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APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO. INADMISSI-
BILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO.

—  É  de  se  negar  seguimento  a  recurso  intempestivo,  eis  que  a
tempestividade é matéria de ordem pública, cabendo ao relator apreciá-la
de ofício.

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Gilvandro Henrique de Araújo
em face da sentença de fls. 102/104v, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que
não há abusividade no contrato em discussão.

Inconformado,  o  recorrente  pugna  (fls.  107/114)  pelo  provimento  do
recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade da capitalização de juros.

Contrarrazões às fls. 118/133.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça   não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
146/147).

É o relatório. 

Decido.

Inicialmente,   ressaltamos   que   o   Superior   Tribunal   de   Justiça,
visando  orientar  a  comunidade  jurídica  sobre  questão  do  direito  intertemporal  referente    à
aplicação   da   regra   do  Novo  Código   de  Processo  Civil   (Lei   nº 13.105/2015), editou
Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda,  merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2, que assim
dispõe:



Aos   recursos   interpostos   com  fundamento   no   CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele   prevista,   com  interpretações   dadas,   até   então,   pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra ela manejado
se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do
CPC de 1973.

Pois bem.

O presente recurso é intempestivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi publicada na data de
26 de fevereiro de 2015, quinta-feira (fl. 106). Dessa forma, a contagem do prazo para interposição
do recurso  começa  a  partir  do  primeiro  dia  útil  subseqüente,  no  caso,  a  sexta-feira  dia  27  de
fevereiro de 2015.

Ora, é cediço que o lapso temporal para o manejo de Recurso Apelatório é
de 15 (quinze) dias, consoante o art. 508 do CPC/73. Assim, considerando que o termo a quo do
prazo se iniciou em 27 de fevereiro de 2015,  tem-se que o recurso deveria ter sido interposto até o
dia 13 de março de 2015 (sexta-feira). Todavia, a interposição da presente apelação deu-se somente
em 20 de março de 2015 (fl. 107), ou seja, após a expiração do prazo legal.

Assim,  à  vista  de  sua  manifesta  inadmissibilidade,  nego  seguimento  ao
recurso, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil/73.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 20 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira
Juiz convocado


