
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000286-08.2013.815.0461.
Origem : Vara da Comarca de Solânea.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Apelante : Banco Fiat S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior e outros.  
Apelado : Rafael Abreu da Silva.
Advogado : Cleidísio Henrique da Cruz.
  

RECURSO  DE  APELAÇÃO.  RÉU  REVEL.
PRAZO.  TERMO  INCIAL.  PUBLICAÇÃO  DA
SENTENÇA EM CARTÓRIO. EXPEDIÇÃO DE
AR.  IRRELEVÂNCIA.  PRAZO
PEREMPTÓRIO.  INTERPOSIÇÃO  APÓS  O
DECURSO  DO  PRAZO  LEGAL.
APLICABILIDADE DO ART. 508 C/C ART. 188,
AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.  REQUISITO  DE
ADMISSIBLIDADE  NÃO  ATENDIDO.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,
DO DIPLOMA PROCESSUAL.  SEGUIMENTO
NEGADO.

- De acordo com o art. 322 do CPC, o prazo para o
revel,  que  não  tenha  patrono  nos  autos,  interpor
recurso, inicia-se da publicação dos atos decisórios
em cartório, sem necessidade de intimação.

-  Cabe  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
extemporâneo, tendo em vista que a tempestividade é
matéria  de  ordem  pública,  podendo  o  julgador
apreciá-la de ofício.

Vistos. 

Trata-se de  Apelação Cível  (fls.  54/60) interposta pelo Banco
Fiat  S/A,  desafiando  sentença  prolatada  pelo  Juízo  de  Direito  da  Vara  da
Comarca de Solânea (fls. 44/47) nos autos da Ação de Repetição de Indébito
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ajuizada por Rafael Abreu da Silva. 

Na  peça  de  ingresso,  o  promovente,  em síntese,  alegou  que
firmou contrato de alienação fiduciária  junto ao banco promovido e  foram
cobradas  indevidamente  as  seguintes  tarifas:  cadastro,  serviços  de  terceiro,
gravame eletrônico e promotora de vendas.

Ao final, requereu a condenação do demandado à restituição em
dobro das quantas pagas.

Juntou documentos (fls. 15/24).

Embora  devidamente  citada,  a  parte  promovida  deixou
transcorrer o prazo  in albis sem apresentação de peça contestatória (fls. 42),
oportunidade na qual o MM Juiz de base decretou a revelia (fls. 43.

Em sentença prolatada às fls.  44/47,  o magistrado de primeiro
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  cuja  parte  dispositiva  passo  a
transcrever: 

“ISTO  POSTO,  e  por  tudo  mais  que  dos  autos
constam,  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  o
pedido  formulado  na  presente  ação,  para
CONDENAR o Banco Fiat S/A.,  ao pagamento em
dobro,  em  favor  do  demandante  Rafael  Abreu  da
Silva,  dos  valores  cobrados  indevidamente,
referentes a serviços de terceiros, gravame eletrônico
e promotora de venda, cobradas pelo demandado, no
valor total de R$ 1.923,84 (Hum mil, novecentos e
vinte  e  três  reais  e  oitenta  e  quatro  centavos)|,
acrescidos de juros e correção monetária legais, em
total a ser apurado na época da efetiva liquidação”.

Irresignado o demandado interpôs o recurso de Apelação (fls.
54/60),  aduzindo, em síntese, que são legais as tarifas de cadastro, serviços de
terceiros, gravame eletrônico e promotora de vendas, não havendo que se falar
em abusividade na sua cobrança. Ainda, ressalta que não estão previstos os
requisitos do art. 42 do CDC, sendo incabível a restituição das quantias de
forma dobrada.

Contrarrazões  (fls.  75/83),  pugnando  pela  manutenção  da
sentença. 

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Valberto Cosme de Lira (fls.  88/91),  deixou de opinar sobre o mérito,  em
virtude da ausência de interesse público.

É o relatório. 

DECIDO.  

Considerando a possibilidade de o relator exercer o juízo de
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admissibilidade  recursal,  consoante  competência  deferida  pelo  art.  560,  do
Código de Processo Civil, assinalo que a presente irresignação apelatória não
merece conhecimento, posto que desatendido o requisito da tempestividade, o
qual passo a demonstrar.

