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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  D
PENSÃO  ALIMENTÍCIA  DIANTE  DA
MAIORIDADE  CIVIL  DA  ALIMENTANDA.
PROCEDÊNCIA.  PARTE  DEMANDADA
PATROCINADA  PELA  DEFENSORIA  PÚBLICA.
PRESSUPOSTOS  RECURSAIS  DE
ADMISSIBILIDADE. EXAME À LUZ DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRAZO EM DOBRO
PARA  RECORRER.  INTEMPESTIVIDADE
SUSCITADA  EM  SEDE  DE  CONTRARRAZÕES.
ACOLHIMENTO.  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO
APÓS  O  PRAZO  LEGAL.  APLICABILIDADE  DO
ART. 508, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C
ART.  5º,  §5º,  DA  LEI  Nº  1.060/50.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE  NÃO  ATENDIDO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  DO CÓDIGO  DE
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PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

-  “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”,  nos  moldes  do
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior
Tribunal de Justiça.

- É de se negar seguimento a recurso interposto fora
do prazo legal, eis que a tempestividade é matéria de
ordem  pública,  cabendo  ao  relator  apreciá-la  até
mesmo de ofício.

-  O relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 128/131, interposta por
Luíza Fernanda Lobo de Oliveira, desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito
da 1ª Vara de Família da Comarca da Capital, fls. 125/125/V, que, nos autos da Ação
de Exoneração de Pensão Alimentícia diante da Maioridade Civil da Alimentada
forcejada por Francisco Aurélio Alves de Oliveira, decidiu nos seguintes termos:

Isto posto, após a análise das provas carreadas aos
autos, com supedâneo no art. 269, I, do CPC, JULGO
PROCEDENTE  O  PEDIDO  E  EXTINGO  O
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO,
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para  determinar  a  exoneração  dos  alimentos
prestados  pelo  autor  em  relação  ao  seu  filho,  ora
promovido.

Em  suas  razões, a  recorrente,  inicialmente,  afirma
não  ter  sido  devidamente  intimada  para  comparecer  a  audiência  e  participar
pessoalmente do processo, motivo pelo qual deve ser anulados “todos os atos a partir
da  designação  da  audiência”,  fl.  129.  Afirma,  outrossim,  que  se  omitindo  “atos
intimatórios, causa cerceamento de defesa e principalmente afronta a lei e a justiça,
eivando de nulidade a decisão”, fl. 131. Requer, por fim, a nulidade da sentença e o
retorno dos autos à origem.

Nas  contrarrazões  de  fls.  140/142,  o  recorrido,  a
princípio,  pugna  pelo  não  conhecimento  do  recurso  diante  da  flagrante
intempestividade. Defende, outrossim, que não houve cerceamento de defesa diante
da ausência de proposta de acordo a ser apresentada na audiência de instrução e
julgamento, razão pela qual deve ser desprovido o presente recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente, impende consignar que a apelação cível
foi interposta em 19/10/2015, fl. 128, razão pela qual o presente recurso será apreciado
sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à
época do sobredito ato processual.
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Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02,
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “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”.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida
por esta  Corte de Justiça,  da lavra da Desembargadora  Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 –
Campina Grande:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais  (sentença e Apelação)
que  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a
égide do regramento anterior devem ser apreciados
de acordo com os ditames elencados no CPC de 1973,
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da
Lei  nº 13.105/20151,  privilegiando as disposições de
direito intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da
nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal (…).

Feitas  essas  considerações,  passo  ao  exame  do
presente recurso.

Francisco Aurélio Alves de Oliveira ingressou com
Ação  de  Exoneração  de  Pensão  Alimentícia  diante  da  Maioridade  Civil  da
Alimentanda, em face de Luíza Fernanda Lôbo de Oliveira, alegando, entre outras
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sublevações, que  sua  filha  dispõe  de  meios  suficientes  para  garantir  sua
sobrevivência,  razão  pela  qual  pugnou  pela  exoneração  dos  alimentos  por  ele
prestados.

