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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O PRAZO
LEGAL –  INTEMPESTIVIDADE  –  MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE
RECURSAL  -  PRECEDENTE  –  REMESSA
NECESSÁRIA  – CONDENAÇÃO/DIREITO
CONTROVERTIDO INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS – APLICAÇÃO DO ART.
475, §2º, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ART.
557,  CAPUT,  DO  CPC  –  SEGUIMENTO
NEGADO A AMBOS OS RECURSOS. 

-  A tempestividade  é  um  pressuposto  de
admissibilidade do recurso, cuja matéria é de
ordem  pública,  pode  ser  ela  declarada  a
qualquer  tempo  e,  inclusive,
monocraticamente  e  de  ofício,  pelo  próprio
relator

-  O  Relator  deve  negar  seguimento  ao
reexame  necessário  quando,  por  simples
cálculos aritméticos, constatar que o valor da
condenação/direito  controvertido  é  inferior  a
60  (sessenta)  salários  mínimos. –
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT, CPC  -
SEGUIMENTO  NEGADO  DO  APELO,
RECURSO ADESIVO, PREJUDICADO.
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Vistos etc.

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível,  esta
interposta  pelo  Município  de  Princesa  Isabel,  nos  autos  da  ação  de
cobrança, ajuizada por Sebastião de Sousa Diniz, ora julgada procedente,
condenando  a  edilidade  ao  pagamento  de  R$3.432,00  (três  mil,
quatrocentos  e  trinta  e  dois  reais),  referente  ao  pagamento  de  quatro
meses,  correspondente  à  prestação  de  serviço  em  transporte  escolar,
conforme sentença de fls. 150/151.  

Insatisfeito,  o  promovido,  ora  apelante,  em  suas  razões
recursais,  alega que o autor  não faz  jus ao recebimento do pagamento
requerido,  vez que não provou a efetiva prestação laboral,  referente ao
período descrito na inicial, fls. 153/163.

Contrarrazões  recursais  apresentadas,  no  qual  a  parte
recorrida rebate os argumentos recursais, fls. 166/172.

Instada a se pronunciar,  a Douta Procuradoria de Justiça,
opinou pelo desprovimento do recurso inserto, fls. 178/180.

É o breve relato.

Decido.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  a  existência  de
questão  de  ordem processual  que impede o  conhecimento  da  presente
apelação cível, vejamos:

Levando-se em consideração que após a sentença singular,
dos embargos de declaração, as partes foram intimadas, por nota de foro,
em  06 de junho de 2014,  sexta-feira,  fl.  152, via Diário da Justiça,  e o
termo inicial do prazo para a interposição da apelação cível iniciou-se no
dia  útil  seguinte,  ou  seja,  09/06/2014,  segunda-feira.  Com  isso,  é  fácil
perceber que o término do prazo recursal se deu em 08 de julho de 2014,
terça-feira,  considerando o prazo em dobro, já que trata-se de Fazenda
Pública, e o recurso apelatório  foi foi interposto em 17/07/2014, conforme
carimbo de fl. 153, ou seja, ultrapassando os ditames legais.

Assim,  mostra-se  tardia  a  presente  apelação,  não
preenchendo, portanto, um dos requisitos de sua admissibilidade, qual seja,
a tempestividade recursal. 

Ora,  uma  vez  intempestivo,  temos  que  o  recurso  é
manifestamente inadmissível. Dessa maneira, cabe ao relator a negativa do
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seu  seguimento,  consoante  determina  o  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo Civil1.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA  APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  APÓS  0
PRAZO  LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SEGUIMENTO
NEGADO. É intempestiva a interposição de Apelação
após o transcurso do prazo legal, mesmo levando em
consideração a prerrogativa que o Município possui do
prazo  em  dobro  para  recorrer.  (TJPB  –  Processo:
12020070000621001 - Decisão monocrática - Relator:
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  -  Data  do
Julgamento: 09/01/2013)

O STJ  pontifica:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  ESPECIAL
INTEMPESTIVO. 

1. É intempestivo o recurso especial que é interposto
fora do prazo recursal de quinze dias.
2.  Cabe  ao  recorrente  juntar  aos  autos  documento
comprobatório  da suspensão do expediente  forense,
no Tribunal de origem, no período de 20 de dezembro
a 06 de janeiro. 
3.  Agravo  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp
497370 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL  -   2014/0073109-0  –
Relator(a)  -  Ministra  NANCY  ANDRIGHI  -  Órgão
Julgador -  TERCEIRA TURMA - DJe 16/06/2014)

Portanto,  sendo  a  tempestividade  um  pressuposto  de
admissibilidade do recurso, cuja matéria é de ordem pública, pode ser ela
declarada a qualquer tempo e, inclusive, monocraticamente e de ofício pelo
próprio relator.

