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

DECISÃO MONOCRÁTICA
 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040915-65.2010.815.2001.
ORIGEM: 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Construtora Mart Ltda.
ADVOGADO: Hugo Ribeiro Aureliano Braga (OAB/PB nº 10.987).
APELADO: Condomínio Plaza Tower Building.
ADVOGADO: Daniel José de Bito Veiga Pessoa (OAB/PB nº 14.960).

EMENTA: APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR
DO CPC/2015. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE À LUZ
DO  CPC/1973.  INTERPOSIÇÃO  FORA  DO  PRAZO  LEGAL.  ART.  508,  DO
CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.  APELO NÃO CONHECIDO,
NA FORMA DO ART. 932, III, DO CPC/2015.

1. Em recursos interpostos antes da entrada em vigor do CPC/2015, os requisitos de
admissibilidade devem ser analisados à luz do CPC/1973.

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

Vistos.

A Construtora Mart Ltda. interpôs Apelação, f. 157/164, contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 4.ª  Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 153/154, nos
autos  da  Ação  de  Cobrança  em seu  desfavor  ajuizada  pelo  Condomínio  Plaza
Tower Building,  que julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento da
importância de R$ 10.986,28, acrescida das taxas condominiais vincendas a partir do
ajuizamento da ação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas  Contrarrazões,  f.  175/180,  o  Apelado  requereu  o  desprovimento  do
Recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito por não restarem
configuradas  quaisquer  das  hipóteses  do  art.  178,  incisos  I  a  III,  do  Código  de
Processo Civil/2015.

É o Relatório.

O Recurso em apreciação foi interposto contra Sentença publicada antes da
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

Considerando que, nos termos do art. 14 do novo Código, a norma processual
não  retroagirá  e  deverá  respeitar  os  atos  processuais  praticados  e  as  situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada1, devem os requisitos de

1 Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,



admissibilidade ser analisados à luz da disciplina do CPC/1973.

A  Apelante  foi  intimada  da  Sentença  por  meio  do  Diário  da  Justiça
disponibilizado em data de 18/05/2015, segunda-feira, sendo considerado publicado
no dia útil  seguinte,  19/05/2015, terça-feira, f.  156, iniciando-se o prazo recursal
estabelecido no art. 508, do CPC/1973, vigente à época, no dia 20/05/2015, quarta-
feira, exaurindo-se no dia 03/06/2015, quarta-feira.

Como a presente Apelação foi protocolada no dia 09/06/2015, f. 157, após o
transcurso  do  prazo  recursal,  comprovada  está  sua  intempestividade,  requisito
extrínseco de admissibilidade do Recurso2.

Posto isso, considerando que o Recurso é manifestamente inadmissível, dele
não conheço, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.

2 PROCESSUAL CIVIL – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO
–  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA  –  NÃO-OCORRÊNCIA  DA  PRECLUSÃO  –
PRECEDENTES. 1. A orientação majoritária desta Corte está no sentido de que a intempestividade é
requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa
não  a  tenha  suscitado  ou  tenha-na  apontado  tardiamente,  porquanto  não  sujeita  à  preclusão.  2.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a intempestividade do
agravo regimental de fls. 152/165 e restabelecer a decisão de fls. 146/149 (STJ, EDcl no AgRg nos
EREsp 886476/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Julgado em 25/11/2009, DJe 07/12/2009).

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
– VÍCIO INSANÁVEL –  VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO[...]4.  A tempestividade  dos
recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a
qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para dar provimento ao recurso especial (STJ, EDcl no REsp 942018/SP, Rel. Ministra
Eliana Camon, Julgado em 15/10/2009, DJe 23/10/2009).


