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                               DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO  DE  FAMÍLIA. APELAÇÃO  CÍVEL.
FAMÍLIA.  TRANSFERÊNCIA  DE  GUARDA
PARA AVÔ MATERNO. CONSENTIMENTO DA
GENITORA.  AUSÊNCIA  DO  GENITOR.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  RECURSO  ADENTRADO
FORA DO PRAZO LEGAL. DESOBEDIÊNCIA À
REGRA  DO  ART.  1.003,  §  5º,  DO  NCPC.
NOTÓRIA  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.

A  interposição  de  apelação  cível  além  do
interstício recursal  de 15 dias (art.  1.003, § 5º,
do NCPC), impede o seu conhecimento, ante à
falta do pressuposto legal da tempestividade. 

VISTOS, etc.

Cuida-se de apelação interposta por José Matias de Olivei-
ra em face da sentença (fls. 50/53) que julgou improcedente o pedido ini-
cial formulado pelo requerente. Destacou, com base nas informações do
próprio autor (f. 45), que a mãe da menor não está ausente, pelo contrá-
rio, reside, cuida e mantém a menor no mesmo endereço do requerente,
acrescentando que sobre tal matéria a jurisprudência tem se firmado no
sentido de que a concessão da guarda só deve ocorrer em estando o
menor abandonado ou sua família desfeita. 
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Inconformado, o requerente apela às fls. 56/62, pugnando
pela reforma da sentença,  sob o fundamento da ausência  de indícios
fortes  de que o pedido de guarda visa a garantir  fins previdenciários.
Prossegue, sustentando que o pai da menor encontra-se em local incerto
e não sabido e que a mãe não se opõe a guarda judicial, já que a guarda
de fato  é  exercida  pelo  avô  desde o nascimento  da menor.  Ao final,
ressalta que a genitora da menor não possui condições financeiras para
assumir  integralmente  com  as  despesas  necessárias  para  o
desenvolvimento da criança.

Contrarrazões apresentadas (f. 70)

Parecer  Ministerial  pelo  desprovimento  do  apelo.  (fls.
81/84).

É o relatório.

DECIDO.

O presente recurso é intempestivo, senão vejamos.

Como é cediço, o prazo para interpor recurso de apelação
é de 15 (quinze) dias, a teor dos arts. 2191 e 1.003, § 5º2, do novo CPC.

In casu, a apelação interposta é intempestiva, já que a de-
cisão  combatida  foi  disponibilizada  no  Diário  da  Justiça  (f.  67)  em
23/01/2015 e publicada em 26/01/2015, sendo que o prazo recursal que
teve início em 27/01/2015 (terça-feira), findaria em 10/02/2015 (terça-fei-
ra). 

Ocorre que o recurso só foi  apresentado/protocolado no
dia 22 de maio de 2015 (f. 55), mostrando-se extremamente tardio, não
preenchendo, pois, um dos requisitos de admissibilidade recursal,  qual
seja, a tempestividade.

Ora,  uma  vez  intempestivo,  tenho  que  o  recurso  é
manifestamente inadmissível.

Por oportuno, colaciono o julgado que se segue:

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

2 Art. 1.003.  O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade
de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da
decisão. […]. § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para
responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
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AGRAVO  REGIMENTAL.  INTEMPESTIVIDADE.
Agravo  regimental  não  conhecido.  (STF  -  AI:
830552  PE  ,  Relator:  Min.  JOAQUIM BARBOSA,
Data de Julgamento: 28/08/2012, Segunda Turma,
Data  de  Publicação:  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
DJe-196 DIVULG 04-10-2012 PUBLIC 05-10-2012).

PROCESSO CIVIL.  PEDIDO DE RECONSIDERA-
ÇÃO PROCESSADO COMO AGRAVO REGIMEN-
TAL.  INTEMPESTIVIDADE.  O pedido de reconsi-
deração está sujeito ao prazo do agravo regimental
em respeito ao efeito preclusivo. Pedido de recon-
sideração,  recebido  como  agravo  regimental,
que deixa de ser conhecido em razão da intem-
pestividade.  (STJ -  RCD no  REsp:  1348635  SP
2012/0214244-6, Relator: Ministro ARI PARGEND-
LER,  Data de Julgamento:  04/02/2014,  T1 - PRI-
MEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
13/02/2014).

Dessa forma, como o apelo foi apresentado fora do prazo
legal  de quinze dias, nos termos dos arts. 219 e parágrafo 5º, do art.
1.003, do NCPC, é imperioso reconhecer a sua intempestividade, o que
impede a sua apreciação por este Tribunal ad quem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do NCPC, NÃO
CONHEÇO  DO  RECURSO  DE  APELAÇÃO,  dada  a  sua  notória
intempestividade. 

P. I.

João Pessoa, 18 de novembro de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                           RELATOR 
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