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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.   JUSTO
TÍTULO  E  BOA-FÉ.  REQUISITOS  NÃO
COMPROVADOS.  IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SUBLEVAÇÃO  DO AUTOR. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PRELIMINAR.
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  APÓS  O  PRAZO
LEGAL.  APLICABILIDADE  DO  ART.  508,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
EXTEMPORANEIDADE.  REQUISITO  DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO.
ACOLHIMENTO.  MÉRITO.  PREJUDICIALIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Considera-se  intempestiva  a  apelação  interposta
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após o prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 508, do Código de Processo Civil.

- É de se negar seguimento a recurso interposto fora
do prazo legal, eis que a tempestividade é matéria de
ordem pública,  pelo que cabe ao relator apreciá-la,
independentemente de provocação.

-  O  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil
confere poderes ao relator para negar seguimento a
recurso  manifestamente  inadmissível,  por  decisão
monocrática.

Vistos.

Francisco de Assis Targino Batista ajuizou Ação de
Usucapião, visando à propriedade definitiva de um imóvel residencial localizado à
Rua  Benevenuto Teodoro, nº 137,  Remígio/PB, sob a alegação de que  tem  usufruto
por mais de 10 (dez) anos, com posse mansa, pacífica e contínua,  o que  favorece a
prescrição aquisitiva.

Após  o  regular  trâmite  procedimental,  com  o
chamamento das Fazendas Públicas Estadual, Federal e Municipal, fls. 14, 15 e 25, e
as  respectivas  respostas, fls.  23  e 37,  declinando sobre o desinteresse desses entes
fazendários  no feito;  assim também a citação dos confinantes, decretados revéis, fl.
30,  Márcia Silva dos Santos,  filha da antiga proprietária do imóvel veio a Juízo e,
representada pela Defensoria Pública, apresentou defesa às fls. 50/52. 

Em sequência, por entender ausentes os requisitos do
art. 1.242, do Código Civil, a decisão de fls. 165/167, culminou pela improcedência do
pedido nestes termos:
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ISTO POSTO,  mais que dos autos constam e com
fundamento nos arts. 1.242 c/c art. 941, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE o pedido.

Inconformado, o promovente interpôs  APELAÇÃO,
fls.  170/175,  pugnando,  em  suas  razões,  pela  modificação  da  sentença,  frente  a
existência de posse direta, mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel, em questão, por
mais de dez anos, não sendo, pois, o caso de mera detenção e/ou permissão.

Contrarrazões,  fls.  177/180,  aventando,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, dada à ocorrência de litigância de
má-fé. No mais, tendo em vista a ausência dos elementos compositores da pretensão
inicial, imprescindíveis para a ação de usucapião, com destaque para a posse mansa e
pacífica, porquanto “o imóvel de que trata a presente ação está registrado em nome
da  senhora  Inácia  maria  da  Silva,  mãe  da  recorrida,  no  Registro  de  Imóveis  da
Comarca de Remígio, como se vê das fls. 57/59, dos autos”. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer da  Dra.
Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 186/188, opinou pelo não conhecimento
do recurso, por se encontrar intempestivo.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De consignar-se que todo e qualquer recurso, como
manifestação  de  cunho  postulatório,  submete-se  a  um  prévio  exame  de
admissibilidade,  antes  da  análise  da  eventual  procedência  da  impugnação  que  o
integra.  Assim,  impende  destacar  que,  dentre  esses  pressupostos,  verifica-se  a
tempestividade,  consistente na interposição da impugnação no prazo previsto em
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lei.

Todavia, na espécie, conforme suscitado em sede de
contrarrazões, não se satisfez a exigência legal de interposição do presente recurso no
prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 508, do Código de Processo Civil ,  cuja
transcrição não se dispensa:

Art.  508 - Na apelação,  nos embargos infringentes,
no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso
extraordinário  e  nos  embargos  de  divergência,  o
prazo  para  interpor  e  para  responder  é  de  15
(quinze) dias – destaquei.

Com  efeito,  a  parte  apelante  restou  intimada  da
sentença recorrida, através do Diário da Justiça publicado em 15 de abril de 2014, de
sorte que, considera-se o primeiro dia útil  subsequente a esta data o dies a quo para
interposição do recurso, isto é,  16 de abril de 2014, findando-se, portando, o prazo
recursal no dia 30 de abril de 2014. 

Contudo, de acordo com a aposição do protocolo de
recebimento constante à fl. 170, o apelo somente foi manejado na data de 05 de maio
de 2014, isto é, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.

Não  se  olvida  que  o  transcurso  dos  quinze  dias
perpassou pelo  feriado da semana santa,  mas que em nada alterou  a  conjuntura
temporal,  uma  vez  que  não  houve  suspensão  dos  prazos  processuais  naquele
período. Ao contrário, colhe-se do Ato da Presidência nº 13/2014, edição de 07 de
março de 2014, tão somente a alteração no horário de trabalho, com as respectivas
compensações.

De  forma  oportuna,  a  doutrina  de  Nelson  Nery
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Junior e Rosa Maria de Andrade Nery pontifica:

Os recursos devem ser interpostos no prazo que a
lei  assinar  para  tanto,  a  fim  de  que  não  se
perpetuem as demandas judiciais  indefinidamente
(In.  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e
Legislação  Processual  Civil  Extravagante,  7ª
edição, 2003, p. 850).

Consigne-se,  por  oportuno,  que  a  jurisprudência
pátria  é  pacífica  no  sentido  da  possibilidade  de  declarar  a  intempestividade  de
ofício. Neste sentido, confira-se a seguinte transcrição:

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

Sob esse prisma, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  É  de  se  negar
conhecimento  a  recurso  intempestivo,  eis  que  a
tempestividade  é  matéria  de  ordem  pública,
cabendo ao  relator  apreciá-la  de  ofício.  (TJPB;  AC
001.2011.010.162-1/001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Convocado  Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 05/09/2013; Pág. 9).

E, 

AGRAVO  INTERNO.  MUNICÍPIO.  PRAZO  EM
DOBRO.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
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CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO
CPC.  A  intempestividade  é  matéria  de  ordem
pública, declarável de ofício pelo tribunal. O recurso
interposto  fora  do  prazo  deve  ser  liminarmente
indeferido, consoante autoriza o art. 557, caput, do
nosso código de ritos. (TJPB; AGInt 032.2009.001603-
4/001; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 21/05/2010;
Pág. 10).

Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário,
consoante preconiza o disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, o qual
confere  poderes  ao  relator  para  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, por decisão monocrática.

Ante  do  exposto,  acolho  a  preliminar  de
intempestividade  e,  por  conseguinte,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  PRESENTE
RECURSO DE APELAÇÃO, fulcrado no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

P. I. 

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 

         Relator
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