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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004786-05.2012.815.0251
ORIGEM: 4ª Vara Mista da Comarca de Patos 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Clezilda Gomes Filgueiras
ADVOGADO: Alexandre Lucena Camboin
APELADA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADA: Luana Thaina Albuquerque Barreto

APELAÇÃO CÍVEL.  REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS
C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INTERPOSIÇÃO  SERÔDIA.  AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Deixando a parte insurgente de observar o prazo fixado no art. 508
do CPC, só sendo interposta a apelação depois de 15 (quinze) dias,
deve ser declarada a sua intempestividade e, por conseguinte, não
conhecer-se do recurso com arrimo no art. 557 do CPC.

Vistos etc.

Trata-se de apelação manejada por  CLEZILDA GOMES FILGUEIRAS,
nos autos da  ação  revisional  de  cláusulas  contratuais  c/c  consignação  em
pagamento  e  repetição  de  indébito  ajuizada  contra  a  BV  FINANCEIRA  S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra sentença do Juiz da 4ª
Vara da Comarca de Patos (f. 109/116), que julgou improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial.
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O apelante alega que a sentença merece ser reformada, uma vez que
as instituições financeiras devem atender as exigências da lei consumerista e,
assim sendo, as taxas e juros mencionados na exordial são ilegais.

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão, f. 136).

A Procuradoria de Justiça não opinou quanto ao mérito, por restar
ausente interesse público que torne necessária sua intervenção.

É o relatório.

DECIDO.

O relator, em conformidade com as prescrições do art. 557 do CPC,
deve analisar previamente as condições de admissibilidade do recurso,
impedindo, em nome da economia processual, a tramitação daqueles
dissonantes da lei dos ritos. Eis o disposto no texto legal:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Nesse sentido, temos que é imperativo ao relator obstar o
seguimento do recurso quando o mesmo tenha sido interposto além do prazo
prescrito na lei.

Dentro desse contexto, a presente apelação não deve ser conhecida,
porquanto não satisfaz pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, a
tempestividade.

Nos termos do art. 184 da Lei Processual Civil, os prazos processuais
são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, e só
começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação.

Dentro desse aspecto há que se destacar que o art.  522 do CPC
determina que o  lapso  temporal  para  interposição  de  apelação será  de  15
(quinze) dias.

O recurso em tela subsume-se à hipótese do dispositivo legal. Isso
porque a nota de foro intimando o recorrente da sentença foi disponibilizada no
dia 02/09/2014 e considerada publicada em 03/09/2014 (f. 118). 

Iniciando o prazo recursal no dia 04/09/2014, o termo final seria
18/09/2014,  contudo,  a  apelação  somente  foi  protocolizada/recebida  em
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23/09/2014 (f. 119), de modo que é manifestamente intempestiva. 

Diante do exposto,  não conheço da apelação cível, o que faço
com base no art. 557 do Código de Processo Civil. 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 12 de dezembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                        Relatora 


