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DECISÃO MONOCRÁTICA
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APELANTE    :  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Paulo Renato 

Guedes Bezerra
APELADA       : Andréa Maria de Lima ME (Adv. Stepheson Alexandre V. Marreiro)

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  NÃO 
CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO 
PRAZO.  INTEMPESTIVIDADE  RECONHECIDA. 
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

- A intempestividade  é matéria de ordem pública, declarável de 
ofício pelo Tribunal. O recurso interposto fora do prazo deve ser 
liminarmente indeferido, consoante autoriza o art. 557, caput, do 
nosso Código de Ritos. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Estado  da  Paraíba 
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira que 
julgou  procedente  o  pedido  constante  da  ação  de  cobrança  ajuizada  por  Andréa 
Maria de Lima – ME em face do ora apelante. 

Inconformado  com  a  decisão,  o  recorrente  aduz  inexistir 
interesse de agir do autor,  visto não ter postulado, na via administrativa, o pleito 
inicial,  ou,  caso  assim  não  se  entenda,  pugna  pela  exclusão  da  condenação  em 
honorários  advocatícios,  visto  que  tudo  poderia  ter  se  resolvido  na  via 
administrativa. 

Assevera  que  há  farta  documentação  que  os  repasses  foram 
realizados, de modo que o Estado não pode figurar no polo passivo da demanda.

Ao final,  pugna pelo  provimento  do  recurso  para  que sejam 
julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões  às  fls.  136/142  dos  autos,  pugnando  pela 
manutenção da sentença.

A douta  Procuradoria-Geral  da  Justiça  absteve-se  de  opinar 



quanto ao mérito (fls. 147/150).

É o relatório. Decido.

O recurso não se credencia ao conhecimento da Corte, uma vez 
que intempestivo. Compulsando os autos, verifica-se que a publicação da sentença 
no diário de Justiça (fl. 127) ocorreu em 29 de outubro de 2013, tendo o prazo iniciado 
no dia seguinte, ou seja, 30/10/2013. 

Considerando que o prazo para apelação no presente caso é de 
30 (trinta) dias, em razão de o recorrente ser a Fazenda Pública (art. 188, CPC), o 
termo ad quem para a sua interposição se deu no dia 29/11/2013.

Conforme  se  pode  observar  da  inicial  do  apelo,  a 
protocolização lançada à fl. 128 indica o dia 28/01/2014 como sendo a data da sua 
interposição. Assim, o recorrente extrapolou, em muito, o prazo recursal, fato este 
que  qualifica  a  insurreição  como  intempestiva,  impedindo,  assim,  o  seu 
conhecimento.

Diante de tal cenário, nos termos do art. 557,  caput,  do Código 
de Processo Civil, a negativa de seguimento ao recurso é medida que se impõe, ante 
a intempestividade do recurso apelatório. 

Posto  isso,  nego  seguimento  ao  recurso,  por  ser 
manifestamente inadmissível.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 03 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


