ser esclarecido
no tocante aos contratos vigentes, que estão em decurso de prazo, principalmente
porque os serviços não podem ser paralisados. Pede o acolhimento dos embargos, a
fim de esclarecer a referida obscuridade.

Em  sede  de  contrarrazões,  o  Ministério  Público
ventila preliminar de intempestividade do recurso.  Segundo assevera, nas ações de
controle  concentrado  de  constitucionalidade  a  Fazenda  Pública  não  goza  dos
benefícios do art. 188, do Código de Processo Civil.

Por esta razão, assevera que o protocolo das peças

2 STF  -  RE  658375  AgR,  Relator(a):   Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em  25/03/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014
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originais do recurso fora realizado após o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 2º,
da Lei nº 9.800/99.

No mérito, argumenta que a ausência de modulação
dos efeitos da liminar pauta-se na ausência de regularização quanto ao cumprimento
da declaração de inconstitucionalidade anterior. Defende, pois, não existir omissão,
daí porque ser impossível acolher o recurso para reapreciar questões já discutidas.
Ao  final,  pede  o  acolhimento  da  preliminar  de  intempestividade  e,  no  mérito,  a
rejeição dos embargos de declaração.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

O  recurso  não  se  credencia  ao  seu  conhecimento.
Conforme bem apontou o  Ministério Público,  a juntada da  intimação da decisão
recorrida ocorreu em 20/05/2014. Considerando referido marco, o fim do prazo para
embargar  a  decisão  ocorreu  em  26/05/2014 (segunda-feira),  data  em  que  o
embargante remeteu, via fax, a petição do recurso.

Em que pese o disposto no art. 2º, da Lei nº 9.800/993,
que fixa prazo contínuo de 5 (cinco) dias para a entrega dos documentos originais em
juízo, o embargante somente protocolou a via original em 05 de junho do corrente
ano, fls. 98/107, indo além, portanto, do termo final do prazo, que ocorreu em 02 de
junho.

Neste  cenário,  penso,  tal  qual  o  recorrido,  que  o
recurso  não  preenche  o  requisito  da  tempestividade,  daí  porque  não  merece  ser
conhecido. Sobre o tema, relevante transcrever os julgados:

Nos termos  do  artigo  2º  da  Lei  9.800/1999,  não se
conhece do recurso interposto inicialmente via fax se

3 Art. 2º A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os
originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.
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os originais não são apresentados em juízo dentro do
prazo legal.4

E,

Considera-se  intempestivo o recurso  interposto  via
fax,  quando o original  restar  protocolizado após o
decurso do prazo legal, a teor do disposto no art. 2º,
da  Lei  9.800/99.  II.  Consoante  entendimento  desta
Corte,  o  prazo  referido  no  artigo  em  comento  é
contínuo e a contagem inicia-se no dia seguinte ao
encerramento do prazo recursal.5 

Também,

Não se conhece de recurso interposto via fac-simile
quando o original da petição é protocolado além do
prazo de cinco dias contados a partir do dia seguinte
ao termo final para protocolo da irresignação.6

Mais,

É intempestivo o recurso apresentado via fac-símile
se  a  peça  original  não  for  protocolada  dentro  do
prazo de cinco dias, como previsto no art. 2º da Lei n.
9.800/1999.  Esse  prazo  é  contínuo,  ou  seja,  sem
interrupção  aos  sábados,  domingos  e  feriados  que
caracterize  mera  prorrogação  do  prazo  inicial  do
recurso. 2. Hipótese em que os originais do recurso
de  agravo  regimental  foram  protocolados  fora  do

4 STJ -  EDcl no AgRg no Ag 1333371/SP,  Rel.  Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe
26/08/2014

5 STJ - AgRg nos EDcl no RE no AgRg no AREsp 334.841/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em
21/05/2014, DJe 30/05/2014

6 STJ - AgRg no AREsp 472.591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe
26/03/2014
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quinquídio legal, portanto, intempestivo.7

Por  oportuno,  não  se  aplica  a  regra  do  prazo  em
dobro para a Fazenda Pública (Código de Processo Civil, art. 188) aos processos de
controle concentrado de constitucionalidade, tal como tem, reiteradamente, decidido
o Supremo Tribunal Federal.

Não  se  aplica,  ao  processo  objetivo  de  controle
abstrato de constitucionalidade, a norma inscrita no
art.  188  do  CPC,  cuja  incidência  restringe-se,
unicamente,  ao  domínio  dos  processos  subjetivos,
que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu
âmbito,  a  discussão  de  situações  concretas  e
individuais.  Precedentes.  Inexiste,  desse  modo,  em
sede de controle normativo abstrato, a possibilidade
de o prazo recursal ser computado em dobro, ainda
que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa
especial nos processos de índole subjetiva.8

E,

RECURSO.  Embargos  de  declaração.  Caráter
infringente.  Embargos  recebidos  como  agravo.
Controle abstrato de constitucionalidade de lei local
em face de Constituição estadual. Processo de cunho
objetivo. Prazo recursal em dobro. Inaplicabilidade.
Recurso  extraordinário  não  conhecido.  Agravo
regimental  improvido.  Precedentes.  São  singulares
os prazos recursais das ações de controle abstrato de
constitucionalidade,  em  razão  de  seu  reconhecido
caráter objetivo.9

7 STJ - AgRg no REsp 1418849/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 
10/02/2014

8 STF  -  RE  658375  AgR,  Relator(a):   Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em  25/03/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014

9 STF - RE 579760 ED, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009, DJe-218 DIVULG 19-11-
2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-05 PP-01057 RTJ VOL-00213- PP-00716
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Também,

É  importante  salientar,  neste  ponto,  que  a  norma
inscrita no art. 188 do CPC não se aplica ao processo
objetivo de controle abstrato de constitucionalidade,
consoante  evidenciam  julgamentos  proferidos  no
âmbito desta Suprema Corte.10 

Mais,

O Supremo Tribunal  Federal  fixou o entendimento
de que o prazo recursal em dobro, previsto no art.
188 do CPC, não se aplica aos processos de controle
abstrato  de  normas,  mesmo  para  efeito  de
interposição de recurso extraordinário dirigido a esta
Corte.11

Ante o exposto, considerando o disposto no art. 557,
caput, do Código de Processo Civil,  NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por força da
inobservância do art. 2º da Lei nº 9.800/1999. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 24 de setembro de 2014

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                             Desembargador                  

10 STF - AI: 562176 RS ,  Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 11/12/2013, Data de Publicação: DJe-023
DIVULG 03/02/2014 PUBLIC 04/02/2014

11 STF  -  AI  788453  AgR  /  SC,  Relator:  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Data  de  Julgamento:  28/06/20111,  Data  da
Publicação: DJe-155 DIVULG 12-08-2011 PUBLIC 15-08-2011.
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