
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0000083-64.2012.815.0531
Origem : Comarca de Malta
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Câmara Municipal de Condado
Advogado : Djalma Queiroga de Assis Filho - OAB/PB nº 12.620
Apelado : Edvan Pereira de Oliveira Junior
Advogado : Gustavo Nunes de Aquino - OAB/PB nº 13.298

APELAÇÃO.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ATO
JURÍDICO  CUMULADA  COM  PEDIDO  DE
TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
EM  PRIMEIRO  GRAU. INCONFORMISMO  DA
CÂMARA  MUNICIPAL.  INTERPOSIÇÃO  DO
RECURSO  APÓS  O  PRAZO  LEGAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 219,  231  E  1.003,  §5º,
TODOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
VIGENTE. REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL  NÃO  ATENDIDO.
INTEMPESTIVIDADE  RECONHECIDA.  MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 932,
CAPUT, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO CONHECIMENTO.
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- É intempestiva a apelação interposta após o prazo
legal estabelecido no art. 1.003, §5º do Novo Código
de Processo Civil.

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

- 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.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 230/234, interposta pela
Câmara Municipal  de Condado contra  decisão proferida pelo Juiz de Direito da
Comarca de Malta, fls. 220/224, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico
Cumulada  com  Pedido  de  Tutela  Antecipada manejada  por  Edvan  Pereira  de
Oliveira Júnior,  julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, consignando
os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, atento ao que mais dos autos
consta  e  aos  princípios  de  Direito  aplicáveis  à
espécie, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO
PROCEDENTE  EM  PARTE  os  pedidos  para
declarar  nula  a  7ª  sessão  ordinária  da  3ª  Sessão
Legislativa da 12ª Legislatura da Câmara Municipal
de  Condado-PB  somente  na  parte  em  que  foi
deliberado  acerca  da  prestação  de  contas  do  Ex-
prefeito Edvan Pereira de Oliveira Júnior, relativa
ao período de 1º janeiro à 20 de setembro de 2006 e
por  consequência  declaro  nulo  o  Decreto
Legislativo nº 002/2011 de 11 de março de 2011.
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Em suas razões,  o  recorrente postula a reforma da
decisão vergastada, sob o argumento de que o promovente tinha conhecimento do
teor  da  reunião  do  julgamento  das  contas,  não  tendo  comparecido  à  sessão  por
negligência. 

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
certidão de fl. 238.

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.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Toda manifestação de cunho postulatório submete-se
a um prévio exame de admissibilidade, antes da análise da eventual procedência da
impugnação  que  o  integra.  Dentre  esses  pressupostos,  verifica-se  o  da
tempestividade,  consistente na interposição da impugnação no prazo previsto em
lei.

Nesse norte, ao compulsar os autos, verifica-se que a
Câmara Municipal de Condado foi intimada da decisão de fls.  220/224, em  26 de
abril de 2016 (terça-feira), conforme Nota de Foro acostada à fl. 226, termo a quo da
contagem do prazo para interposição do recurso, de acordo com o art. 231, VII, c/c
art. 219, ambos do atual Código de Processo Civil, o qual preleciona:

Art.  231. Salvo  disposição  em  sentido  diverso,
considera-se dia do começo do prazo.
(…)
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VII – o dia de publicação, quando a intimação se der
pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;
(…).

E,

Art.  219.  Na  contagem  de  prazo  em  dias,
estabelecido  por  lei  ou  pelo  juiz,  computar-se-ão
somente dias úteis. 
Parágrafo  Único.  O  disposto  neste  artigo  aplica-se
somente aos prazos processuais.

Ora,  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.

Feitas essas explanações e considerando que o termo
a quo do prazo para recorrer teve início em 27 de abril de 2016 (quarta-feira), tem-se
que o recurso deveria ter sido interposto até o dia 17 de maio de 2016 (terça-feira).
Todavia, a interposição do apelo só ocorreu em  11 de julho de 2016,  conforme se
depreende do protocolo  acostado  à  fl.  234V,,  ou seja,  após  a  expiração  do  lapso
temporal.

Nesse norte, em caso similar, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  E  NULIDADE  DE  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS
PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.  PRAZO  AFERIDO
COM  BASE  NO  CPC/73.  INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
- O prazo para interposição do recurso apelatório é
de 15 (quinze)  dias,  e a  inobservância  desse limite
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legal  implica  no  reconhecimento  da
intempestividade  recursal,  o  obsta  o  seu
conhecimento  (TJPB,  AC  nº  0124492-
23.2012.815.0011,  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto,  J.
30/01/2017).
 
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.

Logo,  diante  da  intempestividade  recursal
observada, é de se não conhecer do presente apelo.

Por fim, é dispensável  levar a matéria ao plenário,
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
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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, 20 de março de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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