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PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO
DO TEOR  DA SENTENÇA.  FLUÊNCIA DO  PRAZO
RECURSAL  A  INCIDIR  DA  PRIMEIRA.
INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO  INTERPOSTO
APÓS  O  DECURSO  DO  PRAZO  LEGAL.
OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Apresenta-se intempestiva a apelação interposta após
o  decurso  do  prazo  estabelecido  na  legislação
processual. Por isso, não deve ser conhecida.

Vistos etc. 

Trata-se de Apelação interposta por José Alberto Soares Barbosa
contra a sentença (fls.  345/361)  do Juízo  de Direito da  2ª Vara da Fazenda
Pública da  Comarca de  Campina Grande prolatada nos autos da Ação Civil
Pública  de  Improbidade  Administrativa  promovida  pelo  Ministério  Público
Estadual  contra  a  apelante,  que julgou procedente  o  pedido e  condenou a
apelado nas sanções previstas no art. 10, VIII e art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Razões de apelação em que  o apelante  postula, em síntese, o
provimento do recurso  com a reforma da sentença, com a improcedência da
demanda, fls. 364/386.

Contrarrazões  recursais  pelo  MP,  manifestando-se  pelo
desprovimento do recurso, fls. 389/394.

Parecer  do  Ministério  Público  em  Segundo  Grau  pelo  não
conhecimento do recurso, dada a sua intempestividade. Quanto ao mérito, seja
mantida a decisão recorrida, fls. 403/412.

Em  consonância  com  o  art.  9º  do  CPC/2015,  o  apelante  foi
intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a possibilidade de



não conhecimento do Apelo, face a sua intempestividade, mas quedou inerte,
fls. 415/416.

É o relatório.

Decido.

Por força da ausência de requisito legal, o recurso de apelação
não poderá ser conhecido, tendo em vista a intempestividade recursal.

A sentença foi publicada em cartório em 17 de março de 2016,
data  ainda  em vigência  o  CPC/1973.  Por  consequência,  o  regime recursal
aplicado será o CPC/1973, considerando a data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado1, destacando, para o caso em concreto, a contagem da
tempestividade recursal.

1. De registrar que o advogado da parte apelante foi intimado por
nota de foro publicada em 6 de julho de 2016.

2. Por sua vez, o apelante, a despeito de datar sua intimação de
11 de julho de 2016,  o oficial de justiça apôs na certidão de intimação que a
intimação ocorreu em 8 de julho de 2016. Ante a divergência, e considerando a
fé de ofício do servidor, prevalece o dia por ele indicado.

3.  Não  há  carimbo  de  juntada  do  mandado  de  intimação  do
cartório, o que leva a considerar ter sido procedida no dia útil subsequente, em
11 de julho de 2016.

Assim, dada a duplicidade de intimações, uma para o advogado e
outra para a parte, deve ser considerada a primeira como válida.

A propósito:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL.  DUPLICIDADE  DE  INTIMAÇÕES.
PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA VALIDAMENTE EFETUADA.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
1. A sentença proferida na origem foi devidamente publicada
no Diário da Justiça no dia 03/10/2013. Em 08/10/2013, o
recorrente  recebeu  intimação  pessoal,  e  o  recurso  de
apelação foi protocolado no dia 23/10/2013.

1[…] II. Observando o disposto na Lei 810/49 e na Lei Complementar 95/98, o  Plenário do Superior Tribunal de
Justiça, na sessão realizada dia 02/03/2016   (Ata   de  Julgamento  publicada  em  08/03/2016),  por unanimidade,
aprovou o Enunciado Administrativo 01, firmando posição no  sentido  de  que  a  vigência  do novo Código de
Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16/03/2015, iniciou-se em 18 de março de 2016.
III.  De igual modo, na sessão realizada em 09/03/2016, em homenagem ao  princípio tempus regit actum - inerente
aos comandos processuais -, o Plenário do STJ também sedimentou o entendimento de que a lei a reger  o  recurso
cabível  e  a  forma de sua interposição é aquela vigente  à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que
o sucumbente  tem  a  ciência  exata  dos  fundamentos  do  provimento jurisdicional  que  pretende  combater.  Com
efeito,  "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 2/2016, do STJ).
IV.  Interposto  o  Recurso  Especial  em 01/07/2013, contra acórdão publicado   na   vigência   do   CPC/73,  os  seus
pressupostos  de admissibilidade  devem  ser  apreciados  à  luz  do referido diploma processual, e não do CPC/2015,
como se pretende.[…] 
VII.  Agravo  interno  improvido.  (AgInt  no  AgRg  no  REsp  1414962/PI,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)



2.  Tendo  havido  duplicidade  de  intimações  válidas,  a
jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que
deve ser considerada a primeira validamente efetuada,
que, no caso dos autos, foi a realizada em 03/10/2013.
Dessa forma,  a  apelação interposta  no  dia  23/10/2013
deve  ser  considerada  intempestiva.  Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AgRg  no  REsp  1536847/PB,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
27/10/2015, DJe 13/11/2015)

Processual  civil.  Apelação  cível.  Embargos  à  execução.
Multa.  Descumprimento  de  decisão  judicial.  Dupla
intimação.  Publicação no Diário Oficial  e pelo correio.
Prazo. Contagem a partir da primeira intimação. Recurso
conhecido  e  improvido.  Sentença  Mantida.  (TJRN  -
Apelação Cível  -  Relator:  Des.  Aécio Marinho Publicação:
29/09/2006 - Data: 28/09/2006 - Órgão Julgador: 3ª Câmara
Cível).

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. BENEFÍCIO
NÃO CONFERIDO AOS PROCURADORES DO INSS. Não
contando  os  Procuradores  do  INSS  com  o  benefício  da
intimação pessoal dos atos processuais, os prazos lhes são
contados  a  partir  da  publicação  na  imprensa  oficial.
Havendo dupla intimação e sendo válida a primeira, daí
flui  o prazo para eventuais recursos.  Agravo improvido.
Decisão  monocrática."  (Agravo  de  Instrumento  Nº
70006479844, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator:  Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em
04/06/2003)

Nessa perspectiva,  desprezando o dia do começo do interstício
recursal, observo que o  dies a quem  para a manifestação da inconformação
ocorreu no dia 21 de julho de 2016. 

Por sua vez, a apelação (fls. 364) somente foi interposta em 1º de
agosto de 2016, quando já decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no
art. 5082 do CPC/1973. Logo, mostra-se tardio o apelo.

Em oportuno, é válido colacionar julgado que trata da matéria:

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  PRAZO  DE  15
DIAS.  ART.  508  DO  CPC/73.  INTEMPESTIVIDADE.
CONFIGURAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO
CPC/2015. DESPROVIMENTO.  Interposta apelação além
do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 508 do
CPC/73, iniludível a sua intempestividade, circunstância
essa que impede o seu conhecimento, por tratar-se de
requisito  de  admissibilidade  recursal. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00507686420118152001,
3ª Câmara Especializada Cível, Relator DA DESEMBARGADORA
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 13-12-2016) 

2Art. 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.



Por fim, ressalto que, mesmo em se considerando a intimação por
mandado, igualmente estaria intempestiva, pois o prazo findara em 27 de julho
de 2016.

 
Diante do exposto, ante a sua intempestividade3, não conheço do

recurso, ex vi, do art. 932, III do NCPC.

P. I.

João Pessoa, 20 de abril de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura 
            RELATOR

G/4

3STJ  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.”


