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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0092455-84.2012.815.2001
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Apelante : José Rodrigues de Farias
Advogado : Andréa Henriques de Sousa e Silva e outros
Apelado : O Estado da Paraíba
Procurador : Delosmar Domingues de Mendonça Júnior 

APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.  CONFIGURAÇÃO. 
SEGUIMENTO NEGADO. 

O recurso interposto fora do prazo legal não se conhece.

Vistos etc.

Trata-se  de  APELAÇÃO  CÍVEL  interposta  por  JOSÉ 
RODRIGUES DE FARIAS contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  6ª  Vara  da 
Fazenda Pública  da Comarca da Capital  (fls.  108/112)  que,  em sede de AÇÃO 
ORDINÁRIA DE  COBRANÇA,  para  implantação  de  Adicional  por  Tempo  de 
Serviço, com base na Lei Complementar n. 39/85, art. 161, julgou improcedente o 
pedido, considerando a ocorrência da prescrição quinquenal, na espécie.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando o 
direito à incorporação do adicional por tempo de serviço, e que na espécie não 
ocorreu a prescrição do fundo de direito. (fls. 113/122).

Não houve contrarrazões, fls. 134v.

Cota  Ministerial  pela  rejeição  da  prescrição,  sem 
manifestação meritória. (fls. 140/143).
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É o Relatório

Decido

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora.

O apelante foi intimado da sentença por meio da nota de foro 
disponibilizada no diário da justiça do dia 14 de fevereiro de 2013, e considerada 
publicada em 15 de fevereiro de 2013 (sexta-feira), conforme certidão de fls. 112V, 
e pesquisa no DJE do dia 15/02/2013, pág. 28, encerrando-se o transcurso do lapso 
temporal  para  interposição  da  apelação  no  dia  04/03/2013  (segunda-feira), 
considerando o termo inicial no dia 18/02/2013 (segunda-feira), consoante norma 
do §3º e §4º, do art. 4º, da Lei Federal n° 11.419/2006.

Como  o  recorrente  protocolou  o  recurso  somente  no  dia 
05/03/2013 (terça-feira), fls. 113, resta configurada sua intempestividade, 

Posto isso,  nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 
557, caput, CPC.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, em 18 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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