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APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO. INADMISSI-
BILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

—  É  de  se  negar  conhecimento  a  recurso  fora  do  prazo,  eis  que  a
tempestividade é matéria de ordem pública, devendo o relator apreciá-la de
ofício.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Samuel Ferreira da Silva contra
a sentença de fls. 134/138, proferida pelo juiz da Comarca de Barra de Santa Rosa, na Ação de
Anulação de Contrato, ajuizada contra Fabíola Coelho de Araújo e Kalina e Oliveira Silva Dias,
que rejeitou as preliminares e, com fulcro no art. 269, I do CPC/1973, julgou improcedente o pedido
inicial, por entender que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito, desrespeitando a regra do art. 333, I do CPC/1973. 

O apelante, em suas razões recursais (fls. 142/144), levantou a preliminar de
cerceamento  de  defesa.  No  mérito,  afirma,  em  síntese,  estarem  comprovados  os  fatos  que
constituem seu direito à anulação do contrato em questão.

Contrarrazões às fls. 151/152, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
163/165).

É o relatório. 

Decido.

Depreende-se dos  autos  que  o  autor  foi  intimado da  sentença  em 08 de
novembro de 2013 (fl. 140).

Ora, é cediço que o lapso temporal para o manejo de Recurso Apelatório é
de  15  (quinze)  dias,  consoante  o art.  508 do CPC de 1973,  vigente  à  época  da prolatação da



sentença e interposição do recurso. Assim, considerando que o termo a quo do prazo se iniciou em
11 de novembro de 2013, tem-se que o recurso deveria ter sido interposto até o dia 25 de novembro
de 2013. Todavia, a interposição da presente apelação deu-se em 19 de dezembro de 2013 (fl. 42),
ou seja, após a expiração do prazo legal.

Nesse caso em particular, um ponto merece esclarecimento. 

A petição inicial foi subscrita pelo defensor público Odinaldo Espínola (fl.
07), porém, no curso do processo, o autor constituiu o advogado particular  Gabriel Martins de
Oliveira (fls. 56 e 82), o qual participou de todas as audiências do processo e, inclusive, pleiteou
que todas as intimações fossem realizadas em seu nome (fl. 82).

Dessa forma, as intimações foram destinadas a este advogado, inclusive a
nota de foro com a intimação da sentença. 

Após  a  certificação  do  trânsito  em julgado  da  sentença,  que  deu-se  em
27/11/2013 (fl. 141), somente em 19/12/2013 o autor apresentou o recurso apelatório subscrito pelo
defensor público que assinou a petição inicial. À fl. 146 dos autos, houve a certificação de que
realmente o defensor público que subscreveu o recurso não havia sido intimado pessoalmente da
sentença, mas em razão da constituição de advogado particular por parte do autor, que participou
das audiências e de todos os atos, ressaltando que não há nos autos nenhuma revogação de poderes
do advogado. 

Dessa forma, entendemos que o recurso é realmente intempestivo,  pois a
intimação da sentença ocorreu de forma correta, inclusive atendendo ao pedido do advogado de
exclusividade de intimação em seu nome.

Assim, à vista de sua manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso
apelatório.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 07 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


