
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0001780-07.2014.815.2001.
Origem : 16ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Banco do Brasil S.A.
Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB/PB nº 211.648-A).
Agravado : Fenelon Cesário Cláudio.
Advogado : Américo Gomes de Almeida (OAB/PB nº 8.424).

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE  NÃO  CONHECEU  DO
RECURSO  DE  APELAÇÃO.  PRELIMINAR.
NULIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO  SER
CABÍVEL A PROLAÇÃO DE MONOCRÁTICA.
ART.  932,  INCISO  III,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. FACULDADE CONFERIDA
AO  RELATOR  PARA  NÃO  CONHECER
MONOCRATICAMENTE  DE  RECURSO
INADMISSÍVEL.  INTEMPESTIVIDADE.
VÍCIO  INSANÁVEL.  HIPÓTESE
AUTORIZANTE DA PROLAÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO.

- A conduta de não conhecer do recurso ingressa na
análise  de  seu  juízo  de  admissibilidade,  não  se
exigindo,  logicamente,  que  sua  matéria  se  encontre
sedimentada em precedente obrigatório, posto que de
simples resolução e,  na  quase  totalidade  dos  casos,
indene  de  dúvidas.  Para  tais  casos,  a  forma
encontrada pelo legislador para mitigar a  amplitude
do Relator foi restringir as monocráticas para aqueles
vícios  de  admissibilidade  insanáveis,  a  exemplo  da
tempestividade,  da prejudicialidade de julgamento e
da ausência de dialeticidade nas razões recursais (art.
932, III, CPC/2015).

- Uma vez verificada a existência de vício insanável
(intempestividade)  que  impede  o  conhecimento  do
recurso, configurando a respectiva inadmissibilidade,
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é autorizado ao Relator proferir decisão monocrática,
com  fundamento  no  art.  932,  inciso  III,  do  Novo
Código de Processo Civil.

MÉRITO.  PROCESSUAL CIVIL.  SENTENÇA.
INSERÇÃO  CARTORÁRIA  NOS  AUTOS
QUANDO  DA  VIGÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  MARCO  DO
DIREITO  INTERTEMPORAL.  DATA  DE
PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO QUE NÃO SE
CONFUNDE  COM  PUBLICAÇÃO  PARA
EFEITO DE INTIMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 476
DO  FÓRUM  PERMANENTE  DE
PROCESSUALISTAS  CIVIS.  PRESSUPOSTOS
DE  ADMISSIBILIDADE  QUE  DEVEM
OBSERVAR  AS  REGRAS  RECURSAIS  DA
ANTIGA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL.
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  Nº  2  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
INTERPOSIÇÃO  APÓS  O  DECURSO  DO
PRAZO LEGAL.  APLICABILIDADE DO ART.
508  DO CPC DE 1973.  INTEMPESTIVIDADE.
REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE  NÃO
ATENDIDO. DESPROVIMENTO.

- Em sede de direito intertemporal, a referência à data
de publicação da decisão é lida sob o prisma do ato de
entrega em cartório, momento a partir do qual surge o
direito  adquirido  à  interposição  do  recurso,  antes
mesmo da  intimação  pelo  Diário  Oficial.  Esse  é  o
entendimento reverberado no Fórum Permanente de
Processualistas Civis (FPPC), por meio do Enunciado
nº  476:  “O  direito  ao  recurso  nasce  com  a
publicação  em  cartório,  secretaria  da  vara  ou
inserção  nos  autos  eletrônicos  da  decisão  a  ser
impugnada, o que primeiro ocorrer”.

-  “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”  (Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

- O prazo para interposição de apelação, previsto no
Código de Processo Civil de 1973, é de 15 (quinze)
dias,  sendo o lapso contado de forma contínua,  em
consonância  com  os  arts.  178  e  184  da  antiga  lei
processual civil. Ultrapassar esse limite legal implica
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o reconhecimento da intempestividade recursal, fato
que obsta o seu conhecimento.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.

