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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 
267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 
INSURGÊNCIA  DO  AUTOR.  VIA  APELAÇÃO. 
PRESSUPOSTOS  RECURSAIS  DE 
ADMISSIBILIDADE.  EXAME  À  LUZ  DO  CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL DE 1973.  INTERPOSIÇÃO DO 
RECLAMO  APÓS  O  PRAZO  LEGAL. 
APLICABILIDADE DO ART.  508,  DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL. EXTEMPORANEIDADE 
RECONHECIDA. RECURSO INTEMPESTIVO.  NÃO 
CONHECIMENTO  POR  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO.

−“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
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CPC/1973 (relativos  a  decisões  publicadas  até  17 de 
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”,  nos  moldes  do 
Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal 
de Justiça.

- Considera-se intempestiva a apelação intentada após 
o prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 
508, do Código de Processo Civil vigente à época da 
sentença e interposição do recurso. 

-  Dispensável  levar  a  matéria  ao  plenário, 
considerando  que  a  processualística  civil  pátria 
confere  poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de 
recurso inadmissível, como ocorrente na espécie.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls.  120/134, interposta por 
Willians  Xavier  da  Silva, contra  a  sentença,  fls.  111/117,  prolatada  pela  Juíza  de 
Direito  da  3ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Princesa  Isabel  que,  nos  autos  da  Ação 
Indenizatória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, consignando o seguinte 
teor no excerto dispositivo:

Em sendo assim, ante as relevantes razões de fato e 
de  direito  dantes  elencadas,  reconheço  a 
ilegitimidade do  ESTADO  DA  PARAÍBA para 
responder pelo pretendido dano moral, razão por que 
JULGO  EXTINTO  O  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO,  nos  termos  do artigo 
267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões,  Willians Xavier da Silva,  após um 
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breve resumo da lide, requer a modificação da sentença, alegando, a princípio, ser o 
Estado  da  Paraíba  parte  legítima  para  figurar  no  polo  passivo  da  lide.  No  mais, 
assegura  a  desnecessidade  de  produção  de  novas  provas,  por  restar  devidamente 
comprovado  nos  autos  os  danos  experimentados  pelo  autor.  Por  fim,  requer  o 
provimento do apelo.

Contrarrazões  pelo  promovido,  fls.  142/144, 
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, fls. 152/154, em parecer da 
lavra do  Dr.  José  Raimundo de  Lima,  opinou pelo  não conhecimento  do recurso 
diante da flagrante intempestividade.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente, impende consignar que a apelação cível 
foi interposta em 10 de julho de 2015, fl. 120, motivo pelo qual o presente recurso será 
apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em 
vigor à época do sobredito ato processual.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02, 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser 
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida 
por  esta  Corte  de  Justiça,  da  lavra  da  Desembargadora  Maria  de  Fátima Moraes 
Bezerra  Cavalcanti,  registrada  como Apelação  Cível  nº 0008420-79.2014.815.0011  – 
Campina Grande:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO 
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INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA 
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO 
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI 
5.869/73.
Os  atos  jurídicos  processuais  (sentença  e  Apelação) 
que  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a 
égide do regramento anterior  devem ser  apreciados 
de acordo com os ditames elencados no CPC de 1973, 
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da 
Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando  as  disposições  de 
direito  intertemporal  estabelecidas  em seu  art.  14  e 
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da 
nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal (…).

Com essas  considerações,  reconheço  que  o  presente 
reclamo não se credencia ao conhecimento. 

Com  efeito,  todo  e  qualquer  recurso,  como 
manifestação  de  cunho  postulatório,  submete-se  a  um  prévio  exame  de 
admissibilidade,  antes  da  análise  da  eventual  procedência  da  impugnação  que  o 
integra.  Assim,  impende  destacar  que,  dentre  esses  pressupostos,  verifica-se  a 
tempestividade, consistente na interposição da impugnação no prazo previsto em lei.

Todavia,  na espécie,  como se verá,  não se satisfez a 
exigência  legal  de  interposição do  presente  recurso  no  prazo de  15 (quinze)  dias, 
previsto no art. 508, do Código de Processo Civil vigente à época, cuja transcrição não 
se dispensa:

Art. 508 - Na apelação, nos embargos infringentes, no 
recurso  ordinário,  no  recurso  especial,  no  recurso 
extraordinário  e  nos  embargos  de  divergência,  o 
prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) 
dias – destaquei.
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Nessa  linha,  a  parte  apelante  restou  intimada  da 
sentença recorrida, através do Diário da Justiça publicado em 17 de junho de 2015, fl. 
118, de sorte que, considera-se o primeiro dia útil subsequente a esta data o dies a quo  
para  interposição  do  recurso, findando-se,  portanto,  no  dia  02  de  julho  de  2015 
(quinta-feira).

Contudo,  de  acordo  com  o  protocolo  anexado  aos 
autos à fl. 120, o apelo em questão somente foi manejado na data de 10 de julho de 
2015, isto é, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.

A doutrina de Nelson Nery Junior  e Rosa Maria de 
Andrade Nery pontifica:

Os recursos devem ser interpostos no prazo que a lei 
assinar para tanto, a fim de que não se perpetuem as 
demandas judiciais indefinidamente (In.  Código de 
Processo Civil Comentado e Legislação Processual 
Civil Extravagante, 7ª edição, 2003, p. 850).

Por fim, deixo de levar a matéria ao plenário,  haja 
vista preconizar a processualística pátria poderes ao relator para não conhecer de 
recurso inadmissível, como ocorrente na espécie.

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO APELO, 
por intempestividade.

P. I

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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