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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001409-29.2012.815.0541
Origem  : Vara Única da Comarca de Pocinhos 
Relatora                  : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante                 : Luzinete de Lima Araújo
Advogado  : Saulo Medeiros da Costa Silva (OAB/PB nº 13.657)
Apelada                  : A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Procurador  : Augusto Teixeira de Carvalho Nunes

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO. 

– Não se conhece recurso interposto fora do prazo legal.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em não conhecer
do recurso.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  apelação cível  interposta  por  Luzinete  de
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Lima  Araújo contra sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  Única  da
Comarca  de  Pocinhos  (fls.  84/86)  que,  nos  autos  dos  “EMBARGOS  DE
TERCEIRO”  por  ela  opostos  em  face  da  Fazenda  Nacional,  julgou
improcedente o incidente.

Em suas razões, fls.  94/100, a insurgente afirma que o
“antigo procurador habilitado, Dr. David Diniz, veio a falecer no início do ano de
2013”, pontuando que “a intimação acerca do Despacho de fls. 81, para que as
partes  especificassem provas,  foi  feita  ao  antigo  causídico,  posteriormente  à  sua
morte, o que impossibilitou a Apelante o cumprimento da ordem e exercício do seu
direito de produzir outras provas nos autos.”, bem como da sentença proferida.

Pugna pelo provimento do recurso para anular todos os
atos processuais praticados.

Contrarrazões, fls. 103/106, pelo não conhecimento.

Parecer Ministerial  “pelo  provimento do recurso  para que
seja anulada a sentença.”, fls. 113/116.

É o relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

Inicialmente, é preciso ressaltar que a admissibilidade da
remessa  deve  ser  feita  com  base  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
vigente à época da publicação da decisão recorrida, fl.  87, conforme já se
manifestou o STJ ao publicar o enunciado a seguir:

Enunciado  Administrativo  Número  2:  “Aos  recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
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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.”

Do mesmo modo,  as  questões  processuais  do  período
em que o feito esteve na instância  a quo serão analisadas utilizando como
referência aquele diploma.

Pois bem.

No exercício do exame de admissibilidade do recurso,
observa-se  que  seu  conhecimento  encontra  óbice  insuperável,  o  da
intempestividade.

Consta na certidão de óbito (fl.  91) que o causídico da
autora/apelante faleceu em 14/01/2013. A publicação da sentença contendo o
nome do patrono falecido ocorrera em 10/09/2015,  não havendo, até essa
data notícia nos autos acerca da morte.

Somente  após  a  publicação  da  sentença  de
improcedência, dentro do prazo para interposição do recurso apelatório, a
promovente  atravessou  petição,  fls.  88/89,  noticiando  o  falecimento,
requerendo a habilitação de novos procuradores e pugnando pela anulação
de todos os atos processuais a partir “do ato de intimação do Despacho de fls.
81”.

Ocorre  que,  confrontando  a  procuração  outorgada  ao
causídico  falecido,  fl.  06,  com  a  procuração  para  habilitação  dos  novos
patronos, fl. 90, observa-se que todos (o antigo e os atuais) advogados são
do  mesmo  escritório  de  advocacia.  Note-se,  inclusive,  conforme  bem
observado pela parte ré/apelada em sede de contrarrazões, “até a logomarca
presente em todos os pronunciamentos da parte permaneceu a mesma”.

Conclui-se,  portanto,  ter havido sucessão do escritório
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quanto ao presente processo e que o  feito  vinha sendo monitorado pelo
escritório, tanto é assim que, ainda durante o prazo para interpor recurso
apelatório, a parte peticionou comunicando o óbito. Contudo, não apelou da
decisão, mesmo sem justificar o porquê de ter deixado transcorrer mais de
02 (anos) sem comunicar o falecimento, muito menos sem informar como
e quando tomou conhecimento da sentença,  sendo conveniente salientar
que o importante para fins de análise da tempestividade/intempestividade
em termos de recursos na ótica do CPC/73 é a ciência inequívoca.

Por  conseguinte,  in  casu,  em  observância  dos
princípios da lealdade e boa-fé processual, a mera alegação de falecimento
do causídico não é suficiente para anular os atos processuais, vez que o
comportamento  processual  da  autora  (anteriormente  patrocinada  por
advogado  que  veio  a  falecer  no  curso  do  processo)  demonstra  que  o
escritório  de  advocacia  ao  qual  pertencia  o  causídico  falecido  estava
acompanhando o processo, vindo a se manifestar somente após o decisum de
improcedência  e  sem justificar  minimamente  a  ausência  de manifestação
durante mais de 02 (dois) anos e como e quando teve ciência da sentença.

A nota de foro que deu ciência à autora do resultado da
sentença foi publicada em 10/09/2015, conforme atesta a cópia do Diário da
Justiça encartada à fl.  87.  No entanto,  o apelo fora interposto apenas em
26/07/2017, fl. 94, quando já havia decorrido o prazo de 15 (quinze) dias (art.
5081 do CPC/73).

Portanto,  patente  a  inadmissibilidade  do  apelo  ante  a
sua intempestividade.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso.

É  c o m o  v o t o .

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
1 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.
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desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de
abril  de 2018,  conforme certidão de julgamento de fl.  235,  o Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Além desta Relatora, participaram do
julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente ao julgamento o Dr. Marcus
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 26 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
          R E L A T O R A
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