
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível nº 0001317-15.2012.815.0941 – Comarca de Água Branca.
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Hércules Sidney Firmino.
Advogado : Raimundo Nóbrega (OAB/PB 4.755).
Apelada : Ministério Público da Paraíba

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. 127, XXXV do RITJPB.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível interposta  por  Hércules  Sidney
Firmino em face da sentença de fls. 183/187, nos autos da  AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo  Ministério Público da Paraíba em desfavor do apelante, a qual julgou
parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o recorrente nas penas do art. 12,
III da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as sanções de suspensão dos direitos políticos por
cinco anos, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio
majoritário, pelo prazo de três anos e multa civil de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser
revertida para o fundo a que se refere o art. 13 da Lei nº 7.347/1985. 

O  autor  interpôs  apelação  cível  às  fls.  190/209,  aduzindo
preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, afirma que apenas cumpriu o que
dispõe o Decreto Municipal nº 002/2007, afirmando, ainda, que deixou de pagar um
servidor por não ter comparecido ao posto de trabalho. Requereu a reforma da sentença
(fls. 183/187).

Contrarrazões apresentadas às fls. 219/224.

Instada  a  se  manifestar,  a  d.  Procuradoria  de  Justiça,  emitiu
parecer, opinando pelo não conhecimento do apelo, em razão de sua intempestividade,
e, acaso ultrapassada tal preliminar, pugna pela rejeição da preliminar de cerceamento
de defesa. No mérito, opina pelo desprovimento do apelo (fls. 233/237).

É o relatório.
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Decido.

Inicialmente,  ressalte-se  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal referente
à aplicação da regra do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), editou
Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,
que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela
manejado  se  deram em data  anterior  a  17.03.2016,  logo,  à  hipótese  se  aplicam os
requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Pois bem.

O presente recurso é intempestivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi publicada
na data de 04 de julho de 2014, sexta-feira, conforme cópia do Diário da Justiça (fl.
189). Dessa forma, a contagem do prazo para interposição do recurso começa a partir do
primeiro dia útil subseqüente, no caso, a segunda-feira, dia 07 de julho de 2014.

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. Assim, considerando
que o termo a quo do prazo se iniciou em dia 07 de julho de 2014, tem-se que o recurso
deveria ter sido interposto até o dia 21 de julho de 2017 (segunda-feira). 

Todavia, a interposição da presente apelação deu-se somente em
19/12/2014 (fl. 190), ou seja, quase 05 meses após a expiração do prazo legal.

Ainda, destaque-se que não se aplica ao presente recurso a regra
do parágrafo único do art. 932 do NCPC, que prevê que o relator, antes de inadmitir o
recurso, deverá dar a oportunidade para o recorrente corrija o vício. Por óbvio, esse
prazo somente deverá ser concedido quando o vício for sanável ou corrigível. Nesse
sentido, comenta Daniel Assunção:

“Esse prazo somente deverá ser concedido pelo Relator quando o vício for
sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o
recorrente  de  impugnar  especificamente  as  razões  decisórias,  não  cabe
regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece
a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso.  O mesmo se
diga  de  um  recurso  intempestivo,  quando  o  recorrente  não  terá  como
sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art.
932, parágrafo único, do Novo CPC.1 (grifo nosso)

1(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518).
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Destarte,  restando  patente  a  intempestividade  da  apelação,  e
sendo tal matéria de ordem pública, é indubitável a inadmissibilidade do recurso.

Por tais razões, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL de
fls. 190/209, ante sua inadmissibilidade.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 18 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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