
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO     MONOCRÁTICA  

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2006181-04.2014.815.0000.
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Paulstein Aureliano de Almeida.
ADVOGADO: Aluísio José Sarmento Lima Silva.
AGRAVADO: Banco Daycoval S/A.
ADVOGADO: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei.

EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  RECURSO INTERPOSTO FORA 
DO  PRAZO  LEGAL.  ART.  522  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
INTEMPESTIVIDADE. SEGUIMENTO NEGADO.

Nega-se seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC, ao agravo de instrumento 
interposto fora do prazo previsto no art. 522, do mesmo Código.

Vistos.

Paulstein Aureliano de Almeida interpôs Agravo de Instrumento contra 
decisão prolatada pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 22/23, 
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 
Materiais e Morais por ele ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, f. 10/20, que 
indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de que 
fossem suspensos os descontos no subsídio do Autor/Agravante, ao fundamento de 
que não há prova inequívoca que ateste a verossimilhança das alegações.

Em  suas  razões, afirmou  que  os  descontos  foram  suspensos 
espontaneamente  e  sustentou  que,  apesar  disso,  ainda  tem  interesse  em  ver 
reformada a Decisão, diante da possibilidade de o Banco voltar a cobrar o indébito.

Argumentou que os fatos em análise são semelhantes aos apreciados em 
processo anterior que também tramitou perante a 10.ª Vara Cível da Comarca desta 
Capital, em que o Juízo deferiu a antecipação da tutela.

Defendeu a reversibilidade da medida e alegou que não é razoável que se 
lhe exija prova de que não celebrou contrato com o Banco Agravado e que cabe a 
este apresentar o título que fundamenta os débitos questionados.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugnou 
pela  reforma da Decisão para que o Banco Agravado se abstenha de proceder  a 
descontos do valor de R$ 261,14 em seu subsídio.

À f. 33, indeferi a antecipação requestada.

Contrarrazoando,  f.  44/51,  o  Agravado  arguiu  a  deserção  do  Recurso, 
argumentando que o requerimento de gratuidade judiciária formulado na Inicial não 
foi  apreciado  pelo  Juízo  e  que  o  Agravante  não  se  desincumbiu  do  ônus  de 
comprovar o recolhimento do devido preparo.



No mérito, afirmou que celebrou validamente com o Recorrente contrato de 
empréstimo consignado do valor de R$ 81.090,00, a serem pagos em cinquenta e 
sete  parcelas  de  R$ 261,14,  pelo  que  a  decisão  que  suspender  o  pagamento  da 
prestação pactuada gerará enriquecimento ilícito.

Requereu o desprovimento do Agravo.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se 
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 82, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Agravante foi intimado da Decisão agravada, segundo a Certidão de f. 25, 
em 6/5/2014, sendo este o termo inicial do prazo recursal, que findou em 16/5/2014.

Considerando que o Agravo foi interposto em 19/5/2014, f. 2, está evidente 
sua intempestividade.

Posto isso, considerando que o Recurso é manifestamente inadmissível, 
com base no art. 557, caput, do CPC, nego-lhe seguimento.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


