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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00444092-37.2010.815.2001
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
1º Apelante : Info TECH Importadora de Produtos de Informática Ltda.
Advogado : Dário Sandro de Castro Souza
2º Apelante : HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Advogado : Maria Carolina da Fonte de Albuquerque e Marília Vieira 

Costa
Apelados : Os mesmos

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO
DA  INTIMAÇÃO  NO  DIÁRIO  DA  JUSTIÇA.
RATIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA.  INTEMPESTIVIDADE,  POR
ANTECIPAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. 

O  termo  inicial  do  prazo  para  a  interposição  de  recurso
contra  sentença,  quando não publicada  em audiência,  é  a
data em que a intimação foi veiculada no diário da justiça,
caracterizando  sua   intempestividade  quando  a  pretensão
recursal  é  protocolada  prematuramente  e  antes  da
publicação da intimação no órgão oficial.

Recursos a que se nega seguimento.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações  contra  sentença do Juízo da 3ª  Vara
Cível  da  Comarca  da  Capital,  que  julgou  parcialmente  procedente  Ação
Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito ajuizada por Info
TECH Importadora de Produtos de Informática Ltda., em face do  HSBC Bank
Brasil S/A – Banco Múltiplo .
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Extrai-se do comando judicial:

ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda,
condenando  a  instituição  ré  a  restituir,  de  maneira  simples,  os  valores
indevidamente  recebidos  em  decorrência  da  utilização  do  ano  comercial  em
detrimento do ano civil, com correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, compensando tais
valores com eventual débito do autor.

Info TECH Importadora de Produtos de Informática Ltda.
interpôs recurso de apelação no dia 02 de dezembro de 2011, f. 294, devolvendo os
questionamentos  relativos  à  cobrança  dos  juros  superiores  aos  exigidos  no
mercado financeiro, bem como a  ausência de impugnação específica aos cálculos
apresentados.  Requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente
o pedido de devolução, em dobro, da quantia cobrada indevidamente, em virtude
de fixação de juros ilegais e abusivos no contrato de limite de cheque especial.

HSBC Bank Brasil  S/A – Banco Múltiplo também apela na
data de 30 de novembro de 2011, f. 303, pontuando que as prestações exigidas do
autor  foram  pactuadas,  razão  pela  qual  pede  o  provimento  do  apelo  para
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões  pelo  primeiro  e  segundo  apelantes,
respectivamente, f. 328/331 e f. 343/370. 

Parecer da douta Procuradoria de Justiça,  fls. 376/380 pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

D e c i d o .

Os recursos não merecem seguimento.

Retratam  os  autos  que  após  a  prolação  da  sentença,  cuja
intimação foi publicada no Diário da Justiça do dia 15/02/2012, f. 384, autor e réu
interpuseram  apelação,  nos  dias  02/12/2011,  f.  294,  e  30/11/2011,  f.  303,
respectivamente. 

No caso em exame, não existe qualquer ato externado pelos
apelantes no sentido de reiteração dos recursos interpostos.

Estabelece a sistemática processual vigente que o prazo para
interposição  de  recurso  conta-se  da  data  em  que  o  advogado  é  intimado  da
sentença, conforme dispõe o caput do art. 242,  ex vi:
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Art. 242 - O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em
que os advogados são intimados da decisão, da sentença ou do acórdão.

§ 1o Reputam-se intimados na audiência,  quando nesta é publicada a
decisão ou a sentença.

§  2o  Havendo  antecipação  da  audiência,  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento  da  parte,  mandará  intimar  pessoalmente  os  advogados
para ciência da nova designação .

A consequência  de  ordem  processual  para  a  interposição
prematura de recurso e a ausência de ratificação, é o não conhecimento deste , por
intempestividade. 

Nesse  sentido  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça. Confiram-se: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RECURSO  PROTOCOLADO  ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DO
ACÓRDÃO  EMBARGADO.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.  VERBETE SUMULAR 418/STJ.  PRECEDENTES
DO STF.EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.1. "A intempestividade dos
recursos  tanto  pode  derivar  de  impugnações  prematuras  (que  se
antecipam  à  publicação  dos  acórdãos)  quanto  decorrer  de  oposições
tardias  (que  se  registram  após  o  decurso  dos  prazos  recursais).  Em
qualquer das duas situações - impugnação prematura ou oposição tardia
-, a consequência de ordem processual é uma só: o não conhecimento do
recurso,  por  efeito  de  sua  extemporânea  interposição"  (AgRg  no  AI
653.882/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 15/8/08).2.
Embargos  de  declaração  não  conhecidos.(EDcl  no  AgRg  no  Ag
1136304/MG,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 30/08/2010)

PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  ESTRANGEIRA  CONTESTADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES
DO STJ E DO STF.  EMBARGOS NÃO-CONHECIDOS.1.  É assente na
jurisprudência do STF e do STJ que a intempestividade recursal advém
não só de manifestação tardia da parte, mas, igualmente, da impugnação
prematura.2.  Embargos  de  declaração  não-conhecidos.(EDcl  na  SEC
3660/GB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 03/02/2010, DJe 08/03/2010)

Consoante  se  depreende, verifico  que  os  apelatórios
apresentados pelas partes foram protocolados antes da publicação da intimação
da sentença no diário da justiça, não havendo qualquer manifestação  no sentido
de ratificá-los.

Desta  forma,  resta  caracterizada  a  intempestividade  de
ambos os recursos,  prematuramente interpostos.
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Nego seguimento aos recursos apelatórios,  na forma do art.
557, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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