Trata-se  de  Agravo  Interno (fls.  161/166)  interposto  pelo
Banco  do  Brasil  S/A contra  Decisão  Monocrática  (fls.  151/159)  que  não
conheceu da Apelação de Fenelon Cesário Cláudio, por ausência de interesse,
e do Recurso Apelatório do agravante, sob o fundamento da intempestividade
recursal, apresentando a seguinte ementa:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  SENTENÇA  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS RECURSAIS
DA ANTIGA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL.
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  Nº  2  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO
DO  AUTOR.  MANIFESTA  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  RECURSAL.  ACOLHIMENTO
INTEGRAL DOS PLEITOS INICIAIS, INCLUINDO
A CONDENAÇÃO  SUCUMBENCIAL.  APELAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO PROMOVIDA. INTERPOSIÇÃO
APÓS  O  DECURSO  DO  PRAZO  LEGAL.
APLICABILIDADE DO ART. 508 DO CPC DE 1973.
INTEMPESTIVIDADE.  REQUISITOS  DE
ADMISSIBILIDADE  NÃO  ATENDIDOS.
APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  INCISO  III,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  2015.  NÃO
CONHECIMENTO DE AMBOS OS APELOS.
-  ‘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’  (Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).
- Em se verificando a ausência de interesse recursal,
não  merece  conhecimento  o  apelo  da  parte
promovente,  posto  que  acolhidos  todos  os  pleitos
formulados  na  inicial,  inclusive  a  condenação  em
honorários advocatícios.
- O prazo para interposição de apelação, previsto no
Código de Processo Civil de 1973, é de 15 (quinze)
dias,  sendo  o  lapso  contado  de  forma  contínua.
Ultrapassar  esse  limite  legal  implica  o

Agravo Interno nº 0000625-72.2015.815.0371                                                                                                   3



reconhecimento  da  intempestividade  recursal,  fato
que obsta o seu conhecimento.
-  Para  as  hipóteses  de  não  conhecimento  por
ausência  de  pressupostos  de  admissibilidade
recursal, o novel legislador processual civil conferiu
ao  Relator  a  incumbência  de  prolatar  decisão
monocrática, em respeito à celeridade na prestação
jurisdicional. Em virtude de o vício em comento não
ser passível de correção, bem como considerando o
teor  do  Enunciado  nº  6  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, não há de se observar a concessão do prazo
previsto  no  art.  932,  parágrafo  único,  do  Novo
Código de Processo Civil”.

Inconformada,  a  instituição  financeira,  em  suas  razões  de
agravo  interno,  sustenta  a  impossibilidade  de  julgamento  monocrático  nos
termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, devendo-
se observar a regra de julgamento pelo órgão colegiado. No mérito, sustenta o
equívoco da decisão, afirmando que a contagem dos prazos deve ser feita em
dias úteis, na forma do art.  219 do Novo Código de Processo Civil,  sob o
argumento de que a interposição do recurso ocorreu em 14/10/2016. Ao final,
pugna  pela  reconsideração  da  decisão  ou,  assim  não  procedendo,  pelo
provimento do recurso e reforma do julgado.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não
apresentou contrarrazões (fls. 171).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso, passando à análise de seus argumentos.

Em primeiro lugar, ratifico o julgado agravado em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  da  decisão  para  análise  e
apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

O agravo interno consubstancia-se em espécie recursal cabível
quando  a  parte  prejudicada,  em  virtude  da  prolação  de  uma  decisão
monocrática  final,  pretende  impugnar  o  conteúdo  decisório  proferido  pelo
relator.

-  Da  Preliminar:  Procedimento  da  Prolação  de  Decisão
Monocrática

Antes de adentrar  no próprio mérito  do agravo interno, cujo
conteúdo  veicula  matéria  processual  relativa  à  intempestividade,  há  de  se
destacar a diversidade de regramento entre a norma procedimental dirigida à
conduta a ser adotada pelo Desembargador Relator e a norma processual que
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rege  os  recursos  a  serem  interpostos  pelas  partes.  Para  estes,  o  direito
intertemporal é visualizado a partir da data de publicação da correspondente
decisão, momento a partir do qual faz exsurgir o direito de recorrer, com as
normas então vigentes. Eis os conteúdos dos Enunciados Administrativos nº 2
e 3 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Enunciado  Administrativo  nº  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”.

