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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO  DA
EDILIDADE.  PRELIMINAR  ARGUIDA  PELA
PARTE  AUTORA  EM  CONTRARRAZÕES.
INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO,  APÓS O PRAZO
LEGAL.  INTELIGÊNCIA DO ART.  1.003,  §5º,  C/C
ARTS.  219  E  183,  TODOS  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  VIGENTE. REQUISITO  DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO.
ACOLHIMENTO  DA PRELIMINAR.  APLICAÇÃO
DO  ART.  932,  CAPUT, DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.

- É intempestiva a apelação interposta após o prazo
legal estabelecido no art. 1.003, §5º c/c art. 219, ambos
do Código de Processo Civil.

Apelação Cível nº 0001183-20.2014.815.0261                                                                                                                                                                                    1



- Não tendo a parte recorrente atendido ao requisito
da  tempestividade,  poderá  o  relator  rejeitar
liminarmente a pretensão do apelante, em harmonia
com o que preleciona o art.  932,  III,  do Código de
Processo Civil atual.

Vistos.

Cecília  Pereira  Gomes  ajuizou Ação de Cobrança,
em face do Município de Emas, afirmando que é servidora pública municipal desde
1987, e que, embora tenha laborado regularmente, não percebeu as verbas salariais
correspondentes ao mês de dezembro de 2012, e nem o terço de férias relativo ao
mesmo ano. Diante do panorama apresentado, requereu o pagamento das verbas não
adimplidas, acrescidas de juros e correção monetária.

Contestação  apresentada,  fls.  21/33,  aduzindo,  em
síntese,  a  inépcia  da  inicial,  a  prescrição  quinquenal  e  a  existência  de  prova
imprestável para o deslinde da presente ação.

A  Juíza  de  Direito  a  quo julgou  procedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos, fls. 52/56:

 
(…) JULGO  PROCEDENTE  e,  em  consequência,
condeno  o  réu  MUNICÍPIO  DE  PIANCÓ-PB a
pagar a promovente devidamente qualificada nestes
autos, a verba correspondente ao mês de Dezembro
do ano de 2012 e o 1/3  de férias do ano de 2012,
incidindo  juros  de  mora  e  correção  monetária,  a
partir  da  citação  [art.  219  do  CPC],  calculados  de
modo  unificado,  pelos  índices  de  remuneração
básica da caderneta de poupança, na forma prevista
no art.  1º-F da Lei nº 9.494/1997 com redação dada
pela  Lei  nº  11.960/2009  (em que pese  ter  havido a
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declaração  de  inconstitucionalidade  por
arrastamento  do  dispositivo,  ainda  não  houve
modulação dos efeitos).
Fazenda  Pública  isenta  de  custas  (art.  29,  do
Regimento de Custas). Condeno, ainda, o promovido
ao pagamento de honorários advocatícios, conforme
disposto no art. 20, § 3º, do CPC, no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 
Decisão  não  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição
obrigatório, uma vez que a condenação não excede a
60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposição
do  art.  475,  inciso  II,  §  2º,  do  Código  de  Processo
Civil.

Inconformado,  o  promovido interpôs  APELAÇÃO,
fls.  61/68,  suscitando,  preliminarmente,  a  inépcia  da  inicial,  pelo  fato  dos
demandantes  não  terem  juntado  aos  autos  os  documentos  necessários  para  a
propositura da  ação.  No mérito,  postula  a  reforma da decisão vergastada,  sob a
alegação de que restaria  impossível  a  realização do pagamento sem efetuar-se  o
prévio empenho, não existindo o crédito reclamado. Postulou, de forma alternativa,
que,  caso  seja  mantida  a  condenação  do  ente  municipal,  que  seja  levado  em
consideração a necessidade dos devidos descontos previdenciários e fiscais.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  72/73V,  postulando,
preliminarmente,  a  intempestividade do recurso  apelatório.  No mais,  pugna pela
manutenção do decisum, tendo em vista a ilegalidade e abusividade ao ato praticado
pelo recorrente.