Pois bem. O prazo recursal para o revel, que não tenha patrono
constituído nos autos, inicia-se a partir da publicação dos atos decisórios em
cartório, independentemente de sua intimação, consoante dispõe o art. 322 do
CPC, senão vejamos:

“Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos
autos, correrão os prazos independentes da intima-
ção, a partir da publicação de cada ato decisório.” 

Nesse  sentido,  trago à  baila  arestos  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, Corte responsável pela interpretação das normas infraconstitucionais:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ALEGADA  VIOLAÇÃO  A  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTA
CORTE  PARA  APRECIAÇÃO.  RÉU  REVEL.
CONTAGEM  DOS  PRAZOS  PARA
MANIFESTAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO EM
CARTÓRIO. 
(…)
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior
é de que, "nos termos do artigo 322 do Código de
Processo Civil, o prazo recursal para o revel corre a
partir  da  publicação  da  sentença  em  cartório,
independentemente  de  sua  intimação"  (RESP
1.027.582/CE,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Herman
Benjamin, DJe de 11/3/2009). 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 118.269;
Proc.  2011/0276194-1;  GO;  Quarta  Turma;  Rel.
Min.  Raul  Araújo;  Julg.  07/02/2013;  DJE
08/03/2013)

APELAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE.  TERMO
INICIAL  CONTADO  DA  PUBLICAÇÃO  DA
SENTENÇA.  RÉ  REVEL.  ART.  322  DO  CPC.
CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA EM VARA DE
COMARCA  DIVERSA  DAQUELA  EM  QUE
TRAMITA O PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. 1.
(…)
3.-  Na hipótese de revelia,  o  termo inicial  para  a
contagem do prazo para o recurso de apelação dar-
se-á  da  data  da  publicação  da  sentença,  sem
necessidade  de  intimação,  evidentemente,  de
advogado que ainda não se encontrava nos  autos,
pois  a  contestação  por  ele  oferecida  havia  sido
endereçada  a  Vara  de  Comarca  distante,  em  que
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permaneceu sem diligência da parte  no sentido do
recobro  e  alerta  ao  juízo  para  ela,  só  tendo  sido
remetida à Comarca correta muito tempo depois. 4.-
Recurso  Especial  improvido.  (STJ;  REsp  847.893;
Proc.  2006/0098389-8;  SP;  Terceira  Turma;  Rel.
Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  02/03/2010;  DJE
16/04/2010) 

O entendimento da nossa Egrégia Corte também não destoa: 

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO  AO  APELO.
INTEMPESTIVIDADE  CONFIGURADA.
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.
DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  INTERNO.  O
art. 322 do CPC dispõe que o termo inicial do prazo
para  o  réu  revel  é  a  publicação  da  sentença  em
cartório  e  não  a  intimação  do  referido  ato  na
imprensa  oficial.  Assim,  não  há  que  se  fazer
qualquer  reparo na decisão  ora  atacada,  vez  que,
consoante o art. 557, do CPC, é dado ao relator o
poder  de  negar  seguimento  ao  recurso  quando
manifestamente  inadmissível.  Estando  ausente
infringência ao mencionado artigo, o desprovimento
do recurso de agravo interno é de se impor. (TJPB;
Proc.  029.2009.000.325-1/001;  Segunda  Seção
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos;
DJPB 15/02/2013; Pág. 9) 

AGRAVO INTERNO. RÉU REVEL. TERMO INI-
CIAL PARA RECORRER.  INSERÇÃO  DA SEN-
TENÇA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEVOLU-
ÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER. INTERPO-
SIÇÃO  A  DESTEMPO.  INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO  MONOCRÁTICA  PROFERIDA COM
ESPEQUE NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. DES-
PROVIMENTO. A corte especial do Superior Tribu-
nal de justiça já sedimentou o entendimento de que
o termo inicial do prazo para o réu revel recorrer é a
inserção da sentença nos autos, e não a intimação do
referido ato judicial na imprensa oficial, consoante o
disposto  no  art.  322  do  CPC.  (TJPB;  AGInt-AC
073.2010.006358-2/001; Terceira Câmara Especiali-
zada Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João Batista  Barbosa;
DJPB 17/12/2012; Pág. 9). (grifo nosso).

Analisando o caderno processual, verifica-se que o promovido,
ora apelante, foi devidamente citado, mas deixou transcorrer o prazo sem ma-
nifestação (fls. 42), sendo, portanto, declarado revel (fls. 43).
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Ademais, constata-se que o recorrente não constituiu advogado
nos autos até a prolação do decreto sentencial, devendo, por isso, aplicar o co-
mando legal acima transcrito.

