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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA 
FAZENDA  PÚBLICA.  INTERPOSIÇÃO  APÓS  O 
PRAZO  LEGAL.  APLICABILIDADE  DO  ART.  508 
C/C  O  ART.  188,  AMBOS  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL DE 1973.  INTEMPESTIVIDADE. 
VERIFICAÇÃO  EX  OFFICIO.  REQUISITO  DE 
ADMISSIBILIDADE  NÃO  ATENDIDO. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.   NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO.

-  A  tempestividade  é  matéria  de  ordem  pública, 
cabendo ao relator apreciá-la de ofício.

-  Nos termos do  art. 932,  III,  do  Novo Código de 
Processo Civil, incumbir ao relator não conhecer de 
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 
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impugnado  especificamente  os  fundamentos  da 
decisão recorrida.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  53/63,  interposta  pelo 
Município de Campina Grande, desafiando sentença proferida pela Juíza de Direito 
da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, fls. 45/50, que julgou 
parcialmente procedente o pedido formulado por Lúcia de Fátima Gomes da Cruz, 
na exordial da Ação de Cobrança de que cuidam os presentes, consoante se verifica 
do excerto dispositivo a seguir:

Mediante  tais  considerações,  julgo  parcialmente 
procedente o pedido para condenar o Município de 
Campina Grande a pagar a promovente o  FGTS de 
todo  o  período  laboral,  não  recolhidos  no  prazo 
devido.
(…)

Em  suas  razões, o  recorrente  defendeu  a 
impropriedade do decisum, sob a alegação de que, conforme precedentes do Supremo 
Tribunal Federal,  em caso de contrato nulo, não haveria que se falar em depósito 
complementares, mas, sim, em saque do saldo do FGTS.

Contrarrazões ofertadas às fls. 66/67.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra. 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 72/73, opinou pelo não conhecimento 
do recurso, em face de sua intempestividade.

É o RELATÓRIO.

DECIDO
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Desde logo, é de se dizer que, conforme ressaltou a 
representante  ministerial,  a  presente  pretensão  recursal  não  se  credencia  ao 
conhecimento.

Com  efeito,  verifica-se  a  existência  de  questão  de 
ordem  processual  que  impede  o  conhecimento  deste  apelo,  qual  seja,  a 
intempestividade recursal, porquanto não fora o recurso manejado dentro do prazo 
legal, que é de 30 (trinta) dias, em razão do recorrente se tratar de Fazenda Pública, 
por  força  dos  regramentos  ínsitos  nos  arts.  508  e  art.  188,  ambos  do  Código  de 
Processo Civil de 1973, em vigor ao tempo, senão veja-se:

Art.  508  do  CPC  –  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 - destaquei.

E,

Art. 188 do CPC  –  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.

A toda evidência, se a publicação da sentença se deu 
no Diário da Justiça em 10 de novembro de 2015, fl. 51, o prazo começaria a contar a 
partir do primeiro dia útil, ou seja, no dia 11 de novembro de 2015. Contados trinta 
dias  seguidos,  o  termo  ad  quem seria  o  dia  10 de  dezembro de  2015, porém,  tal 
insurreição só foi interposta em 14 de dezembro de 2015, fl. 53.

Destarte,  mesmo  considerando  que  o  prazo  para 
recorrer  da  presente  demanda será  computado em dobro,  conquanto  o  apelo  foi 
interposto por Fazenda Pública, consoante preceitua o art. 508 c/c art. 188, ambos do 
Código de Processo Civil, restou patente sua intempestividade. 
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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).

Nesse  sentido  a  jurisprudência  pátria  é  pacífica, 
consoante se depreende da transcrição, ad litteram:

A intempestividade  é  matéria  de  ordem  pública, 
declarável de ofício pelo Tribunal (RSTJ 34/456).

Outrossim, dispõe o art. 932, III, do Novo Código de 
Processo  Civil,  incumbir  ao  relator  não  conhecer  de  recurso  inadmissível, 
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da 
decisão recorrida.

Ante  o  exposto, DEIXO  DE  CONHECER  DO 
PRESENTE APELO.

P. I.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador 
         Relator
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