“Enunciado  Administrativo  nº  3:  Aos  recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos
a decisões publicadas a partir  de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC”

Já  para  os  julgadores  e  demais  sujeitos  que  atuam  para  o
processo, os atos processuais a serem praticados após a própria vigência do
Código de Processo Civil de 2015 devem obedecer ao procedimento por este
previsto.  Não se  deve  confundir,  pois,  os  momentos  de  aplicabilidade  das
novas normas do Código de Processo Civil para o direito processual subjetivo
de  recorrer  com  as  regras  de  julgamento  e  demais  formalidades  do  ato
processual.  O direito ao recurso tem suas regras delineadas  pela  legislação
vigente a partir da publicação da decisão contra a qual deve ser exercido. Os
demais atos processuais, por sua vez, devem ser praticados de acordo com as
normas vigentes ao tempo de sua prática.

Sobre o procedimento a ser adotado pelos julgadores, observe-
se o teor do Enunciado Administrativo nº 4 do Superior Tribunal de Justiça:

“Enunciado  Administrativo  n°  4:  Nos  feitos  de
competência  civil  originária  e  recursal  do STJ,  os
atos  processuais  que  vierem  a  ser  praticados  por
julgadores, partes, Ministério Público, procuradores,
serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18
de  março  de  2016,  deverão  observar  os  novos
procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo
do disposto em legislação processual especial”.

Assim  sendo,  para  o  procedimento  de  prolação  de  decisão
monocrática por Desembargadores Relatores nos Tribunais de Justiça do país,
a partir de 18 de março de 2016, deve-se observar o art. 932, incisos III a V, do
Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
(…)
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III  -  não  conhecer de  recurso  inadmissível,
prejudicado ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os  fundamentos  da  decisão
recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução
de  demandas  repetitivas  ou  de  assunção  de
competência;
V  -  depois  de  facultada  a  apresentação  de
contrarrazões,  dar  provimento ao  recurso  se  a
decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução
de  demandas  repetitivas  ou  de  assunção  de
competência;
(…)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o
recurso,  o  relator  concederá  o  prazo de  5  (cinco)
dias  ao  recorrente  para  que  seja  sanado vício  ou
complementada a documentação exigível”.

Com o advento do Novo Código de Processo, percebe-se uma
organização, padronização e consequente limitação à faculdade conferida ao
Relator  de  decidir  monocraticamente.  Deixa-se  de  lado  expressões
demasiadamente  abertas  que  culminavam  com  a  aplicação  indistinta  do
julgamento unipessoal mediante a utilização da “manifesta improcedência”, de
conteúdo extremamente subjetivo.

Agora, de forma expressa, o novo legislador limita a atuação do
Relator, apenas autorizando-o a negar ou dar provimento (neste último caso
apenas após oportunizar as contrarrazões) quando a matéria veiculada estiver
sedimentada  em  precedente  considerado  obrigatório  (súmulas,  recursos
repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência).

Logo, para apreciar o mérito recursal,  a decisão monocrática
exige que o tema já se encontre devida e adequadamente sedimento, a partir da
formação  pelo  chamado  microssistema  de  formação  de  precedentes
obrigatórios.  Entretanto,  não  se  pode  confundir  a  norma  autorizante  para
prover e desprover com aquela que autoriza o não conhecimento recursal. 
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A conduta de não conhecer do recurso ingressa na análise de
seu juízo de admissibilidade, não se exigindo, logicamente, que sua matéria se
encontre  sedimentada  em  precedente  obrigatório,  posto  que  de  simples
resolução e, na quase totalidade dos casos, indene de dúvidas. Para tais casos,
a forma encontrada pelo legislador para mitigar a amplitude do Relator foi
restringir as monocráticas para aqueles vícios de admissibilidade insanáveis, a
exemplo da tempestividade, da prejudicialidade de julgamento e da ausência
de dialeticidade nas razões recursais.

Nos demais casos, em que for possível ao recorrente sanar o
vício, deve-lhe ser concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a correção, na
forma preconizada  no  parágrafo único  do  art.  932 do Código de  Processo
Civil.  Assim,  em  se  tratando  de  recurso  que  não  ultrapassa  o  juízo  de
admissibilidade  por  apresentar  vício  insanável,  revela-se,  em  si  mesmo,
inadmissível, enquadrando-se no inciso III do mesmo diploma legal referido,
tal qual ocorre com a intempestividade, sendo, portanto legítima a prolação de
decisão monocrática pelo Relator.

