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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000620-37.2012.815.0571
Origem : Comarca de Pedras de Fogo 
Relatora                 :      Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante  : Maria do Socorro Mendonça de Melo
Advogado : Américo Gomes de Almeida
Apelado    : Banco Fiat S/A 
Advogado : Luís Felipe Nunes Araújo 

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTEMPESTIVIDADE. PRAZO.
ART.  508  DO  CPC.   CONFIGURAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 932, III, DO
CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. 

Interposta apelação além do prazo de 15 (quinze) dias
estabelecido  no  art.  508  do  CPC/73,  iniludível  a  sua
intempestividade, circunstância essa que impede o seu
conhecimento,  por  tratar-se  de  requisito  de
admissibilidade recursal.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  Interposta  por  Maria  do
Socorro Mendonça de Melo combatendo a sentença de fls. 74/78, prolatada
pelo  Juízo  da  Comarca  de  Pedras  de  Fogo  que,  nos  autos  da  Ação  de
Revisão de Contrato, ajuizada pela recorrente em face do  Banco Fiat S/A,
julgou  improcedentes  os  pedidos  iniciais,  por  entender  que  não  houve
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abusividade no contrato de financiamento bancário.

Em suas razões recursais, fls. 81/83, a apelante defende a
reforma da sentença, uma vez que a Instituição Financeira aplicou índices
abusivos de juros remuneratórios, bem como a cobrança de anatocismo e
Taxa de Abertura de Crédito. 

Pede  o  provimento  do  apelo  para  que  seja  julgada
procedente a ação.

Sem contrarrazões, fl. 86v.

A Procuradoria de Justiça em parecer de fls. 92/95, opina
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

D E C I D O

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  a  sentença  e  a
apelação foram proferida e interposta na vigência do Código de Processo
Civil  de  1973,  e  por  ele  será  analisado,  levando  em  conta,  inclusive,  as
interpretações  jurisprudenciais  dadas,  até  então,  conforme  orientação
emanada do Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Administrativo nº 2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-
se: 

Enunciado Administrativo nº  02:  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  as  interpretações

dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de

Justiça.
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Feito esse registro, passo à análise do apelo.

No exercício do exame de admissibilidade da apelação,
observa-se  que  seu  conhecimento  encontra  óbice  insuperável,  o  da
intempestividade da irresignação, senão vejamos.

A sentença fora disponibilizada no Diário da Justiça no
dia 22/05/2015 (sexta-feira) e publicada no 25/05/2015 (segunda-feira), fl. 80.

Assim,  com  início  da  contagem  do  prazo  no  dia
25/05/2015 (segunda-feira),  já  que o  expediente  foi  normal,  temos  que o
prazo para interposição do apelo terminou em 09/06/2015 (terça-feira).

Como o recorrente protocolou o recurso somente no dia
14/07/2015 (terça-feira), fls. 81/83, resta configurada sua intempestividade.
Assim,  tratando-se  de  requisito  de  admissibilidade,  não  há  como  se
conhecer do recurso.

Com  essas  considerações,  verificada  a  hipótese  de
inadmissibilidade, forte no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO APELATÓRIO.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJPB, em 20 de julho de 2017. 

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