
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0000829-35.2012.815.0141 – 2ª Vara dCatolé do Rocha.
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A).
Apelada : Maria Vandete da Silva.
Advogada : Mayara Queiroga Wanderley (OAB/PB 18.791).

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença de fls. 
99/101v., nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT ajuizada por 
Maria Vandete da Silva em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S/A., que julgou procedente o pedido autoral. 

Foi  interposta  apelação  cível  pela  promovida  (fls.  105/110), 
contudo, o recurso encontra-se intempestivo.

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, Lei 
nº.13.105/2015, sendo a sentença proferida em 27/06/2016 e o recurso interposto em 
27/07/2016,  aplicar-se-á,  ao  presente  recurso,  o  código  de  processo  civil  em vigor. 
Logo, a contagem do prazo será feita em dias úteis.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei 
ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. 

Depreende-se da cópia  do Diário  da Justiça de fl.  103,  que a 
sentença foi publicada no dia  01/07/2016 (sexta-feira). Dessa forma, a contagem do 
prazo para interposição do recurso começa a partir do primeiro dia útil subsequente, no 
caso, a segunda-feira dia 04/07/2016.

Considerando que o prazo deve ser de 15 (quinze) dias úteis e 
teve início no dia 04/07/2016, tem-se que o recurso deveria ter sido interposto até o dia 
22/07/2016  (terça-feira),  todavia,  a  interposição  da  apelação  deu-se  somente  em 
27/07/2016 (fl. 105), ou seja, após a expiração do prazo legal.

Destarte,  restando  patente  a  intempestividade  da  apelação,  e 
sendo tal matéria de ordem pública, é indubitável a inadmissibilidade do recurso.
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Por tais razões, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL de 
fls. 105/110, ante sua inadmissibilidade.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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