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AGRAVO  INTERNO  –  DECISÃO  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO À APELAÇÃO –  INTEMPESTIVIDADE  –
TESE RECURSAL –  CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS
ÚTEIS – 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 em que a
prestação  jurisdicional  é  entregue  em  cartório,  vara  ou
secretaria.  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 publicada 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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno (fls.  149/154)  interposto  pela
Telefônica Brasil S/A em face da Decisão Monocrática (fls.  146/147-V) que
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negou seguimento à Apelação por ela interposta, nos termos do art. 557, caput
do  CPC-73,  em  virtude  da  manifesta  intempestividade, mantendo-se a
sentença (fls. 91/96) que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos
Morais ajuizada por  Wilma Barbosa da Silva em face do ora Agravante, nos
seguintes termos:

[…]
Isto posto, pelo mais que dos autos constam e dispositivos
legais citados, aplicando-se o art. 5º, V, da CF c/c arts. 6, IV
e  14  do  CDC,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,
RATIFICANDO  OS  EFEITOS  DA  TUTELA  ANTECIPADA
DEFERIDA (FLS. 33/34) extinguindo o feito com resolução
de  mérito,  nos  termos  do  art.  269,  I,  do  CPC,
CONDENANDO  A PROMOVIDA GVT  GLOBAL VILLAGE
TELECOM LTDA A PAGAR À AUTORA INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL
REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO INPC A
PARTIR  DESTA DATA E  COM  JUROS  MORATÓRIOS  À
TAXA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DA
CITAÇÃO.
Condeno a ré nas custas e honorários advocatícios à base
de 15% sobre o valor da condenação.
[…]

Em  razões  recursais  do  Agravo  Interno  (fls.  149/154),  a
Agravante afirma,  em  apertada  síntese, que  a  “época  da  interposição  da
Apelação  (20/07/2016),  já  encontrava-se  em vigência  o  novo  CPC,  a  qual
estabelece a contagem do prazo em dias úteis”.

Sem Contrarrazões ao Agravo, conforme certidão de fl. 161.

VOTO

Em sede de Agravo Interno, postula a Telefônica Brasil S/A a
reforma da  Decisão  Monocrática  de fls.  146/147-V, alegando,  para  tanto, o
ponto indicado no relatório acima.

Embora o Agravo Interno confira ao relator a faculdade de se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a Ementa da decisão:

APELAÇÃO CÍVEL  – ANÁLISE DO RECURSO SOB O
REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI  5.869/73  –
INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO APÓS O
DECURSO  DO  PRAZO  LEGAL  – OCORRÊNCIA  –
SEGUIMENTO NEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 557,
CAPUT, DO CPC 1973.

Mostrando-se intempestiva a Apelação Cível, por ter o seu
manejo ocorrido fora do prazo previsto em lei, é imperativa a
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respectiva negativa de seguimento.

Alega  a Agravante que,  como  a  Apelação  foi  interposta  na
vigência  do  novo  CPC,  os requisitos  de  admissibilidade devem seguir  os
termos do novo diploma processual (2015) e não o do CPC de 1973.

Com efeito, destaco que, embora o CPC-2015 esteja em vigor
desde 18 de março de 2016,  a  sentença objeto da  Apelação interposta  foi
proferida em momento anterior à vigência da nova Lei, pois em 16 (dezesseis)
de março de 2016 foi registrada em cartório (fl. 96-V), sendo esta a data que se
considera publicado o ato judicial1, marco indispensável para aplicar as regras
de direito processual.

A propósito, a respeito da incidência de norma processual, o
STJ assentiu:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.   DISSENSO   INTERPRETATIVO   NÃO
CARACTERIZADO.  INEXISTÊNCIA  DE  SIMILITUDE
FÁTICA. ACÓRDÃO EMBARGADO. PUBLICAÇÃO SOB A
ÉGIDE  DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO CPC/2015.
DISCUSSÃO  SOBRE  REGRA    TÉCNICA   DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  NÃO  CABIMENTO  DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. [...]
2.  A lei vigente ao tempo em que publicada a decisão
impugnada  rege  o  recurso  cabível  e  a  forma  de  sua
interposição.
3. "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 n. 2/STJ).
4.  Agravo  interno  desprovido.  (AgInt  nos  EAREsp
792.409/PE,  Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  15/02/2017,  DJe
15/03/2017)

Tanto  é  assim  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  elaborou
Enunciado Administrativo do novo Código de Processo Civil, visando orientar a
questão do direito intertemporal,  referente à aplicação da regra nova ou da
antiga, a cada caso.

