
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011809-14.2010.815.0011
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Apelante : TNL PCS S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior 
Apelado : Queiroz Araújo & Cia Ltda
Advogado : Alexandre Barbosa de Lucena Leal

APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.  CONFIGURAÇÃO. 
SEGUIMENTO NEGADO. 

O recurso interposto fora do prazo legal não se conhece.

Vistos etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pela  TNL  PCS  S/A 
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina 
Grande  (fls.311/318)  que,  julgou  procedentes  os  pedidos  formulados  na  Ação 
Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c  Danos  Morais  com  Pedido  de 
Antecipação  de  Tutela  ajuizada  pela  Queiroz  Queiroz  Araújo  & Cia  Ltda,  nos 
seguintes termos:

“Por tais fundamentos e, ratificando a decisão interlocutória de fls. 175, 
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS,  com  resolução  de  mérito  (Art. 
269,  I,  do  CPC),  para  DECLARAR  inexistentes  os  débitos  discutidos 
nestes autos, bem como para CONDENAR a promovida a pagar, à parte 
promovente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida, pelo INPC, a contar desta 
data, e acrescida de juros moratórios de 1% a.m., estes a partir da citação.

Em  face  do  ônus  da  sucumbência,  condeno  ainda,  a  parte  ré,  ao 
pagamento  das  custas  processuais,  bem  como  em  honorários 
advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento)sobre o valor da 
condenação, com observância no art. 20, § 3º, do CPC”. 
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Sustenta o apelante às fls. 321/329, que “a empresa não pode 
ser  responsabilizada  por  ato  omissivo  cometido  pela  própria  promovente,  que 
deixou  de  efetuar  o  pagamento  da  parcela/fatura  na  data  aprazada,  com  o 
consequente bloqueio em seus terminais”.

Aduz  que  agiu  no  regular  exercício  do  seu  direito, 
insurgindo-se ainda, contra o valor do quantum indenizatório arbitrado, afirmando 
que a sua manutenção implicará em enriquecimento sem causa do autor.  

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou 
contrarrazões, conforme atesta a certidão de fl. 337v.

Cota Ministerial encartada às fls.342/343, sem manifestação 
de mérito.

É o relatório.

D e c i d o

A apelante foi intimada da sentença por meio da nota de foro 
disponibilizada no diário da justiça do dia 19/02/2014 (quarta-feira), considerada 
publicada no dia seguinte (20/02/2014), fl. 320, encerrando-se o transcurso do lapso 
temporal  para  interposição  da  apelação  no  dia  07/03/2014  (sexta-feira), 
considerando o termo inicial no dia 21/02/2014 (sexta-feira), consoante norma do 
§4º, do art. 4º, da Lei Federal n° 11.419/2006.

Como a recorrente  protocolizou o recurso  somente  no dia 
10/03/2013 (segunda-feira), fl. 321, resta configurada sua intempestividade.

Com essas , nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 
557, caput, CPC.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, em 18 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
      Relatora

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011809-14.2010.815.0011 2


