
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0001073-03.2013.815.0731.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Cabedelo.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: GEAP – Autogestão em Saúde.
ADVOGADO: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.
AGRAVADO: Tânia Porpino Marinho do Nascimento e outros.
ADVOGADO: Márcio Meira C. Gomes Júnior.

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DA
APELAÇÃO  FORA  DO  PRAZO  LEGAL.  ART.  508,  DO  CPC/1973.
INTEMPESTIVIDADE  MANIFESTA.  POSSIBILIDADE  DE  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO,  NOS  TERMOS  DO  CAPUT DO  ART.  557,  DO  CPC/1973,
VIGENTE À ÉPOCA. NÃO PROVIMENTO.

1. A tempestividade dos recursos é matéria de ordem pública, configurando vício
insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.

2.  É ônus do Agravante provar que os requisitos do art. 557, caput, do CPC/1973,
não foram observados pelo Relator que negou seguimento ao Recurso originalmente
interposto.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo
Interno na Apelação Cível n.º 0001073-03.2013.815.0731, em que figuram como
Agravante  GEAP  –  Autogestão  em  Saúde  e  como  Agravada  Tânia  Porpino
Marinho do Nascimento e outros.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer do Agravo Interno e
negar-lhe provimento.

VOTO.

A  GEAP –  Autogestão  em  Saúde  interpôs  Agravo  Interno contra  a
Decisão  Monocrática  de  f.  172/173,  que  negou  seguimento  à  Apelação  por  ela
interposta,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  em face  dela
ajuizada por Tânia Porpino Marinho do Nascimento e outros, por entender que o
Apelo foi interposto quando já transcorrido o prazo recursal.

Em suas razões, f. 175/178, o Agravante afirmou que esta Relatoria não
poderia ter negado seguimento ao seu Recurso, porquanto, em seu dizer, o Novo
Código de Processo determina a contagem para o prazo recursal em dias úteis nos
termos do artigo 219, e que alguns Tribunais pátrios tem defendido a aplicação do
CPC/2015 em casos  anteriores  à  sua  vigência,  desde que respeitados  os  limites
impostos pela lei.



Pugnou pela reconsideração da Monocrática agravada ou, subsidiariamente,
o  conhecimento  e  provimento  do  Agravo  Interno,  para  que  seja  reformada  a
Decisão, com a consequente apreciação e provimento do Recurso de Apelação por
esta Quarta Câmara Especializada Cível.

A  Agravada  apresentou  Contrarrazões,  f.  195/198,  requerendo  o
desprovimento do Agravo Interno.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A  Decisão  agravada  negou  seguimento  à  Apelação  da  Agravante,  por
entender  que  foi  protocolada  após  transcorrido  o  prazo  recursal,  considerando o
Enunciado Administrativo nº 2 adotado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça
em sessão administrativa realizada para a adaptação do seu Regimento Interno ao
CPC/2015,  que  estabeleceu  que  nos  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,  conforme  se
observa do seguinte excerto:

Foi esse o entendimento adotado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça em
sessão administrativa realizada para adaptação do seu Regime Interno ao novo CPC,
em que se concluiu, expressamente, que, nos recursos  interpostos com arrimo no
CPC/1973, relativos a decisões ou sentenças publicadas até 17 de março de 2016, não
caberá a abertura de prazo prevista no parágrafo único do novel art. 932, consoante
enunciados  administrativos  n.º  21 e  n.º  52,  aprovados  na  mesma  sessão  com  o
declarado objetivo de orientar a comunidade jurídica3.

Em que pese tais enunciados não serem vinculantes quanto aos julgamentos dos
demais tribunais, eles consubstanciam entendimentos que estão em consonância com
o art. 14 do CPC/2015.

No caso, considerando que o Apelante foi  intimado da Sentença e o Recurso
interposto  durante  a  vigência  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  tem-se  que  os
requisitos de admissibilidade devem ser analisados à luz do Diploma Legal então
vigente.

A  Apelante  foi  intimada  da  Decisão  agravada  por  meio  de  Nota  de  Foro
disponibilizada no dia 29/04/2015 e publicada no Diário da Justiça de 30/04/2015,
consoante documento de f. 131.

1 Enunciado administrativo número  2  – 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.

2 Enunciado administrativo número 5 – Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), não caberá a abertura de prazo
prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC.

3 Os  enunciados  mencionados  estão  disponíveis  no  endereço
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not
%C3%Adcias/Not%C3%Adcias/STJ-sai-na-frente-e-adequa-regimento-interno-ao-novo-C
%C3%B3digo-de-Processo-Civil. Acesso em 28 de março de 2016.



O prazo para a interposição do recurso iniciou em 04/05/2015, segunda-feira,
primeiro  dia  útil  seguinte  à  data  da  publicação,  tendo  sido  seu  termo  o  dia
18/05/2015, segunda-feira.

O Apelo foi interposto em 19/09/2015, conforme Protocolo de Recebimento de f.
132, portanto, intempestivamente. 

Vê-se que o Recurso foi interposto no dia útil seguinte ao prazo fatal, 18 de
maio de 2015, estando,  portanto,  intempestivo,  o  que ensejou a  negativa de seu
seguimento.

Cabia ao Agravante comprovar que a Decisão não observou os requisitos do
art. 557, caput, do CPC/19734, vigente à época de sua prolação, ônus do qual não se
desvencilhou.

Posto isso, conhecido o Agravo Interno, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves da Silva.
Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4 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. 


