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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.  REJEIÇÃO
LIMINARMENTE. IRRESIGNAÇÃO. PRAZO DE 30
DIAS. ART. 730, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA.  CERTIDÃO  NOS  AUTOS.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Os requisitos de admissibilidade da apelação serão
analisados sob os parâmetros do Código de Processo
Civil  de  1973,  normativo  vigente  à  época  da
interposição  do  reclamo,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.

-  O lapso temporal para o manejo dos Embargos à
Execução  é  de  15  (quinze  dias),  sendo  que,  em se
tratando da Fazenda Pública, esse prazo é dobrado,
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ou seja, 30 (trinta) dias, conforme Medida Provisória
de  nº  002.180-035-2001,  que  alterou  o  art.  730,  do
Código de Processo Civil.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  49/53,  interposta  pelo
Município de Itapororoca contra decisão, fls. 44/45, proferida pelo Juiz de Direito da
2ª Vara da Comarca de Mamanguape que não conheceu dos Embargos do Devedor,
fls. 02/09, formulados em desfavor de Maria José Cordeiro da Silva, consignando os
seguintes termos:

EMBARGOS  DO  DEVEDOR.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Impõe-se  o  não  conhecimento  dos  embargos
oferecidos  pela  Fazenda  Pública  fora  do  prazo  de
quinze dias que é previsto no art. 738 do CPC.

Em suas razões,  o  recorrente sustentou o desacerto
do  decisum,  haja vista que,  a  seu ver,  os embargos deveriam ter sido conhecidos,
porquanto opostos dentro dos 30 (trinta) dias legais. Explicou que foi citado para
opor Embargos à Execução em 05/02/2009, razão pela qual teria até 09/03/2009 para
manejar a ação, e acrescentou que apresentou a peça em 02/03/2009, sendo que a
distribuição só  o protocolou em 12/03/2009.  Disse  que não pode ser  punido pela
demora da própria secretaria, motivo pelo qual pediu a reforma da decisão.

Contrarrazões  pela  parte  recorrida,  pugnando pela
manutenção da decisão a quo, fls. 78/79.
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Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Município de Itapororoca opôs, perante a 2ª Vara da
Comarca de Mamanguape, os presentes Embargos à Execução, fls. 02/10, visando à
extinção  da  Execução em  apenso,  promovida,  em  seu  desfavor,  por  Maria  José
Cordeiro da Silva.

Contudo, o Juiz de primeiro grau acabou por rejeitá-
la,  fls.  44/45,  por entender que “pela  certidão do distribuidor,  os  embargos estão
intempestivos, haja vista que a juntada do mandado de citação se deu em 05.02.2009
(fls. 32-v, do principal) e a peça foi ofertada em 12.03.2009, fora do trintídio legal”.

Foi, então, que se insurgiu o embargante, através do
presente apelo, sustentando a temporaneidade dos embargos à execução, aduzindo,
para  tanto,  que  embora  tenha  protocolado  a  peça  dentro  do  prazo  legal,  a
distribuição só a protocolou a destempo.

De logo, todavia,  consigno inexistir qualquer razão
ao apelante.

Impende  consignar,  de  logo,  que  os  requisitos  de
admissibilidade  da  apelação  serão  analisados  sob  os  parâmetros  do  Código  de
Processo  Civil  de  1973,  normativo  vigente  à  época  da  interposição  do  reclamo,
conforme Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte
teor:
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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  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

É  cediço  que o  lapso  temporal  para  o  manejo  dos
Embargos à Execução é de 15 (quinze dias), sendo que, em se tratando da Fazenda
Pública, esse prazo é dobrado, ou seja, 30 (trinta) dias, conforme Medida Provisória
de nº 002.180-035-2001, que alterou o art. 730, do Código de Processo Civil1. 

Acerca  do  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já

firmou entendimento:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS  À EXECUÇÃO  POR  QUANTIA
CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO. 30 DIAS. LEI N.º 9.494/97.
MP N.º1.984-16/2000 E MP N.º 2.180-35/2001. ART.
188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ANÁLISE DE
MATÉRIAS  DE  ORDEM  PÚBLICA SUSCITADAS
NOS  EMBARGOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONHECIMENTO  NESTA  PEÇA  PROCESSUAL,
ANTE SUA REJEIÇÃO LIMINAR. 1. A aplicação da
regra de direito intertemporal, tempus regit actum,
indica,  in  casu,  que  a  Fazenda  Pública,  executada
por quantia certa, dispunha do prazo de 30 (trinta)
dias para a apresentação de embargos, conforme se
extrai do art. 730 do CPC, com a redação da MP n.º
1.984-16, de 06 de abril de 2000, que acresceu à Lei