O Magistrado da instância a quo, julgou procedente o
pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito.

No entanto, como bem ressaltou o apelado em sede
de contrarrazões, a pretensão recursal não se credencia ao conhecimento.

Realmente,  verifica-se  a  existência  de  questão  de
ordem processual  que impede o  conhecimento  da presente  apelação,  qual  seja,  a
intempestividade recursal, porquanto a interposição deste não satisfez a exigência
legal do prazo estabelecido no art. 508, do Código de Processo Civil c/c art. 5º, §5º, da
Lei nº 1.060/50, que é de 15 (quinze) dias, contado, em dobro, em razão da recorrente
ser assistida pela defensoria pública:

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 - destaquei.

E,

Art.  5º  O  juiz,  se  não  tiver  fundadas  razões  para
indeferir  o  pedido,  deverá  julgá-lo  de  plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de
setenta e duas horas.
(…)
§5º.  Nos Estados onde a  Assistência  Judiciária  seja
organizada e por eles mantida, o Defensor Público,
ou  quem  exerça  cargo  equivalente,  será  intimado
pessoalmente  de  todos  os  atos  do  processo,  em
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ambas as Instâncias, contando-se em dobro todos os
prazos.

Nesse  norte,  apesar  da  certidão de  fl.  153,  afirmar
que  não  consta  no  processo  expedição  de  intimação  para  a  parte  promovida,
referente a sentença de fl. 125, verifica-se que a parte demandada peticionou à fl. 126,
sem ser  possível,  contudo,  aferir  sua pretensão em razão da mesma se encontrar
incompleta, o que torna inconteste que aquela tomou ciência da decisão proferida em
data anterior.

Desta feita, da juntada da petição de fl. 126, qual seja,
16/09/2015, o prazo para interposição de recurso começou a fluir a partir do dia útil
subsequente.  Contados  trinta  dias  seguidos,  o  termo  ad  quem seria  o  dia  16  de
outubro  de  2015  –  sexta-feira.  Porém,  tal  insurreição  só  foi  interposta  em  19  de
outubro de 2015, fl. 128.

Destarte,  mesmo  considerando  que  o  prazo  para
recorrer  da  presente  demanda  será  computado  em dobro  conquanto  o  apelo  foi
interposto  pela  Defensoria  Pública,  consoante  preceitua  o  art.  508,  do  Código  de
Processo Civil c/c art. 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50, restou patente sua intempestividade. 

De forma oportuna, a doutrina pontificou:

Os recursos devem ser interpostos no prazo que a
lei  assinar  para  tanto,  a  fim  de  que  não  se
perpetuem as demandas judiciais indefinidamente”
(Nelson  Nery  Junior  e  Rosa  Maria  de  Andrade
Nery,  In.  Código de Processo Civil  Comentado e
Legislação  Processual  Civil  Extravagante,  7ª
edição, 2003, p. 850).

No  mesmo  norte,  a  jurisprudência  recente  deste
Sodalício:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA.  INSURREIÇÃO.  PARTE
AUTORA  PATROCINADA  PELA  DEFENSORIA
PÚBLICA  ESTADUAL.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.
CARGA  DOS  AUTOS.  PRAZO  EM  DOBRO.
INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO.  -  Não  se  conhece  de  Recurso
interposto fora do prazo. Inteligência do art. 932, III,
do  NCPC.  (TJPB,  AC  nº  0021550-10.2012.815.0011,
Rel. Des. Leandro dos Santos, J. 15/01/2018).

Outrossim, dispõe o art. 557 do Código de Processo
Civil,  que  o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
prejudicado  ou  em confronto  com súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto, ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE  ARGUIDA  NAS  CONTRARRAZÕES  RECURSAIS,  AO
TEMPO EM QUE, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.

P. I.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
       Relator
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