Entendimento no sentido contrário, de exigir que em casos de
inadmissibilidade  do  recurso  exija  impreterivelmente  uma  manifestação
colegiada,  sobretudo  em  se  tratando  de  vício  insanável,  implicaria
esvaziamento da regra contida no art. 932, III, do CPC/2015, posto que raros
são  os  casos  de  discussão  acerca  de  requisitos  de  admissibilidade  que
conduzam à necessidade de uniformização jurisprudencial.

Sobre  o  caráter  insanável  do  vício  da  intempestividade  de
acordo com o Novo Código de Processo Civil, confira-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  FERIADO  LOCAL.  COMPROVAÇÃO.
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
1.  O propósito  recursal  é  dizer,  à  luz  do CPC/15,
sobre  a  possibilidade  de  a  parte  comprovar,  em
agravo interno,  a  ocorrência de feriado local,  que
ensejou a prorrogação do prazo processual para a
interposição do agravo em recurso especial.
2. O art. 1.003, § 6º, do CPC/15, diferentemente do
CPC/73, é expresso no sentido de que ‘o recorrente
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso’.
3.  Conquanto  se  reconheça  que  o  novo  Código
prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive,
o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3º
do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de
‘recurso tempestivo’.
4. A intempestividade é tida pelo Código atual como
vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se
aplica à espécie o disposto no parágrafo único do
art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios
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sanáveis.
5.  Seja  em  função  de  previsão  expressa  do  atual
Código de Processo Civil,  seja em atenção à nova
orientação do STF, a jurisprudência construída pelo
STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se
comprova o feriado local no ato da interposição do
respectivo  recurso,  ou  se  considera  intempestivo  o
recurso,  operando-se,  em  consequência,  a  coisa
julgada.
6. Agravo interno desprovido”.
(STJ,  AgInt  no  AREsp  957.821/MS,  Rel.  Ministro
RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
20/11/2017, DJe 19/12/2017; grifo nosso).

Dessa forma, uma vez verificada a existência de vício insanável
que  impede  o  conhecimento  do  recurso,  configurando  a  respectiva
inadmissibilidade, é autorizado ao Relator proferir decisão monocrática, com
fundamento no art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Isso  posto,  REJEITO a  preliminar  de  nulidade  da  decisão
monocrática.

-  Do  Mérito  do  Agravo:  Intempestividade  do  Recurso
Apelatório

Para bem situar a demanda em apreço no aspecto temporal em
relação à vigência da nova codificação, há de se registrar que a sentença fora
prolatada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade, dos
meios de impugnação da decisão judicial, contidos na legislação processual
civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal
de Justiça.

Em  meio  ao  período  de  transição  dos  atos  praticados  e
apreciados entre os Códigos de Processo Civil de 1973 e de 2015, consoante a
regra de direito intertemporal, os requisitos de admissibilidade de um recurso
devem ser analisados de acordo com a lei vigente ao tempo da publicação da
sentença em cartório. 

Nesse  sentido,  o  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça
consolidou  o  Enunciado  Administrativo  nº  2,  in  verbis:  “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”.

O termo “publicação” é referenciado ao ato em que a decisão
judicial  é tornada pública,  ou seja,  acessível a qualquer cidadão, salvo nos
casos de exceção à publicidade previstos em lei.  Publicar,  pois,  é lançar a
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decisão  nos  autos,  de  forma  que  qualquer  pessoa,  podendo  ter  acesso  ao
caderno  processual,  tenha  a  possibilidade  de  tomar  conhecimento  do  teor
daquilo que foi decidido pelo Estado-juiz.

De  outro  lado,  o  termo  “intimação”  é  tradicionalmente
concebido como ato pelo qual se dá ciência a alguém de outros atos ou termos
do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Uma das formas de
intimação das partes é a realizada através de “publicação em diário oficial”.
Esta, porém, não se confunde com o ato de tornar pública (acessível a todos) a
decisão. A publicação em diário oficial se destina tão somente a substituir a
intimação  da  parte,  já  se  tendo,  previamente,  tornado  pública  a  decisão,
mediante a publicação em cartório ou inserção em processo eletrônico.

