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EMENTA.  APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO.  INTEMPESTIVIDADE. 
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO.

O prazo para interposição do recurso de apelação pela Fazenda Pública é de 30 (trinta) dias 
na forma do art. 508 c/c art. 188 do Código de Processo Civil. O recurso interposto após esse 
lapso  é  intempestivo  e,  por  isso,  não  pode  ser  conhecido,  porquanto  manifestamente 
inadmissível. 

Vistos etc,

O Município de Esperança interpôs Apelação contra a Decisão prolatada pelo Juízo da 
2ª Vara  Comarca de  Esperança,  f.  110,  nos autos da Ação Ordinária  de Cobrança  e  que se 
encontra  em fase  de  execução  de  sentença, em face  dele  intentada  por  Maria  de  Fátima 
Araújo da Costa, que indeferiu o pedido de formalização de precatório e determinou, através 
de RPV, o pagamento pelo Município de diferenças salariais no prazo de 60 dias, sob pena de 
sequestro.

Em suas razões, f.  113/123, o Apelante alegou que o Município de Esperança editou a 
Lei  n.  081/2012,  que  estabelece  o  valor  máximo  para  o  pagamento  de  RPV e  a  Decisão 
recorrida determinou o pagamento de R$ 16.308,66 por RPV, sendo a quantia muito superior ao 
estabelecidado  pela  legislação  municipal  para  o  adimplemento  de  numerário  através  de 
requisição de pequeno valor.

Sustentou que, mesmo ultrapassado o prazo de 180 dias  que trata o art.  97, §12, II do 
ADCT, com a redação dada pela EC n. 62/2009, não  se  retira a validade da Lei Municipal n. 
081/2012, que estabelece o maior valor de benefício do RGPS como o teto para pagamento de 
requisição de pequeno valor pelo município.

Pugnou pelo provimento do Apelo para  reformar a  Decisão,  a fim de que seja o valor 
devido  incluído  em  precatório,  além  da  condenação  da  Apelada  nas  custas  e  honorários 
advocatícios  fixados em 20% sobre o valor da execução.

Nas Contrarrazões, f. 136/142, a Apelada alegou que o recurso de Apelação é incabível, 
pois a Decisão recorrida tem natureza interlocutória.

Aduziu, ainda, que a EC 62/2009 estabeleceu que os Entes Federados deveriam fixar por 
lei própria valor para pagamento de RPV, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do 
regime geral de previdência social  e que se a lei não estivesse publicada em até 180 (cento e 



oitenta) dias, contados da data de publicação da Emenda Constitucional, seria considerado, para 
os fins nela referidos, em relação ao Município devedor, omisso na regulamentação, o valor de 
30 (trinta) salários mínimos como teto para a requisição de pequeno valor.

Informa que o Apelante somente editou a lei em 2012, de modo que a vige a regra do 
art. 97, §12, II do ADCT, com a redação dada pela EC n. 62/2009.

Pugnou pelo  não conhecimento do Apelo, em razão da sua inadequação e, no mérito, 
pleiteou o  seu  desprovimento para  manter a  Decisão  recorrida, condenando o Apelante em 
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da execução.

Ouvida, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do Recurso pela sua 
inadequação em razão do conteúdo da Decisão recorrida.

É o relatório.

O artigo 508 do CPC prevê como prazo de interposição de apelação o lapso temporal 
de 15 (quinze) dias.

No caso, a nota de foro contendo o dispositivo da decisão foi publicado no Diário da 
Justiça n. 14.5991, do dia 10/06/2014 (terça-feira), iniciando o prazo recursal em 11/06/2014 
(quarta-feira), com seu termo final no dia 10/07/2014 (quinta-feira), considerando-se que o 
art. 188 do CPC prevê o prazo em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública.

.
O Recurso somente foi  devidamente protocolado no dia  15/07/2014 (terça-feira)  e 

juntado ao processo no dia 17/07/2014, sendo evidente o transcurso do prazo processual,  f. 
113.

Posto isso, verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade, nego seguimento 
ao recurso, com amparo nos artigos 557, caput, e 508 c/c art. 188 do Código de Processo 
Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator
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