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.
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  resta  analisar  a  preliminar  de
intempestividade arguida nas contrarrazões recursais ofertadas por Cecília Pereira
Gomes.

Do  cotejo  dos  autos,  observo  que  a  publicação  da
sentença proferida às fls.  52/56,  deu-se na vigência  do Novo Código de Processo
Civil, razão pelo qual assinalo que o prazo recursal a ser aplicado é o instituído no
art.  183, §1º,  do Código de Processo Civil  de 2015, o qual concede ao procurador
municipal  a prerrogativa da intimação pessoal,  mediante carga,  remessa ou meio
eletrônico,  este  último  para  os  processos  que  tramitam  perante  esta  via,  não
figurando,  portanto,  o  Diário  de  Justiça  Eletrônico,  como  meio  adequado  para  a
realização das intimações dirigidas à Fazenda Pública nos processos físicos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Com a entrada
em  vigor  do  novo  Código  de  Processo  Civil,  as
intimações  da  Fazenda  Pública  deverão  ser  em
consonância com o art.  183, § 1º (seja por meio de
carga,  remessa ou meio eletrônico).  As publicações
veiculadas  no  Diário  de  Justiça  Eletrônico  não
podem ser utilizadas nos casos em que a Lei prevê a
intimação  ou  vista  pessoal  (art.  4º,  §  2ºda  Lei  nº
11.419/2006  que  dispõe  sobre  a  informatização  do
processo  judicial).  A publicação  no  órgão  oficial  é
meio  de  intimação  que  não  se  aplica  às  Fazendas
Públicas.  Decisão  que  merece  reforma.  Recurso
provido. (TJSP;  AI  2070634-94.2017.8.26.0000;  Ac.
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10520829;  Registro;  Oitava  Câmara  de  Direito
Público;  Rel.  Des.  Ponte  Neto;  Julg.  14/06/2017;
DJESP 23/06/2017; Pág. 2517) 

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA  EXTINTIVA  DE
PROCESSO.  ESTABILIZAÇÃO  DE  TUTELA.
AUSÊNCIA  DE  RECURSO  DO  ENTE  ESTATAL.
INTIMAÇÃO  POR  MEIO  ELETRÔNICO.
PROCESSO  AUTUADO  EM  MEIO  FÍSICO.
NULIDADE  RECONHECIDA.  RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Intimada a ré da
decisão já na vigência do Código de Processo Civil
de 2015, aplica-se,  no caso assinalado, a disposição
inserta no artigo 183, do novel Digesto Processual ("a
contrario sensu do enunciado administrativo n.3,  do
STJ),  havendo  de  se  dar  a  intimação  da  Fazenda
Pública  pessoalmente,  mediante  carga,  remessa  ou
meio  eletrônico,  sendo  certo  que  por  "meio
eletrônico"  entende-se a intimação pessoal ocorrida
em feitos que se processam de modo eletrônico. Em
se  tratando  de  ações  processadas  por  meio  físico,
induvidoso que a intimação pessoal analisada deverá
ocorrer  por  meio  de  remessa  ou  carga  dos  autos.
Recurso  provido.  Senteça  cassada.  (TJMG;  APCV
1.0372.16.005773-6/001; Rel. Des. Corrêa Junior; Julg.
01/08/2017; DJEMG 11/08/2017) 

