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AGRAVO  INTERNO  –  DECISÃO  MONOCRÁTICA QUE
NEGOU  SEGUIMENTO AO  APELO  –  DIREITO
INTERTEMPORAL – PLEITO  DE  APLICAÇÃO  DO  CPC
2015 À ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS –
DECISÃO  PROLATADA  E  RECURSO  INTERPOSTO  NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO VELHO –  RESPEITO AOS ATOS
PROCESSUAIS  INTEIRAMENTE  PRATICADOS  ANTES
DO  NOVO  DIPLOMA  - TUTELA  JURÍDICA  DAS
SITUAÇÕES CONSOLIDADAS  NO  TEMPO  -  RECURSO
ANALISADO  COM  BASE  NO  CÓDIGO  ANTIGO  –
INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA  – AGRAVO QUE NÃO
TRAZ  ARGUMENTOS  E/OU  PROVAS  SUFICIENTES
PARA MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“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.”  (STJ,
Enunciado administrativo n. 2). 

Apresenta-se  intempestivo o  Apelo  interposto após  o
decurso  do  prazo  de  quinze dias corridos,  contados  da
intimação  por  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  na  forma
estabelecida pelo Código de Processo Civil de 1973.

Ausentes  argumentos  novos  capazes  de  modificar  as
conclusões adotadas, impõe-se o desprovimento do agravo
interno interposto contra a respectiva decisão.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (fls. 151/153) interposto pelo Ricardo
Sérgio Alexandrino Soares em face da decisão monocrática (fls. 148/149) que
negou seguimento ao Apelo interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo
de Direito  da 4ª Vara da  Comarca de Cabedelo nos autos do Mandado de
Segurança impetrado pelo agravante em face do Município de Cabedelo.

Em suas razões recursais, asseverou que:   a) a  tempestividade
do recurso remetido pelo correio deve ser aferida pela data de sua postagem,
nos termos do art.  1.003 do CPC 2015; b)  o  recurso  é  tempestivo  porque
interposto por via postal no dia 20 de março de 2015, último dia para recorrer
da sentença cuja intimação ocorreu dia 12 de março de 2015, portanto, dentro
do prazo determinando pela norma processual civil atual.

Ao  final,  requer  o  juízo  de  retratação  e,  caso  não  seja
reconsiderada  a  decisão  agravada,  pugna  pela  submissão  do  recurso à
Câmara Cível.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (fl. 158/162),
sustentando o desprovimento do agravo interno pelos seguintes fundamentos:
a)  o rito aplicável à apelação apresentada ainda em 2015 é o do CPC/73, não
cabendo alegações fundadas no atual código vigente; b) o agravante alega ter
encaminhado  o  recurso  por  via  postal,  contudo  não  faz  prova  de  suas
alegações;  c)  o  protocolo  aposto  à  fl.  116  comprova  a  apresentação
extemporânea do recurso em 31/03/2015, onze dias após o término do prazo
recursal. 

VOTO

Acerca da questão referente à aplicação do Código de Processo
Civil  vigente (2015) no caso dos autos, partindo de análise constitucional da
matéria, tenho que é direito fundamental consagrado no art. 5º da Constituição
Federal,  inciso  XXXVI,  que “a  lei  não prejudicará  o direito  adquirido,  o  ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.” 

Não há que se falar, portanto, em retroatividade da lei  nova, a
qual  deve  ser  aplicada  aos  atos  praticados  sob  a  sua  vigência,  somente
afastada tal premissa por expressa disposição legal. É exatamente o que faz o
art. 14º do CPC/2015 ao  permitir a aplicação da lei revogada sobre os “atos
processuais praticados” e as “situações jurídicas consolidadas”.

Não destoam desse  entendimento  o  citado artigo  14º  e  o  art.
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1.046, ambos do CPC/2015, in verbis:

Art.  14.  A  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,
respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as
situações  jurídicas  consolidadas  sob  a  vigência  da
norma revogada.

Art.  1.046.   Ao  entrar  em  vigor  este  Código,  suas
disposições  se  aplicarão  desde  logo  aos  processos
pendentes,  ficando revogada a Lei  no 5.869,  de 11 de
janeiro de 1973.

Diante disso, sendo a sentença de primeiro grau proferida sob a
égide do CPC de 1973, em 26/02/2015,  não é possível que sua revisão seja
pautada em Lei  nova e posterior,  sob pena de,  prevalecendo entendimento
diverso, invalidar-se  indevidamente os  atos  jurisdicionais  praticados  nesse
período de transição. 

De igual modo, o recurso de apelação interposto em 2015, isto é,
antes de 18.03.2016 (data de início da vigência do CPC2015),  deve ter os
pressupostos  analisados  à  luz  do  CPC1973.  Nesse  ponto,  não  diverge  o
Plenário do STJ:

Enunciado administrativo n. 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. 

Logo,  afasto  dos  argumentos  recursais  fundamentados  no
CPC2015, porquanto a análise da tempestividade recursal nestes autos deve
ser realizada à luz do CPC1973.

O agravante alega que interpôs o Apelo por via postal, no dia 20
de março de 2015, sendo intimado da sentença no dia 12 do mesmo mês e
ano. 

Porém,  não é  este  o  encaminhamento  dado pelas  provas dos
autos, já que não havia  quando prolatada a decisão singular ora atacada, e
tampouco foi trazida junto a este Agravo Interno, qualquer prova de postagem
do Apelo.

De fato, a parte agravante foi intimada da sentença recorrida por
meio  de  publicação  oficial  (Diário  da  Justiça  Eletrônico)  publicada  no  dia
05.03.15 (quinta-feira), consoante atesta o documento à fl. 115.

Em atenção ao art.  184,  caput  e § 2º, do CPC/1973,  o dia  de
início é excluído da contagem, que se inicia (começa a correr) a partir do dia
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06.03.15 (sexta-feira)  e  segue  sem  suspensões/  interrupções até  o  dia
20.03.15 (sexta-feira), último dia do prazo.

Ressalto  que,  no dia  20.03.15,  houve expediente  normal  neste
Tribunal de Justiça, não se configurando qualquer hipótese de prorrogação do
termo final do prazo recursal.  Anoto, ainda, que o agravante, nesse aspecto,
não  apresentou  argumento  ou  prova  de  eventual  suspensão/interrupção  do
prazo, a fim de justificar a interposição tardia.

Assim, resta inegavelmente intempestivo o recurso aviado no dia
31.03.15, após o término do prazo, conforme chancela de protocolo no rosto da
petição (fl. 116), quando já decorrido o lapso de 15 (quinze) dias previsto no art.
508 do CPC/1973.

Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio  fático  ou  jurídico  capaz  de  modificar  a  conclusão  do  decisum
agravado,  o  qual está  em  consonância  com  a  Lei  de  regência  e  a
jurisprudência dominante deste Tribunal local e  dos Tribunais Superiores, não
merece prosperar o presente recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
novembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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