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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL -  APELAÇÃO  CÍVEL  - 
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 
MUNICIPAL – GARI - PAGAMENTO DE SALÁ-
RIOS ATRASADOS – CABIMENTO – SENTEN-
ÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO 
MUNICÍPIO -  RECURSO INTERPOSTO APÓS 
O PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS - APLI-
CAÇÃO DO ART. 508 C/C 188, AMBOS DO CÓ-
DIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITO DE 
ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO -  INTEM-
PESTIVIDADE CONFIGURADA - ACOLHIMEN-
TO - SEGUIMENTO NEGADO - INTELIGÊNCIA 
DO ART. 557, CAPUT, CPC.

-  Destaco  que  é  possível  o  julgamento 
monocrático  do  recurso,  pelo  princípio  da 
prestação  jurisdicional  equivalente,  quando  há 
orientação  sedimentada  na  Câmara  sobre  a 
matéria,  de maneira que, levada a questão ao 
órgão colegiado, seria confirmada a decisão do 
relator.

-  É  o  caso  dos  autos,  que  se  enquadra  no 
permissivo legal do artigo 557, caput, do Código 
de Processo Civil.

-  É  de  se  negar  seguimento  a  recurso 
intempestivo, eis que a tempestividade é matéria 
de ordem pública, cabendo ao relator apreciá-la 
de oficio.
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    Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposto  pelo  Município  de 
Passagem,  contra  sentença  de  fls.  41/42  que  julgou  procedente  a  ação 
ordinária  de  cobrança,  ajuizada  por  Maria  Aparecida  da  Silva  Lino, 
condenando o Município ao pagamento à promovente do salário do mês de 
dezembro/2012, acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês desde a 
citação, bem como de correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da 
ação.

                       Irresignado, o Município  interpôs Recurso de Apelação às 
fls.55/59, no qual suscita preliminarmente, conexão processual e intervenção 
de terceiros/chamamento ao processo e, no mérito, alega, em apertada sínte-
se, que a verba pleiteada pela promovente já fora efetivamente paga. Ao final, 
requer a improcedência dos pedidos constantes na inicial.

Intimada, a recorrida apresentou as contrarrazões do recurso, 
pugnando pelo desprovimento do apelo. (fls. 61/63).

O Parquet ofertou cota às fls. 69/75, pugnando pela rejeição 
das preliminares, mas, no mérito, não se manifestou porquanto ausente inte-
resse que recomende sua intervenção.

 É o relatório.

DECIDO

De início, cumpre analisar os pressupostos processuais.

Pois bem. Compulsando o caderno processual, verifica-se que 
a presente apelação encontra-se intempestiva, uma vez que a interposição 
desta não satisfez a exigência legal do  prazo estabelecido no art. 508 c/c o 
art.  188,  ambos do Código de Processo Civil,  que é de 15 (quinze)  dias, 
contado em dobro,  ou seja,  30 (trinta)  dias,  quando se tratar  da Fazenda 
Pública.

Eis o teor dos preceptivos legais:

Art. 508 - Na apelação,  nos embargos infringentes, no 
recurso  ordinário,  no  recurso  especial,  no  recurso 
extraordinário e nos embargos de divergência,  o prazo 
para interpor e para responder é de 15(quinze) dias. 
(negritei)
E,
Art.  188  -  Computar-se-á em quádruplo  o  prazo  para 
contestar e em dobro para recorrer quando a parte for 
a Fazenda Pública ou o Ministério Público. (negritei)
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Na  hipótese,  em  testilha,  tem-se  que  a  intimação  da  r. 
Sentença através de nora de foro foi publicada em 14/03/2014 (sexta-feira), 
fluindo, a partir de então, o prazo recursal, os quais são contados nos termos 
do  disposto  no  art.  184, caput, do  Código  de  Processo  Civil.  Contudo,  o 
recurso de apelação somente foi interposto na data de  15/05/2014 (quinta-
feira), isto é, quando já havia escoado o prazo de interposição, que é de 30 
(trinta) dias, pois, como já frisado, o prazo para recorrer da presente demanda 
será  computado  em  dobro  quando  o  apelo  for  interposto  pela  Fazenda 
Pública,  consoante preceitua o art.  508 c/c art.  188,  ambos do Código de 
Processo Civil.

Dessa  forma,  tendo  em  vista  que  o  prazo  para  interpor  o 
recurso  extinguiu-se  no  dia  15/04/2014(terça-feira),  resta,  portanto, 
incontroversa sua intempestividade.

De forma oportuna, a doutrina pontificou:

Os recursos devem ser  interpostos  no prazo que a lei 
assinar  para tanto,  a fim de que não se perpetuem as 
demandas judiciais indefinidamente (Nelson Nery Junior 
e  Rosa  Maria  de  Andrade  Nery,  In.  Código  de 
Processo  Civil  Comentado e  Legislação Processual 
Civil Extravagante, 7ª edição, 2003, p. 850).

Por tais razões, não conheço do recurso de apelação dada a 
sua manifesta intempestividade.

Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário, consoante 
preconiza o disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, o qual 
confere  poderes  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, por decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO, por ser 
a mesma manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 557, caput, do Códi-
go de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 18 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                         RELATOR
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