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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002910-22.2013.815.0011             
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: GL Eletro-Eletrônicos Ltda.
ADVOGADOS: Rodrigo Forlani Lopes e Victor Hugo Nascimento de Souza 
APELADO: Shopping da Eletricidade Comercial Ltda
ADVOGADO: Charles Félix Layme    

APELAÇÃO CÍVEL.  INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
RESPONSABILIDADE AQUILIANA. RECURSO APELATÓRIO INTERPOSTO
ALÉM  DO  PRAZO  DE  15  DIAS.  INTEMPESTIVIDADE  MANIFESTA.
APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

- Deve ser negado seguimento ao recurso apelatório quando este é
interposto além do prazo de 15 (quinze) dias fixados pelo Código de
Processo Civil. Inteligência do art. 557 do CPC. 

Vistos etc. 

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA interpôs apelação contra sentença (f.
109/112) da 1ª Vara Cível  de Campina Grande que condenou a recorrente ao
pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, com os acréscimos legais,
julgando  improcedente  o  pedido  de  danos  materiais,  tudo  nos  autos  da  ação
indenizatória ajuizada por Shopping da Eletricidade Comercial Ltda.  
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Razões recursais às fls. 114/122.

Contrarrazões às fls. 128/133.

Parecer Ministerial sem manifestação de mérito (f. 137/141).  

É o relatório.

DECIDO. 

O relator, em conformidade com o art. 557 do CPC, deve analisar,
previamente, as condições de admissibilidade do recurso, impedindo, em nome da
economia processual, a tramitação daqueles dissonantes da lei dos ritos. Eis o
disposto no texto legal:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior.

Nesse sentido, temos que é imperativo ao relator obstar o seguimento
do recurso quando o mesmo tenha sido interposto além do prazo prescrito na lei.

Dentro desse contexto, a presente apelação não deve ser conhecida,
porquanto não satisfaz pressuposto de admissibilidade  recursal, qual seja, a
tempestividade.

Nos termos do art. 184 da Lei Processual Civil, os prazos processuais
são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, e só
começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação. Já o art. 522 do
CPC determina que o prazo para interpor apelação será de 15 (quinze) dias.

O presente recurso subsume à tal hipótese. Isso porque a sentença foi
publicada  no  Diário  da  Justiça  de  22/10/2014 (f.  113),  uma  quarta-feira,
iniciando-se  a  contagem do prazo  de  15 dias  em 23/10/2014  (quinta-feira)  e
terminando no dia 06 de novembro de 2014 (quinta-feira). 

Contudo, a apelação somente foi protocolizada no dia  11/11/2014,
conforme chancela mecânica no rosto da petição recursal (f. 114), portanto, muito
além do prazo legal. 
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Cumpre ressaltar que as partes não gozam de prazos diferenciados,
tampouco trata-se de recurso manejado por via postal. 

Nesse  sentido,  como  a  apelação  somente  foi  protocolizada  no  dia
11/11/2014  (f.  114),  esta  deve  ser  considerada  intempestiva,  porquanto
interposta além do prazo de 15 dias estabelecido pela lei processual civil. 

Ante o exposto,  não conheço da apelação cível,  o que faço com
base no art. 557 do Código de Processo Civil. 

Intimações necessárias.

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 18 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                                      Relator 


