
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005702-84.2013.815.2003
ORIGEM : 4ª Vara Regional de Mangabeira
RELATOR      : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE    : Emanuel Sérgio de Souza  (Adv. Diego José Mangueira Aureliano)
APELADA       : Banco Itaú S/A   (Adv. Luis Felipe Nunes de Araújo)

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO. 
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  FORA  DO  PRAZO. 
INTEMPESTIVIDADE  RECONHECIDA.  SEGUIMENTO 
NEGADO AO RECURSO.

- 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. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou 
improcedente  o  pedido  formulado  nos  autos  da  ação  de  indenização  por  danos 
morais ajuizada por Emanuel Sérgio de Souza em desfavor do Banco Itaú S/A.

Inconformado com a decisão, o recorrente aduz, em suma, que 
o  banco recorrido deve  ser  condenado ao  pagamento  em indenização por  danos 
morais, uma vez que aplicou taxa de juros superior ao que foi anunciado.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

O recurso não se credencia ao conhecimento da Corte, uma vez 
que  intempestivo.  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  sentença  foi 
disponibilizada no diário da justiça eletrônico do dia 14/04/2014 (segunda-feira), com 
publicação no dia seguinte, 15/04/2014 (terça-feira).



Considerando que o art. 508, do CPC, dispõe que o prazo para 
interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, o termo final ocorreu em 
30/04/2014 (dia útil), já que o início do prazo se deu na quarta-feira, dia 16/04/2014. 

Conforme  se  pode  observar  da  inicial  do  apelo,  a 
protocolização, lançada à fl. 70, indica o dia  05/05/2014 como sendo a data da sua 
interposição. Assim, o recorrente extrapolou o prazo recursal, fato este que qualifica a 
insurreição como intempestiva, impedindo, assim, o seu conhecimento.

Vale  ressaltar  que  o  expediente  forense  do  dia  16/03/2014 
(quarta-feira) ocorreu em horário diferenciado, entre as 07:00h e as 14:00h. Note-se, 
todavia, que o art. 184, § 1º, II, do CPC, fala em prorrogação de prazo apenas quando 
no dia do vencimento não houver expediente forense ou este for encerrado antes do 
horário normal. Senão, vejamos:

Art.  184.  Salvo  disposição  em  contrário,  computar-se-ão  os 
prazos,  excluindo  o  dia  do  começo  e  incluindo  o  do 
vencimento. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se 
o  vencimento  cair  em feriado  ou em dia  em que:  (Redação 
dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
I - for determinado o fechamento do fórum;
II - o expediente forense for encerrado antes da hora normal.
 § 2º Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil 
após a intimação (art. 240 e parágrafo único). 

Outrossim, registre-se não haver qualquer disposição legal no 
sentido de que os dias  de expediente reduzidos não são considerados  úteis  para 
efeito de início da contagem de prazo.

A regra do § 2º do art. 184 vale apenas para os casos em que o 
primeiro dia útil após a intimação não exista expediente. Havendo o funcionamento 
do foro judicial, mesmo em horário diverso, não há que se falar em dia não útil, para 
efeito de contagem do início do prazo recursal.

Neste  particular,  confira-se  julgado  do  Tribunal  Regional 
Federal da 4ª Região:

“Nos termos do artigo 184 do CPC, e para fins de contagem de 
prazo, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. 
2.  A regra do § 2º  do artigo 184 do CPC -  que estabelece o 
início do prazo a partir do primeiro dia útil após a intimação - 
se destina tão-somente às intimações que ocorrerem em dias 



nos quais inexista expediente forense”.1

Por fim, observo que, na sua peça recursal, o apelante abre um 
tópico, exclusivamente, para tentar provar a tempestividade do recurso, entretanto, 
de  forma  equivocada,  ele  afirma  que  a  sentença  foi  disponibilizada  no  Diário 
Eletrônico  no dia  15/04/2014 e  publicada no dia  seguinte (16/04/2014),  entretanto, 
conforme se verifica à fl. 70, a data correta da publicação se deu no dia 15/04/2014. 

Assim, a contagem do prazo da apelação (15 dias) teve início 
em 16/04/2014, encerrando-se no dia 30/04/2014 (dia útil),  de forma que o recurso 
protocolado  no  dia  05/05/2014)  (fl.  70)  não  merece  ser  conhecido,  em  face  da 
intempestividade.

Diante de tal cenário, nos termos do art. 557, caput, do Código 
de Processo Civil, a negativa de seguimento ao recurso é medida que se impõe, ante 
a intempestividade da apelação cível.

Posto  isso,  nego  seguimento  ao  recurso,  por  ser 
manifestamente inadmissível.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 06 de abril de 2015.

                                     Desembargador João Alves da Silva
                    Relator
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