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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL. APELAÇÃO  CÍVEL. 
PRAZO  DE  QUINZE  DIAS  PARA  A 
INTERPOSIÇÃO. ART. 508 DO CPC. RECURSO 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS 
NÃO CONHECIDOS.

1.  Na  apelação,  nos  embargos  infringentes,  no 
recurso ordinário, no recurso especial, no recurso 
extraordinário  e  nos embargos  de divergência,  o 
prazo  para  interpor e  para  responder  é  de  15 
(quinze) dias.

2. Comprovadamente apresentado após o referido 
prazo,  o  presente  recurso  é  manifestamente 
intempestivo,  motivo  pelo  qual  não  poderá  ser 
conhecido.

VISTOS, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Previ-Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil  em face da sentença de 
fls.  281/284v,  que  declarou  a  inexistência  da  dívida  no  valor  de  R$ 
52.421,62 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta 
e dois centavos),  bem como declarar  inexistente o empréstimo realizado 
com a promovida.

Em suas razões (fls. 525/574), a recorrente alega ofensa aos 
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sob 
o fundamento de que deveria ser realizada prova técnica (perícia atuarial). 
No  mérito,  requer  o  provimento  do  recurso,  reformando  a  sentença 
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recorrida,  nos termos da fundamentação do recurso,  com a inversão do 
ônus de sucumbência.

Contrarrazões às fls.579/585.

Dispensado  o  parecer  da  douta  Procuradoria-Geral  de 
Justiça, pois inexiste interesse a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

DECIDO

Questão  de  ordem processual  impede o conhecimento  do 
presente recurso, conforme veremos.

Com  efeito,  o  recurso  apelatório  é  manifestamente 
inadmissível, uma vez que foi apresentado intempestivamente.

Como é cediço, o prazo para interpor recurso de apelação 
era de 15 (quinze) dias,  nos termos do art.508 do CPC/1974,  vigente à 
época, in verbis:

Artigo  508.  Na  apelação,  nos  embargos  infringentes,  no 
recurso  ordinário,  no  recurso  especial,  no  recurso 
extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para 
interpor e para responder é de 15 (quinze) dias. 

In casu, observo que a sentença hostilizada foi disponibilizada no 
Diário  da  Justiça  Eletrônica  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  do  dia  15  de 
fevereiro  de  2016,  sendo  considerada  publicada  no  dia  16  de  fevereiro  do 
corrente  ano  (terça-feira),  iniciando  o  prazo  para  interposição  do  recurso 
apelatório no dia 17 de fevereiro (quarta-feira), findando em no dia 02 de março 
(quarta-feira).

Ocorre que o presente recurso apelatório só foi interposto no dia 
03 de março de 2016, ou seja,  01 (um) dia após o prazo legal (fl.  525), não 
preenchendo,  assim, um dos requisitos de admissibilidade recursal,  qual 
seja, a tempestividade.

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

Por oportuno, colaciono o julgado que se segue:

“PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE. 
RECURSO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO 
LEGAL. SEGUIMENTO NEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART.  
557,  CAPUT,  DO  CPC.  Apresenta-se  intempestiva  a 
apelação  quando  interposta  após  o  decurso  do  prazo  
estabelecido na legislação processual.” (TJPB - ACÓRDÃO/
DECISÃO do Processo Nº 00202196120108150011, - Não 
possui  -,  Relator  DESA MARIA  DE FATIMA MORAES  B 
CAVALCANTI , j. em 30-05-2016)
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Cumpre salientar, por fim, que a orientação jurisprudencial é 
no  sentido  de  que  o  recebimento  da  apelação  pelo  juízo  singular  não 
impede o Tribunal  “ad quem” de,  no momento oportuno,  verificar  se,  de 
fato, encontram-se preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, 
matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e em qualquer 
grau de jurisdição.

O  art.  932,  III,  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015, 
prescreve:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(…)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou 
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos 
da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DO  RECURSO 
VOLUNTÁRIO,  por  ser  manifestamente  inadmissível,  ante  a  sua 
intempestividade. 

P.I.

João Pessoa, 08 de Junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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