Logo, em sede de direito intertemporal, a referência à data de
publicação da decisão é lida necessariamente sob o prisma do ato de registro
em cartório, momento a partir do qual surge o direito adquirido à interposição
do  recurso,  antes  mesmo  da  intimação  pelo  Diário  Oficial.  Esse  é  o
entendimento  reverberado  no  Fórum  Permanente  de  Processualistas  Civis
(FPPC), por meio do Enunciado nº 476:  “O direito ao recurso nasce com a
publicação em cartório, secretaria da vara ou inserção nos autos eletrônicos
da decisão a ser impugnada, o que primeiro ocorrer”.

Sobre  o  tema,  é  antigo  o  ensinamento  de  Galeno  Lacerda,
conforme  bem  registrado  nas  seguintes  passagens  do  artigo  de  autoria  de
Marco Antônio Ribas Pissurno:

“Em direito intertemporal a regra básica no assunto
é que a lei do recurso é a lei  do dia da sentença.
Roubier,  citando,  dentre  outros,  Merlin  e  Gabba,
afirma, peremptório que 'os recursos não podem ser
definidos  senão  pela  lei  em  vigor  no  dia  do
julgamento: nenhum recurso novo pode resultar de
lei  posterior  e,  inversamente,  nenhum  recurso
existente contra uma decisão poderá ser suprimido,
sem retroatividade, por lei posterior' (ob.cit., II/728).
Isto  porque,  proferida  a  decisão,  a  partir  desse
momento nasce o direito subjetivo à impugnação, ou
seja, o direito ao recurso autorizado pela lei vigente
nesse  momento.  Estamos,  assim,  em  presença  de
verdadeiro  direito  adquirido  processual,  que  não
pode ser ferido por lei nova, sob pena de ofensa à
proteção  que  a  Constituição  assegura  a  todo  e
qualquer direito adquirido.
(...)
A publicação na imprensa oficial representa, apenas,
a  condição  ou  termo  inicial  de  exercício  de  um
direito – o de impugnar -  que preexiste, nascido no
dia em que se proferiu o julgado. Em determinados
casos  urgentes,  de  tutela  a  direitos  subjetivos
públicos  da  pessoa,  não  representa  tal  publicação
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(...)  sequer,  condição  de  eficácia,  visto  como  a
decisão  obriga  e  deve  ser  cumprida,  desde  que
proferida (...)  devemos distinguir a publicação que
resulta  do  anúncio  público  da  decisão  (...)  da
publicação  do  julgado  no  órgão  oficial,  como
condição ou termo inicial  de fluência do prazo de
recurso.
É  evidente  que  o  direito  subjetivo  à  impugnação
preexiste ao mero ato de divulgação na imprensa”.
(PISSURNO, Marco Antônio Ribas. Alguns aspectos
polêmicos sobre a aplicação do direito intertemporal
no novo CPC. Quais são os critérios para definir a lei
do  recurso  a  ser  interposto?.  In:
http://www.tex.pro.br/index.php/artigos/329-artigos-
abr-2016/7516-alguns-aspectos-polemicos-sobre-a-
aplicacao-do-direito-intertemporal-no-novo-cpc-
quais-sao-os-criterios-para-definir-a-lei-do-recurso-a-
ser-interposto, acesso em 23 maio 2016).

Ora,  o  entendimento  não  poderia  ser  diverso.  Isso  porque  o
magistrado,  ao prolatar  a decisão e  proceder de forma a que seja oficial  e
formalmente  inserida  no  âmbito  dos  autos  do  processo,  deparou-se  com a
vigência das normas neste instante processual, não lhe sendo imposto o ônus
de,  por  meio  de  uma predição,  antever  a  data  em que  serão  efetivamente
intimadas as partes. Assim, inserida a decisão nos autos da demanda, surge o
direito processual de impugnação, o qual não se confunde com um de seus
requisitos  que  é  a  tempestividade,  cujo  prazo  inicial  apenas  se  observa
mediante a intimação do recorrente.

