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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível  –
Execução fiscal –  Extinção sem resolução
de mérito – Irresignação – Interposição fora
do  prazo  recursal  –  Intempestividade  –
Recurso  manifestamente  inadmissível  –
Aplicação  do  art.  557,  “caput”,  do  CPC –
Seguimento negado.

- O recebimento do recurso apelatório pelo
juízo “a quo” não inibe que o tribunal  “ad
quem”  decrete  sua  intempestividade,  por
ocasião  do  juízo  de  admissibilidade
recursal.

-  Para  admissibilidade  dos  recursos,
necessário  se  faz  o  preenchimento  de
alguns pressupostos legais, dentre eles,  a
obrigatoriedade  de  ser  oposto  dentro  do
prazo legal.

- É intempestiva a apelação interposta pelo
Município  após escoado o prazo de  trinta
dias,  nos  termos  do  arts.  188  e  508  do
CPC.

Vistos, etc.

Trata-se  de  ação  de  execução  fiscal
interposta  pelo  Município  de  João  Pessoa em  face  de  Flávio  da  Silva
Ribeiro, requerendo o recebimento da dívida constante na certidão de dívida
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ativa às fls. 04/05.

Em sentença exarada às fl.  24/26, o MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara de Executivos Fiscais julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, com base no comando normativo do art. 267, inciso VI,
da  Lei  Processual  Civil,  determinando  a  liberação  de  eventuais  penhoras
incidentes sobre os bens da parte executada, tendo em vista que o correr da
presente  execução,  de  valor  irrisório,  inferior  a  dois  salários  mínimos,
congestiona a máquina judiciária e prejudica o sistema de cobrança da dívida
ativa  do  Município,  configurando  a  ausência  de  interesse  de  agir  da
exequente.

Irresignado,  o  Município  de  João  Pessoa
apelou,  alegando  o  seu  interesse  de  agir  na  demanda,  bem  como  a
impossibilidade  do  Poder  Judiciário  considerar  ínfimo  o  valor  da  dívida
executada, restando a questão a critério da Administração (fls. 29/35).

Contrarrazões às fls. 40/47.

A Procuradoria  de  Justiça,  às fls.  56/59,
opinou pelo prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

DECIDO:

Convém  registrar,  de  início,  que  não
merecer  ser  admitido  o  presente  recurso,  ante  a  sua  flagrante
intempestividade.

Com  efeito,  o  prazo  para  o  ente  público
interpor recurso apelatório é de  30 (trinta) dias,  nos termos dos arts. 188 e
508 do CPC, contados, no caso, a partir da juntada do mandado de intimação
do Município.

Dispõem  os  mencionados  dispositivos
legais, “in verbis”:

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. 

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.
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Neste cenário,  verifica-se que  o Município
de João Pessoa foi intimado da sentença através de mandado pessoal de fl.
28, tendo sido juntada a ordem de intimação nos autos em 12/04/2013 (sexta-
feira) (fl. 27-v).

Sendo  assim,  o  início  da  contagem  do
prazo  recursal  se  deu  no  dia  15/04/2013 (segunda-feira),  primeiro  dia  útil
seguinte à juntada do mandado, e extinguiu-se no dia 14/05/2013 (terça-feira).

O  presente  apelo  só  foi  aviado  no  dia
23/05/2013  (quinta-feira),  bem  após  o  fim  do  prazo  recursal,  restando
incontroversa a intempestividade do apelo.

A  respeito  da  tempestividade  recursal,
leciona Araken de Assis: 

“Com  o  fito  de  atalhar,  num  momento  previsível,  a
possibilidade de recorrer das resoluções judiciais, todo
recurso  há  de  ser  interposto  antes  de  findar  o  prazo
previsto  em  lei,  sob  pena  de  preclusão.  Interposto  o
recurso  além  do  prazo,  ele  é  inadmissível,  porque
intempestivo.”  (In  Manual  dos  Recursos.3.ed.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 187) 

Ainda  sobre  a  matéria,  colhe-se  deste
Tribunal:

EMENTA  APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  APÓS  0
PRAZO  LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SEGUIMENTO
NEGADO.  É intempestiva  a interposição de Apelação
após o transcurso do prazo legal,  mesmo levando em
consideração a prerrogativa que o Município possui do
prazo em dobro para recorrer. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
12020070000621001,  TRIBUNAL  PLENO,  Relator
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  ,  j.  em  09-01-
2013) 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA.  SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PLEITO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.
INTEMPESTIVIDADE.  CONSTATAÇÃO  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.  QUESTÃO  PRECEDENTE  DE
ORDEM  PÚBLICA.  SEGUIMENTO  NEGADO.  -
Constatado que o município,  ainda que considerado o
prazo em dobro, deixou transcorrer em branco o lapso
temporal previsto para o ingresso de sua irresignação, o
reconhecimento  da  intempestividade  é  medida  que  se
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impõe. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00520100005700001, - Não possui -, Relator Des José
Ricardo Porto , j. em 10-08-2012) 

Assim,  vê-se  claramente  que  a  apelação
cível  foi  interposta  fora  do  prazo  legal,  sendo  o  recurso  manifestamente
inadmissível, o que enseja a negativa de seguimento, nos termos do art. 557,
"caput”, do CPC:

 
"O relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior." 

Ante  o  exposto,  nego  seguimento  ao
recurso  apelatório,  por  ser  manifestamente  inadmissível,  fulcrado  no  art.
557, “caput”, do CPC, mantendo a sentença proferida.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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