
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001468-58.2015.815.0461
Origem : Juízo da vara Única da Comarca de Solânea
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante  : Iranete Cordeiro Santos
Advogado : Roseno de Lima Sousa
Apelado    : Daniel Cordeiro dos Santos

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO. 
INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL.  INTERPOSIÇÃO 
TARDIA.  VÍCIO  INSANÁVEL.  APELO 
INTEMPESTIVO.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO 
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

-  A  tempestividade  é  pressuposto  extrínseco  de 
admissibilidade do recurso e constitui matéria de ordem 
pública,  conhecida  a  qualquer  tempo  e  grau  de 
jurisdição.

- De acordo com o art. 932, III, do CPC/15, o relator não 
conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que 
não tenha impugnado especificamente os fundamentos 
da decisão recorrida.
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Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Iranete 
Cordeiro  Santos  contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  Única  da 
Comarca  de  Solânea,  lançada  nos  autos  da  Ação  de  Interdição  por  ela 
ajuizada em desfavor do seu filho, Daniel Cordeiro Santos, alegando que 
este encontra-se incapacitado para gerir os atos da vida civil.

O julgador primevo, às fls. 36/37, julgou improcedente o 
pleito inicial, sob o fundamento de que a prova pericial não atestou ser o 
interditando portador de doença incapacitante irreversível.

Em suas razões, às fls. 43/45, a apelante sustenta que o 
laudo pericial é impreciso e não corresponde à realidade dos fatos. Aduz, 
ainda, que o seu filho possui um desequilíbrio no comportamento e este o 
impossibilita  de  exercer  suas  atividades  habituais.  Requer,  assim,  o 
provimento do apelo para reformar o decisum e julgar procedente o pedido 
autoral.

Sem contrarrazões.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  56/58,  opina  pelo 
conhecimento e provimento do recurso apelatório.

É o que importa relatar.

Decido.

Primordialmente,  insta  ressaltar  que  a  sentença  foi 
proferida  em  18  de  agosto  de  2016,  ou  seja,  sob  a  égide  do  Estatuto 
Processual  Civil  de  2015.  Logo,  são  exigidos  os  requisitos  de 
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Como cediço, o prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do 
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CPC/15 é de 15 dias úteis. 

In verbis:

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.

Ademais, os cômputo exclui o dia do começo e inclui o 
do vencimento, começando a correr do primeiro dia útil após a intimação:

Art. 224.  Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados 

excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos 

para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o 

expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora 

normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Nesse sentido, colaciono recente julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  CRT. 

INTEMPESTIVIDADE  DO  APELO.  PRINCÍPIO  DA  NÃO 

SURPRESA.  SUCUMBÊNCIA  RECURSAL.  Verificada  a 

intempestividade  do  apelo  da  parte  apelante,  não  é  de  ser 

conhecido o recurso. O termo inicial de contagem do prazo está 

regulado no art. 1.003, § 5º do código de processo civil/15, eis que 

se  aplica  a  admissibilidade  recursal  ao  tempo  da  prolação  e 
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intimação  da  sentença  às  partes  que  ocorreu  após  18.03.2016. 

Observância  do  princípio  da  não  surpresa.  O  art.  85,  §11º,  do 

CPC/15 estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os 

honorários  fixados  anteriormente  levando  em  conta  o  trabalho 

adicional  realizado  em  grau  recursal.  A  sentença  não  fixou 

honorários. Impossível majoração. Não conheceram do recurso de 

apelação.  (TJRS;  AC  0026932-25.2017.8.21.7000;  Porto  Alegre; 

Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo João Lima Costa; 

Julg. 13/07/2017; DJERS 20/07/2017)

Pois bem.

A decisão foi publicada em 15 de setembro de 2016 e o 
termo inicial do prazo recursal recaiu no primeiro dia útil seguinte, 16 de 
setembro de 2016.  Assim sendo, o último dia para interpor o apelo foi 06 de 
outubro  de  2016.  Todavia,  o  recurso  voluntário  foi  protocolado  em 
07/10/2016 (fl. 43), após o lapso temporal que dispunha pra recorrer.

Dessa  forma,  a  presente  Apelação  Cível  se  mostra 
flagrantemente  intempestiva,  não  sendo  demasia  lembrar  que  prazos 
recursais são preclusivos.

Isso posto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, NÃO 
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, ante a sua inadmissibilidade.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa/PB, 24 de julho de 2017

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  
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