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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível  –
Ação de reintegração de posse – Réu revel
–  Tentativas  de  localização em  endereço
declinado pelo próprio promovido em ações
paralelas – Citação por edital –  Cabimento
–  Nulidade  –  Inexistência  –  Nomeação
correta  de  defensor  público  para  o
demandado – Contagem de prazo em dobro
para  recorrer  –  Apelo intempestivo
patrocinado  por  advogado  particular  –
Negativa de seguimento. 

-  Se  restaram frustradas  as  tentativas  de
localização  do  réu  em  endereços
declinados por  este  em  própria  ação
paralela,  cabível  a  sua citação  por  edital,
com a nomeação de defensor público após
transcorrer  “in  albis”  o  prazo  para  a
contestação, sendo intempestivo o recurso
contra sentença patrocinado por advogado
particular  do réu  fora do prazo  legal  para
tanto. 

-  Para  admissibilidade  dos  recursos,
necessário  se  faz  o  preenchimento  de
alguns pressupostos legais,  dentre eles,  a
obrigatoriedade  de  ser  oposto  dentro  do
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prazo legal.

- Verificado que o recurso é manifestamente
intempestivo,  cabe ao relator  negar o seu
seguimento,  nos  termos  do  art.  557,
“caput”, do Código de Processo Civil. 

Vistos, etc.

Cuidam os autos de recurso apelatório (fls.
80/89)  interposto  por  Severino  Dias  da  Silva  Neto contra  sentença  (fls.
66/68) de lavra do Juízo da  1ª Vara  Cível da Comarca da Capital, que,  na
“ação  de  reintegração  de  posse”, ajuizada  por  Edilson  Limeira  Ribeiro,
julgou procedente o pedido autoral para reaver a posse de lote de terreno.

Em  seus  arrazoados,  Severino  Dias  da
Silva Neto defende, em síntese, a nulidade da sua citação por edital, já que
poderia ter  sido encontrado,  inclusive,  no endereço do terreno em que se
discute a possessória. 

Diz o recorrente que o recurso apelatório se
encontra tempestivo se considerada a data de juntada aos autos do mandado
de reintegração de posse, expedido após a sentença. 

No mérito, o apelante aduz que existe uma
ação de usucapião que tramita a mais de 21 (vinte e um) anos, estando o
recorrente na posse mansa e pacífica da área por todo esse tempo. 

Sustenta, com isso, a hipótese de conexão
entre esta ação de reintegração de posse com a ação de usucapião, cabendo
a suspensão da tramitação deste feito mais recente. 

Ao final,  requer  o insurgente  o provimento
do  apelo,  para  que  seja  anulada  a  sua  citação  ou,  no  mérito,  julgado
totalmente improcedente o pedido, ante a ausência de requisitos necessários
para tanto.

Contrarrazões às fls. 94/103.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer (fls. 113/114) sem manifestação de mérito.

É o relatório.
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Decido:

Convém  registrar,  de  início,  que  não
merecer  ser  admitido  o  presente  recurso,  ante  a  sua  flagrante
intempestividade.

Com efeito, da análise dos autos, extrai-se,
a toda evidência, a flagrante intempestividade do apelo ajuizado.

Verifica-se  que  a  parte  promovida foi
intimada  da  sentença na  data  de  04/02/2013 (segunda-feira)  (fls.  68-v.),
através de defensor público devidamente nomeado para o réu revel nos autos
(fls. 64).

Pelo que consta  do caderno processual, o
promovido  não  havia  sido  localizado  nos  endereços  constantes  em  sua
própria  procuração  anexada  em  processo  paralelo  (fls.  34)  e  nem  em
declaração de  seu  advogado  sobre  seu endereço  em termo de  audiência
daquele mesmo litígio (fls. 38).

Sendo assim,  insucedidas as tentativas de
citação,  restou a citação por  edital,  cabível  as  circunstâncias  do caso em
discussão,  com a correta nomeação de defensor público após o prazo para
contestação do demandado no prazo legal.

