
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005122-37.2007.815.0751 - 4ª Vara de Bayeux
RELATOR        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE     : Município de Bayeux, representado por seu Procurador Iranildo Gomes da 

Silva
APELADO        : Wellington Mendes da Silva
ADVOGADO    : Luiza Monteiro Lyra

APELAÇÃO  CÍVEL   — INTERPOSIÇÃO  A DESTEMPO  — 
INADMISSIBILIDADE — APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC 
— SEGUIMENTO NEGADO.

—  É  de  se  negar  seguimento  a  recurso  intempestivo,  eis  que  a  
tempestividade  é  matéria  de  ordem  pública,  cabendo  ao  relator  
apreciá-la de ofício.

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta pelo  Município de Bayeux em 
face de Wellington Mendes da Silva, contra decisão do MM. Juiz da 4ª Vara de Bayeux, na 
Ação de Indenização.

Na sentença (fls. 62/66), o magistrado julgou parcialmente procedente 
o pedido autoral, condenando a parte ré a indenizar o autor pelos danos morais na quantia de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já corrigidos monetariamente e juros de mora de 
0,5% (meio por cento) ao mês, estes a partir do evento danoso.

Irresignado, o Município de Bayeux apresentou recurso apelatório de 
fls. 68/71 afirmando que o paciente foi prontamente atendido, não tendo o que falar em dano 
moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o 
pedido autoral ou, subsidiariamente, reduzir o quantum determinado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 75/79.
 
A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 86/89, opinou pelo 

total desprovimento do recurso apelatório.
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É o relatório. Decido.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o  Município  apelante  foi 
intimado  da  sentença  proferida  pelo  Juízo  de  primeiro  grau,  através  de  nota  de  foro, 
disponibilizada no diário da justiça do dia 24/01/2013, tendo início a contagem do prazo no 
dia 28/01/13 (segunda-feira).  

Ora,  é  cediço  que  o  lapso  temporal  para  o  manejo  de  Recurso 
Apelatório é de 15 (quinze) dias, consoante o art. 508 do CPC. No entanto, em se tratando de 
Fazenda Pública o prazo para apresentar o recurso é de 30 (trinta) dias.

Assim,  considerando  que  o  termo  a  quo do  prazo  se  iniciou  em 
28/01/13  (segunda-feira),  tem-se  que  o  prazo  para  a  apresentação  do  recurso  findou  em 
26/02/13 (terça-feira).  Entretanto,  a interposição da presente Apelação deu-se somente em 
04/03/2013 (fl. 68), ou seja,  após a expiração do prazo legal.

Desse modo, comprovada a intempestividade da Apelação tem-se ser 
esta manifestamente inadmissível, devendo ser reconhecida de ofício. Nesse sentido:

“A intempestividade é matéria de ordem pública,  declarável  de ofício 
pelo Tribunal” (RSTJ 34/456)

Por  tais  razões,  ante  a  sua  intempestividade,  nego  seguimento  ao 
presente recurso apelatório, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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