O Enunciado Administrativo nº 02 do STJ assim dispõe:

1PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA SOB
A ÉGIDE  DO  CPC-73.  TEORIA DO  ISOLAMENTO  DOS  ATOS  PROCESSUAIS.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO.  […]  .
RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  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.
Sendo 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. […]  6.
Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; APL 0041005-79.2008.8.06.0001; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Lira Ramos
de Oliveira; DJCE 19/09/2016; Pág. 55)
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“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.

Portanto, para fins de verificação da disciplina recursal, deve
ser  considerada  a  data  da  publicação  da  decisão2,  No  caso,  conforme  já
mencionado, considerando que a data da publicação ocorreu quando ainda em
vigor o CPC/1973, impõe-se a aplicabilidade das regras de admissibilidade da
referida norma.

Amoldando-se o referido entendimento ao caso prático, tem-se
que a Apelante foi devidamente intimada da sentença  no dia  20 de  julho de
2016,  consoante  se  atesta  da  publicação  do  Diário  da  Justiça  (fl.  108).
Desprezando o dia do começo do interstício recursal, observo que o termo final
para a manifestação da inconformação ocorreu no dia 04 de agosto de 2016. 

Por  sua  vez,  a  Apelação  somente  foi  interposta  em 09 de
agosto de 2016 (fl. 125-V), quando já decorrido o prazo de 15 (quinze)  dias
previsto no art. 508 do CPC-73. Nesta perspectiva, não resta dúvida de que a
insurgência apresentada deve ter o seguimento negado por intempestividade.

Sobre o tema, segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  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

2 2. Este agravo interno impugna decisão publicada quando já estava em vigor o novo Código de Processo Civil,
sendo aplicáveis ao presente recurso os requisitos de admissibilidade previstos na novel norma processual.

3. Por seu turno, importa ressaltar que a matéria ora impugnada diz respeito à deficiência de instrução do
recurso especial consubstanciada na falta de procuração do signatário desse recurso.

Consigne-se que o recurso especial combate o acórdão proferido pelo Tribunal  de Justiça de São Paulo
publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015. Dessa sorte, o recurso especial está, portanto, sujeito aos
requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme  Enunciado Administrativo 2/2016 do
Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).

4. À luz do princípio tempus regit actum, esta Corte Superior há muito pacificou o entendimento de que as
normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, regra essa que veio a ser positivada no
ordenamento jurídico no art. 14 do novo CPC.

5. Em homenagem ao referido princípio, o Superior Tribunal de Justiça consolidou 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 da exata compreensão dos fundamentos do
provimento jurisdicional que pretende combater. Precedentes.

6. Esse entendimento foi cristalizado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada dia
9/3/2016 (ata publicada em 11/3/2016), em que, por unanimidade, aprovou a edição de enunciado administrativo com a
seguinte redação: "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 n. 2, aprovado pelo
Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016).

[…] 9. Agravo interno não provido.
(AgInt  no  AREsp  1000715/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em

16/05/2017, DJe 19/05/2017)
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LEGISLAÇÃO  PROCESSUAL  CIVIL.  ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO  Nº  2  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO  APÓS  O  DECURSO  DO  PRAZO
LEGAL.  APLICABILIDADE  DO  ART.  522  DO  CPC  DE  1973.
INTEMPESTIVIDADE.  REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ATENDIDO.  NÃO  CONHECIMENTO.  -  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 o reconhecimento da intempestividade recursal, fato
que obsta o seu conhecimento. […] (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00010195720178150000,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO , j. em 26-09-2017) (grifei)

Assim,  considerando  que  a Agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, subsiste incólume o entendimento
nele esposado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/09
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