
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível  nº 0072334-64.2014.815.2001  — 1ª  Vara da Fazenda Pública  da
Capital.
Relator       : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante   : Estado da Paraíba, representado por seu procurador Igor de Rosalmeida
Dantas.
Apelados     : Francisco Gracino da Silva e Severino José dos Santos.
Advogado  : Romeica Teixeira Gonçalves (OAB/PB 23.256)

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERPOSIÇÃO  A  DESTEMPO.
INADMISSIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.

—  É de se negar conhecimento a recurso fora do prazo, eis que a
tempestividade  é  matéria  de  ordem  pública,  devendo  o  relator
apreciá-la de ofício. Inteligência do art. 557 do CPC/1973 e art.
127, XXXV do RITJPB.

Vistos etc.

Trata-se de  apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba
contra a sentença de fls. 57/59v, proferida nos autos da Ação Revisional de vencimentos
ajuizada  por  Francisco  Gracino da Silva  e  Severino José dos Santos,  que  julgou
parcialmente procedente o pedido para corrigir o valor nominal da parcela “anuênios”,
na forma da Lei nº 5.701/93, bem como para determinar o pagamento das respectivas
diferenças remuneratórias do período não prescrito, até a correção do valor nominal. 

O apelante, às fls. 63/75, aduz a prejudicial de prescrição e, no
mérito,  afirma  a  legalidade  da  aplicação  do  art.2º  da  Lei  Complementar  Estadual
50/2003, bem como a aplicabilidade da MP 185/2012.

Contrarrazões às fls. 79/93.

Os autos vieram conclusos para a admissibilidade recursal.

É o relatório. 

Decido.

Depreende-se  dos  autos  que  a  sentença  de  fls.  57/59v  foi
proferida em 19 de maio de 2016 (f. 59v), disponibilizada em 16 de junho de 2016 e
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publicada  em  17  de  junho  de  2016  (fl.  60)  havendo  certidão  nos  autos,  à  fl.  60,
informando trânsito em julgado em setembro de 2016. 

Ora, é cediço que o lapso temporal para o manejo de Recurso
Apelatório é de 15 (quinze) dias, consoante o art. 508 do CPC/73, no entanto, tratando-
se  da  Fazenda  Pública,  o  prazo  é  contado  em  dobro  (art.183  do  CPC).  Assim,
considerando que a publicação ocorreu em 17/06/2016 (sexta-feira), o prazo recursal
teve início no primeiro dia útil  seguinte,  20/06/2016 (segunda-feira),  sendo o termo
final  o  dia  04/08/2016 (quinta-feira),  contudo,  o  recurso  somente  foi  interposto  em
29/09/2016, isto é, flagrantemente intempestivo. 

Com  efeito,  constitui  atribuição  do  relator,  deflagrada  a
intempestividade,  adotar  as  providências  emanadas  do  art.  932 do  CPC e  art.  127,
XXXV do RITJPB. Este último estatuto disciplina:

Art. 127 – São atribuições do relator:
[...]
XXXV - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(Acrescentado  pela  Emenda  Regimental  nº  01,  de  21.09.2016;  DJ
22.09.2016)
[…]

Destarte,  restando  patente  a  intempestividade  da  apelação,
indubitável a inadmissibilidade do recurso.

Por tais razões, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL.

Publique-se. Intime-se.

Decorrido  o  prazo  recursal  desta  decisão,  remetam-se  à
Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, haja vista a remessa necessária
pendente de análise por esta Corte.

João Pessoa, 10 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator 

2


	
	ESTADO DA PARAÍBA
	PODER JUDICIÁRIO
	GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES


