
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000831-53.2009.0741 – Comarca de Boqueirão
RELATOR        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE     : Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADO    : Elisia Helena de Melo Martini e outros
APELADO        : José da Silva Macêdo
ADVOGADO    : Renata Toscano de Brito Souza

APELAÇÃO  CÍVEL   — INTERPOSIÇÃO  A  DESTEMPO  — 
INADMISSIBILIDADE — APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC — 
SEGUIMENTO NEGADO.

—  É  de  se  negar  seguimento  a  recurso  intempestivo,  eis  que  a 
tempestividade é matéria de ordem pública, cabendo ao relator apreciá-la  
de ofício.

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta pelo  Banco Santander Brasil S/A em 
face de José da Silva Macêdo, contra decisão do MM. Juiz da Comarca de Boqueirão, na Ação de 
Indenização.

Na sentença (fls. 154/157), o magistrado julgou parcialmente procedente o 
pedido autoral, para declarar a inexistente a relação jurídica combatida e “condenar o promovido 
ao pagamento de uma indenização por danos materiais, no valor de R$ 288,46 (duzentos e oitenta  
e oito reais e quarenta e seis centavos) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros  
de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso da quantia,  bem como indenização por danos  
morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar  
desta data acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da inscrição indevida no órgão da  
restrição ao crédito,  na forma das súmulas 43 e 54 do STJ,  atento às peculiaridades do caso  
concreto, por ser medida de Direito e Justiça.”

Irresignado, o Banco Santander Brasil S/A apresentou recurso apelatório de 
fls. 176/190 sustentado em suma a inexistência de prova de qualquer fato ou documento que leve à 
comprovação de que a autora teria sofrido abalo, decorrente da atitude da apelante, a qual agira no 
exercício regular do seu direito. Por fim, pugna pela redução do quantum indenizatório a título de 
danos morais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 198/201.
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A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 209/212, opinou apenas 

para que o processo retomasse seu caminho normal, sem no entanto adentrar no mérito.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco apelante foi intimado da 
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, através de nota de foro, disponibilizada no diário da 
justiça do dia 05.02.14, tendo início a contagem do prazo no dia 06/02/14 (quinta-feira).  

Ora, é cediço que o lapso temporal para o manejo de Recurso Apelatório é 
de 15 (quinze) dias, consoante o art. 508 do CPC. No entanto, em se tratando de Fazenda Pública o 
prazo para apresentar o recurso é de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando que o termo  a quo do prazo se iniciou em 06.02.14 
(quinta-feira), tem-se que o prazo para a apresentação do recurso findou em 20/02/14 (quinta-feira). 
Entretanto, a interposição da presente Apelação deu-se somente em 24.02.14 (fl. 176), ou seja,  após 
a expiração do prazo legal.

Desse modo, comprovada a intempestividade da Apelação tem-se ser esta 
manifestamente inadmissível, devendo ser reconhecida de ofício. Nesse sentido:

“A intempestividade  é  matéria  de  ordem pública,  declarável  de  ofício  pelo 
Tribunal” (RSTJ 34/456)

Por tais razões, ante a sua intempestividade, nego seguimento ao presente 
recurso apelatório, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 19 de janeiro de 2015

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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