Por outro lado, infere-se que a publicação da sentença em cartó-
rio ocorreu em 26.06.2014 (fls.  48). Assim, a fluência do prazo recursal ini-
ciou-se em 27.06.2014 (sexta-feira), sendo seu término em 11.07.2014 (sexta-
feira), porém o recurso somente foi protocolado em 11.08.2014 (fls. 54-verso),
consoante protocolo postal.

Sendo assim, entendo que o recurso é intempestivo, posto que,
embora o art.  508, do Código de Processo Civil,  estabeleça o prazo de 15
(quinze) dias, a sua interposição não atendeu ao comando legal.

Vejamos o dispositivo legal mencionado:

“Art. 508 - Na apelação, nos embargos infringentes,
no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso
extraordinário e nos embargos de divergência, o pra-
zo para interpor e para responder é de 15 (quinze)
dias” (grifo nosso).

Registre-se que, considerando que o prazo para apresentação de
recurso é peremptório, é irrelevante que o cartório tenha expedido AR para a
intimação do réu revel da sentença. Ora, o termo a quo da irresignação apela-
tória não se altera por conta de erro administrativo judicial, sob pena da parte
autora ter seu direito subjetivo prejudicado e a parte ré ser beneficiada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU
REVEL. SENTENÇA. RECURSO. PRAZO. TERMO
A QUO. PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO.  EXPEDI-
ÇÃO DE AR. IRRELEVÂNCIA. PRAZO PEREMP-
TÓRIO.  APELO NAO CONHECIDO. -  NOS TER-
MOS DA LEI  PROCESSUAL,  O PRAZO PARA O
RÉU REVEL APRESENTAR SEU RECURSO FACE
À SENTENÇA DESFAVORÁVEL CORRE EM CAR-
TÓRIO E TEM COMO TERMO A QUO A DATA DA
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO PELO DIRETOR DE
SECRETARIA. - O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DO RECURSO É PEREMPTÓRIO. LOGO, É IRRE-
LEVANTE QUE O CARTÓRIO TENHA EXPEDI-
DO "AR" PARA INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL
DA SENTENÇA. O TERMO INICIAL DO APELO
NÃO SE ALTERA POR CONTA DO ERRO ADMI-
NISTRATIVO  JUDICIÁRIO. -  RECURSO  NÃO
CONHECIDO, EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTI-
VIDADE.  (TJ-DF  -  ACJ:  20120410099302  DF
0009930-44.2012.8.07.0004, Relator: LUÍS GUSTA-
VO  B.  DE  OLIVEIRA,  Data  de  Julgamento:
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22/10/2013, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especi-
ais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 29/10/2013 . Pág.: 245). (grifo
nosso).

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de permitir a
declaração da intempestividade de ofício. Nesse sentido, trago à baila julgado
do Tribunal da Cidadania: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.  RECONHECIMENTO  A
QUALQUER  TEMPO.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO.
PRECEDENTES.  NÃO  SUSPENSÃO  DE  PRAZO.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1.  O  entendimento  jurisprudencial  desta  Corte
Superior  é  no  sentido  de  que  a  intempestividade
recursal  possui  natureza  de  ordem pública,  razão
pelo qual pode ser conhecido de ofício em qualquer
grau  de  jurisdição,  porquanto  não  sujeita  à
preclusão.  Precedentes.  2.  A  interposição  de
embargos de declaração, quando intempestiva, não
interrompe,  nem  suspende  o  prazo  para  a
interposição  de  outros  recursos.  Precedentes.  3.
Agravo  regimental  não  provido”.  (STJ;  AgRg-Ag
1.297.346;  Proc.  2010/0063342-7;  MG;  Quarta
Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão;  Julg.
16/08/2011; DJE 22/08/2011). (grifo nosso).  

Por fim, ressalto a desnecessidade de levar a matéria ao plená-
rio, pois, conforme o disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil,
é permitido ao Relator negar seguimento a recurso, através de decisão mono-
crática, quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudi-
cado ou em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do res-
pectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante o exposto, dada a sua flagrante intempestividade, NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do art. 557,
caput, do Código de Processo Civil.  

P.I.

João Pessoa, 5 de dezembro de 2014. 

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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