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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O PRAZO
LEGAL –  INTEMPESTIVIDADE  –  MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE
RECURSAL - PRECEDENTE – APLICAÇÃO
DO ART. 557,  CAPUT, CPC -  SEGUIMENTO
NEGADO  DO  APELO,
MONOCRATICAMENTE.

  A tempestividade  é  um  pressuposto  de
admissibilidade do recurso, cuja matéria é de
ordem  pública,  pode  ser  ela  declarada  a
qualquer  tempo  e,  inclusive,
monocraticamente  e  de  ofício,  pelo  próprio
relator.

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível,  fls. 62/68,  interposta por José
Santos  Pereira,  nos  autos  de  exibição  de  documentos,  que  foi  julgada
procedente, dando como findo o procedimento, vez que o banco atendeu a
ordem do juízo, eximindo-se do pagamento do ônus sucumbencial.

Insatisfeito,  o  promovente,  ora  apelante,  em  suas  razões
recursais, pugna pela condenação da parte promovida no pagamento dos
honorários sucumbenciais, conforme previsão legal, fls. 62/68.

Contrarrazões  recursais,  rebatendo  os  fatos  alegados,  e
requerendo a manutenção da sentença objurgada, fls. 72/75.
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Instada a se pronunciar,  a Douta Procuradoria de Justiça,
não opinou por ausência de interesse público, fls. 83/85.

É o breve relato.

Decido.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  a  existência  de
questão  de  ordem processual  que impede o  conhecimento  da  presente
apelação cível, vejamos:

Levando-se em consideração que após a sentença singular,
as partes foram intimadas, por nota de foro, em 28 de janeiro de 2014, fl.
60, o termo inicial do prazo para a interposição da apelação cível iniciou-se
no dia  seguinte,  ou seja,  29/01/2014.  Com isso,  é  fácil  perceber  que o
término do prazo recursal se deu em 12/02/2014, e considerando a certidão
de trânsito em julgado, datado em 13/03/2014, fl. 61v, o apelante interpôs o
recurso em questão em 04/06/2014, conforme chancela de fl.62, ou seja,
ultrapassando os ditames legais.

Assim,  mostra-se  tardia  a  presente  apelação,  não
preenchendo, portanto, um dos requisitos de sua admissibilidade, qual seja,
a tempestividade recursal. 

Ora,  uma  vez  intempestivo,  temos  que  o  recurso  é
manifestamente inadmissível. Dessa maneira, cabe ao relator a negativa do
seu  seguimento,  consoante  determina  o  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo Civil1.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA  APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  APÓS  0
PRAZO  LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SEGUIMENTO
NEGADO. É intempestiva a interposição de Apelação
após o transcurso do prazo legal, mesmo levando em
consideração a prerrogativa que o Município possui do
prazo  em  dobro  para  recorrer.  (TJPB  –  Processo:
12020070000621001 - Decisão monocrática - Relator:
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  -  Data  do
Julgamento: 09/01/2013)

O STJ  pontifica:

1 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. 
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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  ESPECIAL
INTEMPESTIVO. 

1. É intempestivo o recurso especial que é interposto
fora do prazo recursal de quinze dias.
2.  Cabe  ao  recorrente  juntar  aos  autos  documento
comprobatório  da suspensão do expediente  forense,
no Tribunal de origem, no período de 20 de dezembro
a 06 de janeiro. 
3.  Agravo  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp
497370 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL  -   2014/0073109-0  –
Relator(a)  -  Ministra  NANCY  ANDRIGHI  -  Órgão
Julgador -  TERCEIRA TURMA - DJe 16/06/2014)

Portanto,  sendo  a  tempestividade  um  pressuposto  de
admissibilidade do recurso, cuja matéria é de ordem pública, pode ser ela
declarada a qualquer tempo e, inclusive, monocraticamente e de ofício pelo
próprio relator.

Ante o exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO, por ser
manifestamente inadmissível, ante a sua intempestividade, o que faço de
forma monocrática, nos termos do 557, caput, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

 DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                       RELATOR 
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