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APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  INTERPOSTO  FORA  DO
PRAZO  (15  DIAS).  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

-  O  relator  deverá  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível (CPC, art.  557),  haja vista ser a tempestividade um
pressuposto  objetivo  necessário  à  admissibilidade  de  qualquer
recurso.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
procedentes  os  pedidos  formulados  na  ação  declaratória  de  nulidade  cumulada  com
repetição  de  indébito  proposta  por  Maria  Andreza  Cassimiro  Ramos  em desfavor  do
Banco Itaucard S. A. 

Na  sentença,  o  magistrado  entendeu  serem  ilegais  as  cobranças
relativas a TAC, Gravame, Serviços de Terceiros e Avaliação do Bem, daí porque condenou
o réu a devolver os valores correspondentes, em dobro, a autora, além de pagar honorários
advocatícios, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inconformada, recorre a instituição financeira alegando a legalidade
das tarifas, a ausência de abusividade, a previsão contratual quanto a tais pagamentos e a
impossibilidade  de  devolução  em  dobro.  Ao  final,  pede  o  provimento  do  recurso,
reformando-se a sentença e julgando-se improcedente o pedido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.



É o relatório. Decido.

O recurso deve ser liminarmente indeferido, eis que intempestivo.
De fato, consoante se colhe da publicação de fl. 86, o recorrente foi intimado da sentença
através  do Diário  da  Justiça  Eletrônico  disponibilizado  em 07/08/2014  e  publicado em
08/08/2014, sexta-feira. Desta forma, o início da contagem do prazo ocorreu no primeiro
dia útil  seguinte – 12/08/2014 – uma terça-feira,  já que a segunda-feira (11/08/2014) foi
feriado (Ato da Presidência nº 63/2014).

Considerando que o prazo para apelação é de 15 (quinze) dias,  o
último dia para a interposição de recurso se deu em 26/08/2014.

Conforme se  pode  observar  da  inicial  do  recurso,  a  autenticação
mecânica foi lançada no dia 27/08/2014, um dia após o vencimento do prazo. Assim, o
recorrente extrapolou o prazo recursal previsto para o recurso em 01 (um) dia, fato este
que qualifica a apelação como intempestiva e impede o seu conhecimento.

Isto  posto,  com fulcro  no art.  557,  caput,  do Código de Processo
Civil,  não  conheço  do  recuso,  por  falta  de  um  dos  requisitos  de  admissibilidade:  a
tempestividade recursal.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

               João Alves da Silva
                       Relator
              