Ainda,

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO MANDADO
DE  SEGURANÇA.  TEMPESTIVIDADE  DOS
EMBARGOS.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.
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PRERROGATIVA  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
OMISSÕES  SUPRIDAS.  LEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Não há dúvidas de
que o Diário de Justiça Eletrônico não está incluída
na  expressão  “meio  eletrônico”  contida  no  art.
183,§1º  do  CPC,  mantendo-se  a  prerrogativa  da
Fazenda  Pública  de  receber  a  intimação  pessoal,
através de carga dos autos. 2. Rejeita-se a preliminar
de  ilegitimidade  passiva  arguida  pelo  Estado  de
Goiás,  quando  a  autoridade  impetrada  for  a
responsável  pelo  indeferimento  do  pedido  de
progressão  funcional,  cuja  legitimidade  também
encontra-se  prevista  no  art.  8º  da  Lei  estadual
17.093/10.  3.  Não  merece  ser  acolhida  tese  de
ocorrência  de  efeito  “bis  in idem”,  pelo  fato  do
impetrante  ter  direito  a  incidência  da  gratificação
adicional, por tempo de serviço sobre o vencimento,
bem como ao acréscimo obtido pela progressão na
carreira,  prevista  pelo  art.  6º  da  Lei  Estadual
17.093/2012,  uma  vez  que  possuem  naturezas,
requisitos  e  finalidades  distintas.  4.  Constatada  a
omissão,  devem  ser  acolhidos  os  embargos  de
declaração visando integrar o acórdão, sem conferir,
contudo,  efeitos  infringentes  ao  julgamento.  5.
Recurso  conhecido  e  provido. (TJGO;  MS-EDcl
0402118-33.2015.8.09.0000;  Goiânia;  Quinta  Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Delintro  Belo  de  Almeida  Filho;
DJGO 30/09/2016; Pág. 225).

Outrossim,  é  cediço  que  o  lapso  temporal  para  o
manejo do recurso apelatório é de 15 (quinze dias), consoante o art. 1.003, §5º, do
Código de Processo Civil vigente. O mesmo diploma legal, em seu art. 219, assegura
que só serão computados os dias úteis,  e o art.  183, do Estatuto Processual Civil,
garante a Fazenda Pública o prazo em dobro para se manifestar nos autos.
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Feitas  essas  considerações  e  considerando  que  o
termo a quo do prazo para recorrer teve início em 16/05/2017 (terça-feira), tem-se que
o recurso, mesmo observando os feriados e pontos facultativos dos dias 15, 16 e 23 do
mês de junho, deveria ter sido interposto até o dia 29/06/2017 (quinta-feira). Todavia,
a interposição do apelo só ocorreu em 28/08/2017, conforme o recebido acostado à fl.
61, ou seja, após a expiração do lapso temporal.

Ainda,  destaque-se  que  não  se  aplica  ao  presente
recurso a regra do  parágrafo único do art.  932, do Código de Processo Civil,  que
prevê que o relator, antes de inadmitir o recurso, deverá dar a oportunidade para o
recorrente corrigir  a mácula.  Por óbvio, esse prazo somente deverá ser concedido
quando o vício for sanável ou corrigível. Nesse sentido, comenta Daniel Assunção:

Esse  prazo  somente  deverá  ser  concedido  pelo
Relator  quando  o  vício  for  sanável  ou  a
irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo
deixado o recorrente de impugnar especificamente as
razões  decisórias,  não cabe regularização em razão
do princípio da complementaridade, que estabelece a
preclusão  consumativa  no  ato  de  interposição  do
recurso.  O  mesmo  se  diga  de  um  recurso
intempestivo,  quando o  recorrente não  terá  como
sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo
para  a  aplicação  do  art.  932,  parágrafo  único,  do
Novo CPC. (Neves, Daniel Amorim Assunção. Novo
CPC comentado. Salvador. Juspodivm, 2016, p. 1518)
- negritei.

Desta  feita,  acolho  a  preliminar  de
intempestividade arguida pela recorrida, Cecília Pereira Gomes, e, por conseguinte,
não conheço o apelo ajuizado pelo Município de Emas.

Por fim, é dispensável  levar a matéria ao plenário,
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consoante preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, o
qual  confere  poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na hipótese.

Ante  do  exposto,  dada  a  sua  flagrante
intempestividade  e,  por  conseguinte,  inadmissibilidade,  NÃO  CONHEÇO  DO
PRESENTE RECURSO.

P. I.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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