Em  ato  contínuo,  no  que  tange  à  remessa  necessária,
entendo que não deve ser conhecida, muito embora a sentença de primeiro
grau  tenha  especificado  o  valor  da  condenação,  constata-se  que  o
promovido foi compelido a quitar o equivalente ao valor de R$3.432,00 (três
mil,  quatrocentos e trinta e dois reais),  ou seja, em quantia certa, muito
inferior aos sessenta salários mínimos prescritos no art. 475, §2º, do CPC2.

1 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 

2 Art.  475.  Está  sujeita  ao duplo  grau de jurisdição,  não produzindo efeito  senão depois  de
confirmada pelo tribunal, a sentença:
§  2o  Não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo  sempre  que  a  condenação,  ou  o  direito
controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no
caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. 
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Exatamente  em razão  disso,  filio-me  ao  entendimento  de
que não deve ser conhecido o reexame obrigatório quando se constatar,
mediante simples cálculos aritméticos, que o direito controvertido é inferior
a sessenta salários mínimos. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO  EM  REEXAME  NECESSÁRIO  -
CONDENAÇÃO  INFERIOR  A  60  (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS -  ART.  475,  §  2º,  DO CPC -
SÚMULA 253  DO  STJ  -  NÃO  CONHECIMENTO  -
RECURSO DESPROVIDO. 1) O Relator deve negar
seguimento ao reexame necessário,  na forma do
art. 557, "caput" do CPC c/c Súmula 253 do STJ,
quando,  por  simples  cálculos  aritméticos,
constatar que o valor da condenação é inferior a
60 (sessenta) salários mínimos, a atrair a aplicação
do art. 475, § 2º, do CPC. 2) Recurso desprovido.
(TJ-MG  -  AGV:  10647130060690002  MG  ,  Relator:
Teresa  Cristina  da  Cunha  Peixoto,  Data  de
Julgamento:  02/10/2014,  Câmaras  Cíveis  /  8ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2014)

BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO/ASSISTENCIAL.
CONDENAÇÃO. REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA.
INFERIOR  A  60  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  DUPLO
GRAU  OBRIGATÓRIO.  INAPLICABILIDADE.
CÁLCULOS  ARITMÉTICOS  SIMPLES.  SENTENÇA
LÍQUIDA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  VALOR
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA
DO ART.  475,  §  2º,  DO CPC.  REMESSA OFICIAL
NÃO CONHECIDA.  1.  A teor do art.  475,  § 2º,  do
Código  de  Processo  Civil,  a  sentença  ora  em
análise, por não acarretar condenação excedente a
60 (sessenta) salários mínimos, não está sujeita ao
duplo  grau  obrigatório  e,  consequentemente,  a
produção  de  seus  efeitos  não  carece  de
confirmação por este Tribunal Regional Federal. 2.
"É líquida a sentença que contém em si todos os
elementos que permitem definir  a  quantidade de
bens a serem prestados,  dependendo apenas de
cálculos  aritméticos  apurados  mediante  critérios
constantes do próprio título ou de fontes oficiais
públicas  e  objetivamente  conhecidas."  (REsp
937.082/MG,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
18/09/2008, DJe 13/10/2008). 3. Remessa oficial que
não se conhece. (TRF-1 - REO: 10608 MT 0010608-
86.2013.4.01.9199,  Relator:  DESEMBARGADORA
FEDERAL  ÂNGELA  CATÃO,  Data  de  Julgamento:
14/05/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
e-DJF1 p.840 de 07/06/2013)
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Por  outro  lado,  o  STJ,  através  da  Súmula  253,  também
firmou entendimento de que é cabível a aplicação do artigo 557, do CPC,
ao reexame necessário.

Ante  o  exposto,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,
NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  ante  a  sua intempestividade,  e  sem
maiores delongas, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, ante a
sua  manifesta  inadmissibilidade,  e  por  consequência,  NEGO-LHE
SEGUIMENTO, em conformidade com o art. 475, §2º, do CPC. 

P.I.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

 DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                       RELATOR 
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