No  mesmo  sentido,  os  Tribunais  pátrios  têm  igualmente
decidido:

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO
DO  CPC/73  AOS  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE.  PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL.  INCORPORAÇÃO DIRETA.
EMPRESA QUE FIGUROU NO CONTRATO COMO
PROMITENTE VENDEDORA, INCORPORADORA,
CONSTRUTORA  E  ADMINISTRADORA
FINANCEIRA DA OBRA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º
DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR
(CDC).  LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM
ARGUIDA  PELA  PARTE  AUTORA  ACATADA.
REINTEGRAÇÃO  À  LIDE  DA  PARTE.  CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DO
ART. 53 DO CDC. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS
PAGAS  PELA  PROMITENTE  COMPRADORA,
CONTUDO COM RETENÇÃO DE 15% (QUINZE
POR CENTO)  DO VALOR PAGO EM FAVOR DA
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PROMITENTE VENDEDORA, PARA PAGAMENTO
DE  DESPESAS  COM  ADMINISTRAÇÃO  E
EVENTUAIS DANOS. POSSIBILIDADE. VALOR DE
15%  (QUINZE  POR  CENTO)  FIXADO  EM
CONSONÂNCIA  COM  O  PRINCÍPIO  DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE,
VEZ  QUE  OS  PRECEDENTES  DO  STJ
ESTABELECEM O  MÍNIMO  DE 10% (DEZ  POR
CENTO) E O MÁXIMO DE 25% (VINTE E CINCO
POR  CENTO).  RECURSO  DA  PARTE  AUTORA
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO.
RECURSO  DA PARTE  RÉ  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO. 
1.  O direito ao recurso nasce com a publicação em
cartório, secretaria da vara ou inserção nos autos
eletrônicos  da  decisão  a  ser  impugnada,  o  que
primeiro ocorrer.
2.  Assim,  o  cabimento  e  os  pressupostos  a  serem
adotados (prazos,  efeitos,  juízo de admissibilidade,
dentre  outros)  são  os  da  Lei  Processual  vigente  à
época em que a decisão se torna impugnável, qual
seja, CPC-73. (…)”. 
(TJCE;  APL  0678668-91.2000.8.06.0001;  Terceira
Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lira Ramos de
Oliveira; DJCE 19/09/2017; Pág. 60). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.  RECURSO  DO  MUNICÍPIO
INTEMPESTIVIDADE.  INAPLICABILIDADE  DO
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  É
imprescindível  ter  em  conta  que  é  o  registro  da
sentença junto à serventia cartorária que configura a
verdadeira publicação do ato processual, visto que é
o momento em que o sentenciante disponibiliza ao
cartório  o  seu  decisum,  tornando-o  público.  Se  o
registro  da  sentença  ocorrer  de  modo  anterior  à
entrada em vigor do novo código, serão do código de
1973  as  regras  aplicáveis  evidentemente  ocorrente
nos  autos.  Inteligência  dos  arts.  273,  §  3º,  e  881
ambos  da  consolidação  normativa  judicial  da
corregedoria-geral  da  justiça.  O  registro  da
sentença  deve  ocorrer  tendo  por  base  a  data
assinatura eletrônica do sentenciante ou a data em
houve a movimentação para o cartório para o caso
de  assinatura  de  próprio  punho.  Qualquer
procedimento  diverso  deve  ser  interpretado  como
equivocado.  Considerando  que  a sentença merecia
registro sob a égide do código de processo civil de
1973, referente ao dia 16/03/2016, o recurso merece
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análise sob aquele enfoque, em razão do princípio do
tempus regit actum, de acordo com o art. 14 do novo
código de processo civil, bem como a orientação do
enunciado administrativo n. 2 do Superior Tribunal
de  Justiça,  motivo por que válida a intimação por
publicação  de  nota  de  expediente,  eis  que  os
procuradores  dos  entes  públicos  não  detinham
prerrogativa  de  serem  intimados  pessoalmente,
exceto na hipótese relativa à execução fiscal (art. 25
da Lei nº 6830/80). (…). Não conhecido do recurso
do município e dou parcial provimento à apelação do
estado, em decisão monocrática”. 
(TJRS; AC 0194041-64.2017.8.21.7000; Montenegro;
Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Laura  Louzada
Jaccottet;  Julg.  24/08/2017;  DJERS  05/09/2017).
(grifo nosso).