1 art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os 
opuser, no prazo legal, obervar-se-ão as seguintes regras.
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n.º 9.494/97 o art. 1.º-B, de seguinte teor, dado pela
MP nº 2.180-35: "Art. 1.º-B. O prazo a que se refere o
caput dos arts. 730 do Código de Processo Civil,  e
884 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
passa  a  ser  de  trinta  dias"  (Precedentes:  REsp  n.º
475.722/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 29/11/2004;
e REsp n.º 572.938/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de
22/03/2004). 2. A natureza processual dos embargos
à  execução,  torna  inequívoco  que  a  estes  não  se
estendem as prerrogativas processuais  contidas no
art. 188 do diploma processual civil vigente. 3. É que
considerados os embargos  como ação de cognição
introduzida no organismo da execução uma vez que
resulta de iniciativa do executado que os engendra,
para opor-se ao  processo executivo,  ao  título e  ao
crédito  exeqüendo,  submetem-se  ao  regime  das
demandas em geral, não se lhes aplicando o regime
de  contestação  e,  menos  ainda,  do  recurso
(Precedentes:  REsp  n.º  550.941/AL,  Rel.  Min.  José
Arnaldo da Fonseca,  DJ  de 08/11/2004;  e  REsp n.º
237.132/PE,  Segunda Turma, Rel.  Min. João Otávio
de  Noronha,  DJ  de  01/03/2004).  4.
Consequentemente,  é  inalterável  e  de  30  dias,  da
data da juntada aos autos do mandado, o prazo para
a  Fazenda  Pública  opor  embargos.  In  casu,  o
mandado de citação da municipalidade foi anexado
aos autos em 10/05/2001 e os embargos apresentado
somente  em  01/08/2001,  o  que  os  revela
intempestivos. 5. A rejeição liminar dos embargos à
execução  obedece  ao  regime  do  indeferimento  da
inicial, com a extinção do processo sem a análise do
mérito.  Neste  caso,  tudo  se  passa  como  se  os
embargos  sequer  tivessem  sido  interpostos,  razão
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pela qual não configura violação dos arts. 267, § 3º, e
301,  §  4º,  do  CPC,  o  fato  de  o  magistrado  não
apreciar  questões  suscitadas  em  embargos
liminarmente  rejeitados.  6.  Recurso  Especial
improvido.  (REsp  718.274/GO,  Rel.  Ministro  Luiz
Fux, 1ª Turma, Data de Julgamento: 23/08/2005, Data
de Publicação: 12/09/2005, p. 242).

Feitas  essas  considerações  e  tendo  em vista  que  o
termo  a quo do prazo para recorrer teve início em 05/02/2009 (quinta-feira),  tem-se
que  o  recurso  deveria  ter  sido  interposto  até  o  dia  09/02/2009  (segunda-feira).
Todavia, a interposição do apelo só ocorreu em 12/03/2009, ou seja, após a expiração
do lapso temporal.

Tal  constatação,  embora  não  se  possa  verificar
qualquer  carimbo  aposto  no  próprio  corpo  das  razões  iniciais,  se  depreende  da
certidão do distribuidor, segundo a qual “os embargos estão intempestivos, haja vista
que a juntada do mandado de citação se deu em 05.02.2009 (fls. 32-v, do principal) e a
peça foi ofertada em 12.03.2009, fora do trintídio legal”, fls. 44/45.

Sobre o tema, destaco precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL.  Apelação  Cível.  Embargos  à
execução.  Fazenda  Pública.  Prazo.  30  (trinta)  dias.
Inobservância. Intempestividade. Questão de ordem
pública.  Embargos  à  execução  que  não  podem ser
conhecidos. Sentença cassada. Rejeição dos embargos
à execução. Extinção do processo com julgamento de
mérito.  Recurso  prejudicado.  A  Fazenda  Pública
submete-se ao procedimento estabelecido no artigo
730, do Código de Processo Civil, para fins de válida
oposição dos embargos à execução, inclusive no que
tange à observância do prazo de trinta dias contados
a partir da juntada aos autos do mandado de citação,
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sob pena de rejeição liminar, a teor do art. 739, I, do
Digesto  Processual.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00006153720118150381,  2ª  Câmara
Especializada Cível,  Rel.  Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, Data de Julgamento 15/06/2015).

Por fim, tendo sido constatada nos presentes autos a
intempestividade dos Embargos à Execução, deve ser mantida a sentença. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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