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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA
 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000938-21.2014.815.2003.
ORIGEM: 4.ª Vara Regional de Mangabeira.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Cássio Murillo Galdino de Araújo.
ADVOGADO: Bruno Mouzinho Régis (OAB/PB nº 22.120).
APELADO: Millenium Comércio de Combustíveis Ltda.
ADVOGADO: Rossana Karla Marinho Alves (OAB/PB nº 15.720).

EMENTA:  APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  FORA DO  PRAZO  LEGAL.  ART.
1.003,  § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO,  NA  FORMA  DO  ART.  932,  III,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.

Não se conhece, com base no art. 932, III, do CPC, da apelação interposta fora do
prazo previsto no art. 1.003, § 5º, daquele mesmo Diploma Legal.

Vistos.

Cássio Murillo Galdino de Araújo interpôs  Apelação,  f.  85/93, contra a
Sentença prolatada pelo Juízo da 4.ª  Vara Regional de Mangabeira,  f.  57/58, nos
autos da Ação Monitória  em seu desfavor ajuizada por  Millenium Comércio de
Combustíveis Ltda., que julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito
o título executivo, e condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 5% sobre o valor atribuído à
causa.

 
É o Relatório.

O  Réu,  ora  Apelante,  foi  devidamente  citado,  f.  53,  mas,  consoante
certificado à f. 56-v, não apresentou Embargos Monitórios, pelo que teve sua revelia
decretada pelo Juízo.

A consequência da revelia é também a de que os prazos contra o revel sem
patrono constituído nos autos correm a partir da publicação dos atos decisórios no
órgão oficial, como dispõe o art. 346, do Código de Processo Civil1.

In  casu,  a  Sentença  recorrida  foi  publicada  no  Diário  da  Justiça
disponibilizado em data de 03/08/2016, quarta-feira, sendo considerado publicado no
dia  útil  seguinte,  04/08/2016,  quinta-feira,  f.  59,  iniciando-se  o  prazo  quinzenal
estabelecido  no  art.  1.003,  §5º,  do  CPC2,  no  dia  08/08/2016,  segunda-feira,

1 Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do
ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em
que se encontrar.

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



exaurindo-se no dia 30/08/2018, terça-feira.

Como a presente Apelação foi protocolada no dia 02/05/2017, f. 84, ou seja,
muito tempo depois de transcorrido o prazo de quinze dias úteis, comprovada está
sua intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade do Recurso.

Posto isso, considerando que o Recurso é manifestamente inadmissível, dele
não conheço, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

decisão. […]

§ 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes
é de 15 (quinze) dias.