Com o mesmo entendimento, esta Corte de Justiça igualmente
vem decidindo:

“AGRAVO  INTERNO  –  DECISÃO  QUE   NÃO
CONHECEU  DA  APELAÇÃO  –
INTEMPESTIVIDADE –  SENTENÇA PUBLICADA
EM  CARTÓRIO  SOB  A ÉGIDE  DO  CPC/1973  –
MARCO APTO A ESTABELECER A INCIDÊNCIA
DOS  REQUISITOS  DE  ADMISSIBILIDADE  –
PRAZO RECURSAL COM BASE NO ART. 508 DO
CPC/1973  –  DIREITO  INTERTEMPORAL   –
DESPROVIMENTO.
Considera-se publicada a decisão judicial no dia que
a  prestação  jurisdicional  é  entregue  em  cartório,
vara ou secretária. Por isso, “a lei vigente ao tempo
em  que  publicada  a  decisão  impugnada  rege  o
recurso cabível e a forma de sua interposição”.
Como  na  hipótese,  a  sentença  foi  entregue  em
cartório e registrada na vigência do CPC/1973, os
requisitos de admissibilidade deverão ser norteados
pela norma em voga e não a que ainda viria a viger,
CPC/2015”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00048629220138150251,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DE  FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 19-09-
2017). 

Na hipótese dos autos, a despeito de a publicação com efeito de
intimação das  partes  ter  se  realizado em 28/09/2016 (fls.  106),  percebe-se
nítida e claramente que a publicação em cartório do ato decisório se realizou
muito  antes,  quando  da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
consoante se observa do carimbo de publicação contido no verso da sentença
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(fls. 43v), datado de 13/03/2015. 

Não  há  como  se  acolher  as  razões  do  agravo  interno  que
sustentam que  “a sentença foi disponibilizada no Diário Oficial da Justiça
em 27.09.2016, tendo como término o dia 20.10.2016” (fls. 164), pela simples
circunstância de estar o agravante confundindo a publicação-publicidade da
decisão e a publicação-intimação do sujeito processual. A publicação que dá
lugar ao surgimento das regras recursais é a da sentença, a publicização dos
fundamentos,  que  já  podem  ser  impugnados  a  partir  deste  momento,
independentemente, inclusive, da intimação do eventual recorrente.

Portanto, uma vez observado que a publicação da decisão em
cartório ocorreu quando da vigência das normas do Código de Processo Civil
de  1973,  com  base  nos  requisitos  de  admissibilidade  deste  devem  ser
apreciados os recursos de apelação, em estrita consonância com as normas
emanadas pelos arts. 14 e 1.046 do Código de Processo Civil de 2015, que
adotam a teoria do isolamento dos atos processuais.

Compulsando detidamente  estes  autos,  vê-se  que  o apelo  do
banco ora agravante foi manifestamente intempestivo. Isso porque, constata-se
que o recorrente tomou ciência da sentença ora apelada em 28 de setembro de
2016,  quarta-feira,  conforme se  verifica  da certidão  contida  nos  autos  (fls.
106).

Dessa forma, considerando-se a data em que a parte recorrente
foi intimada, verifica-se que o início da contagem do prazo recursal se deu em
29 de setembro de 2016, quinta-feira, sendo o termo final para a apelação o dia
13 de outubro de 2016, aplicando-se o prazo de 15 (quinze) dias contados de
forma contínua. Porém, o presente recurso somente foi protocolado em 14 de
outubro  de  2016,  consoante  se  percebe  do  recibo  de  fls.  111,  fato  que
contraria  o  disposto no  art.  508 do Código de Processo Civil  de 1973,  in
verbis:

“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”.

Logo,  a  apelação  interposta  pela  instituição  agravante  não
preencheu o pressuposto de admissibilidade, consistente na tempestividade de
interposição,  razão  pela  qual  foi  correta  a  sua  inadmissão,  não  sendo
conhecida em decisão monocrática que observou o devido processo legal. 

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, REJEITO a preliminar de nulidade
procedimental  e  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO,
mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.
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É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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