Com isso, proferida a sentença,  considera-
se o  prazo para opor o recurso apelatório  a partir da intimação da decisão
para o defensor público nomeado, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil
após  o termo,  ou seja,  dia 05/02/2013 (terça-feira);  e  extinguindo-se no dia
06/03/2013 (quarta-feira),  em razão da existência de prazo em dobro para
recorrer.

Pois bem. 

Entre  a  data  de  início  do  prazo  recursal
(05/02/2013)  e  a  data  da  protocolização do recurso (08/08/2013)  (fls.  80),
decorreu interstício bem superior aos 30 (trinta) dias conferidos ao recorrente. 

Assim, tem-se por intempestivo o apelo.

A  respeito  da  tempestividade  recursal,
leciona Araken de Assis: 

“Com  o  fito  de  atalhar,  num  momento  previsível,  a
possibilidade de recorrer das resoluções judiciais, todo
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recurso  há  de  ser  interposto  antes  de  findar  o  prazo
previsto  em  lei,  sob  pena  de  preclusão.  Interposto  o
recurso  além  do  prazo,  ele  é  inadmissível,  porque
intempestivo.”  (In  Manual  dos  Recursos.3.ed.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 187) 

Quanto  à  intempestividade  de  recurso,  a
jurisprudência não titubeia, conforme se verifica dos seguintes arestos: 

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  SEPARAÇÃO  JUDICIAL.
INTEMPESTIVIDADE.  VERIFICAÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO.  O  prazo  para  interposição  do
recurso de apelação é de quinze dias, sendo que para o
Defensor Público, o prazo recursal é contado em dobro.
A  ultrapassagem  desse  limite  legal  implica  no
reconhecimento  da  extemporaneidade  recursal,  o  que
obsta seu conhecimento.”
TJPB - Acórdão do processo nº 03020030027301001 -
Órgão (TRIBUNAL PLENO) -  Relator  DES. MARCOS
SOUTO MAIOR - j. em 12/03/2008 

"AGRAVO  REGIMENTAL.  DEFENSORIA  PÚBLICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.  INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO EM DOBRO.  TERMO INICIAL.  INTIMAÇÃO
PESSOAL.  CARGA  DOS  AUTOS.  A  tempestividade
recursal, segundo a sistemática do Código de Processo
Civil,  é  requisito  extrínseco  de  admissibilidade,  sendo
certo que a interposição do recurso fora do prazo legal
estabelecido  caracteriza  a  preclusão  consumativa.
Iniciando-se o prazo recursal para a Defensoria Pública,
com a retirada dos autos da secretaria,  e verificada a
intempestividade do recurso, computando-se o prazo em
dobro,  o  não seguimento  do  recurso  é  medida que  se
impõe." (Agravo Regimental-Cv 1.0024.10.034337-5/002
- Relator: Des.(a) Antônio Sérvulo - Órgão Julgado: 6ª
CÂMARA  CÍVEL  DO  TJMG  -  Data  do  Julgamento:
20/04/2010). 

Ademais,  importante mencionar,  apenas a
título  de  registro,  que  descabia  a  tentativa  de  intimação  da  parte  ré  no
endereço de terreno objeto da ação de reintegração, já que este não constitui
residência efetiva do promovido.

O autor tinha conhecimento do endereço de
residência do réu, pois declarado por este em ação de usucapião, justificando
a citação por edital quando infrutífera a anterior tentava.

Assim, descabe a possibilidade de que não
seja  considerada  a  intimação  da  sentença  através  do  defensor,  pois  as
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circunstâncias dos autos abonam a hipótese, considerando-se este o termo “a
quo” prazo para o prazo recursal.

 
Ante  o  exposto, nego  seguimento  ao

recurso apelatório, por ser manifestamente intempestivo, nos termos do art.
557, “caput”, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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