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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVELº 0014724-31.2013.815.0011
Origem  : 1ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande 
Relator                       : Marcos  Coelho  de  Salles  (Juiz  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes) 
Apelantes                  : Ednaldo Araujo Martins e Ana Paula Cunha Pessoa
Defensor  : Edson Freire Delgado
Apelada                     : Justiça Pública

APELAÇÃO  CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE.
CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 

Interposta,  pelo defensor público, a apelação cível além do
prazo de 30 (trinta) dias, indiscutível a sua intempestividade,
circunstância  essa  que  impede  o  seu  conhecimento,  por
tratar-se de requisito de admissibilidade.

Vistos, etc.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Ednaldo Araujo
Martins e Ana Paula Cunha Pessoa hostilizando sentença, fls. 28/29, prolatada
pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande que – nos autos
da  ação  de  divórcio  consensual  apresentada  pelos  apelantes  –,  julgando
procedente o pedido, decretou o divórcio do casal e determinou que a varoa volte
a usar o nome de solteira.

Apelação cível. (fls. 48/49).

A Promotoria de Justiça de Família e Sucessões de Campina
Grande  opinou  pelo  “não  recebimento”  do  recurso  “ante  a  ausência  de  um  dos
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pressupostos de admissibilidade recursal, a saber: a tempestividade.”, fl. 51.

Parecer Ministerial pelo provimento do apelo. (fls. 58/60). 

É o relatório.

D E C I D O

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – Relator.

No  exercício  do  exame  de  admissibilidade  da  apelação,
observa-se  que  seu  conhecimento  encontra  óbice  insuperável,  o  da
intempestividade da irresignação, senão vejamos.

O  Defensor  Público  tomou  ciência  da  sentença  em
05/11/2013, conforme certidão às fls. 30-v. Contudo, o apelo somente foi interposto
em 26/02/2014 (fls. 48/49).

Com efeito, interposta apelação além do prazo de 30 (trinta)
dias – pois, embora estabeleça o art.  508 do CPC que o prazo de interposição da
apelação é de 15 (quinze dias), in casu, o prazo deve ser contado em dobro, tendo
em vista que as partes estão representadas por Defensor Público –, indiscutível a
sua  intempestividade,  circunstância  essa  que  impede  o  seu  conhecimento,  por
tratar-se de requisito de admissibilidade.

Com  isso,  sem  a  necessidade  de  maiores  conhecimentos
matemáticos,  conclui-se  que o  apelo,  interposto  é  intempestivo e  não deve ser
conhecido.

Com essas considerações, não conheço do recurso, diante da
flagrante intempestividade recursal, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

   
Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJPB, em 26 de novembro de 2014. 

Marcos Coelho de Salles
 Juiz convocado/Relator

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0014724-31.2013.815.0011                                         2


	APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0014724-31.2013.815.0011 2
	APELAÇÃO CÍVELº 0014724-31.2013.815.0011
	Relator : Marcos Coelho de Salles (Juiz convocado para substituir a Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes)

