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APELAÇÃO  CÍVEL  –  MANEJO FORA DO  PRAZO
ESTABELECIDO  EM  LEI  –  INTEMPESTIVIDADE  –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

-  Mostrando-se  intempestivo  o  apelo,  por  ter  o  seu
manejo  ocorrido  fora  do  prazo  previsto  em  lei,  é
imperativa a respectiva negativa de conhecimento.

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Estado da Paraíba,
inconformado com a sentença de fls. 49/51v., proferida nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Cobrança de FGTS, ajuizada por Naldízia Reinaldo da
Silva,  na  qual  o  Juízo  da  3ª  Vara  de  Fazenda  Pública  da  Capital  julgou
procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato de prestação de
serviço entabulado entre as partes, e determinando, por conseguinte, que o
promovido efetuasse o depósito dos valores relativos ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS, em relação aos cinco anos anteriores à data de
ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, argui o apelante, preliminarmente, a
incompetência desta Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito.
No  mérito,  afirma  inexistir  qualquer  registro  do  autor  nos  seus  arquivos
financeiros  e  cadastrais,  sendo  certo  que  o  vínculo  deveria  ter  sido
demonstrado pelo autor, pois o ônus era seu. Ao final, requereu o provimento
do recurso, a fim de reformar-se a sentença recorrida.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  63/66,  pugnando-se  pelo
desprovimento do recurso.
 

Vislumbrando-se  que,  a  priori,  o  recurso  mostrava-se
intempestivo, em obediência ao parágrafo único do artigo 932 do CPC/2015, foi



determinada  a  intimação  do  recorrente  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,
manifestar-se acerca de possível intempestividade do recurso.

Intimado, o Estado da Paraíba atravessou petição, alegando que:
“o recurso de apelação está devidamente tempestivo, deve-se levar em conta
que os prazos recursais para a Fazenda Pública são contados em dobro. No
mais,  os  prazos  desde  a  vigência  do  novo  Código  de  Processo  Civil,
espedificamente em seu art. 219, são contados exclusivamente em dias úteis”.

É o relatório. 

Decido.

Destaco,  de  plano,  que  deve  ser  negado  conhecimento  ao
presente recurso de apelação, face à sua intempestividade.

Como cediço, o prazo para a oposição de apelação pelo Estado,
nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 183 do CPC/2015, é de 30 (trinta) dias,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, que poderá ser feita por
carga, remessa ou meio eletrônico.

In casu, no dia 13/10/2016, o recorrente teve vista dos autos (fl.
52v.),  evidenciando  que,  nesta  data,  já  estava  ciente  do  inteiro  teor  da
sentença. 

Assim,  o  prazo  para  interposição  do  apelo  teve  início  em
14/10/2016, dia posterior ao que o recorrente obteve vista dos autos.

Neste sentido, confira-se precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  PRAZO  RECURSAL.
INTIMAÇÃO.  CONTAGEM  A  PARTIR  DA  CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA SENTENÇA.
É  entendimento  desta  Corte  que  os  prazos  processuais,
inclusive os recursais,  contam-se a partir do momento em
que as partes têm ciência inequívoca do ato praticado no
processo, independentemente de terem sido observadas as
formalidades referentes à intimação (AgRg no AgRg no Ag
895.994, GO, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe
de 19.05.2008).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AREsp  195.894/MT,  Rel.  Ministra  MARGA
TESSLER  (JUÍZA FEDERAL  CONVOCADA DO  TRF  4ª
REGIÃO),  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  05/02/2015,
DJe 13/02/2015)

Dessarte, considerando que o prazo teve início no dia 14/10/2016
(sexta-feira) e sabendo-se que, à luz do art. 219 do CPC/2015, os prazos só
devem ser  computados em dias úteis,  o  lapso fatal  para  a  interposição do
presente apelo era o dia 30/11/2016 (quarta-feira).

Ocorre que, consoante registro, fl. 53, o presente recurso só foi
interposto no dia 01/12/2016 (quinta-feira), portanto, fora do prazo legal.



Assim,  resta  patente  a  intempestividade  deste  recurso,  o  que
impõe a respectiva negativa de conhecimento.

Face ao exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, face à
sua intempestividade.

P. I.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator
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