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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 0030080-46.2009.815.2003
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Ivanildo Oliveira 
ADVOGADO: Américo Gomes de Almeida
APELADO: Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE
MANIFESTA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SEGUIMENTO
NEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC. 

- Os prazos são peremptórios e exigem efetiva obediência. À luz do
art. 184 do CPC, para a contagem do prazo, assevera a norma que o
termo  inicial  se  exclui  enquanto  o  termo  final  é  incluído.
Extrapolando-se tal termo, configura-se interposição serôdia.

-  Assim,  não se conhece  do recurso  apelatório  quando interposto
além do prazo de 15 dias estabelecido pelo art. 508 do CPC, razão de
negar-lhe seguimento com arrimo no art. 557 do mesmo Códex.

Vistos etc.

Cuida-se de apelação cível interposta por IVANILDO OLIVEIRA,
buscando reformar decisão proferida (f. 170/181) pelo Juízo da 4ª Vara
Regional de Mangabeira, que, nos autos da ação revisional ajuizada em
face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, julgou improcedente a exordial,
condenando  o  autor  a  pagar  custas  e  honorários  advocatícios,  estes
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fixados em 15% sobre o valor da causa, devendo observar-se, no entanto,
o art. 12 da Lei nº 1.060/50, por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

O  recorrente  aduz  tudo  que  entende  direito,  objetivando  a
reforma da sentença vergastada (f. 218/221).

Inexistência de contrarrazões. 

A Procuradoria de Justiça não se manifestou sobre o mérito da
controvérsia (f. 232).

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  mencionado
artigo:

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. 

O art. 508 do Código de Processo Civil disciplina que o lapso
temporal para interposição de apelação cível é de 15 (quinze dias) e, no
tocante à sua contagem, dispõe o CPC que “Salvo disposição em contrário,
computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do
vencimento.” (art. 184). 

No  caso  em  tela,  compulsando  os  autos  observa-se  que  a
sentença foi publicada no dia 18 de setembro de 2013 (f. 201). Assim,
deve-se excluir tal dia, fluindo o prazo recursal do dia 19 de setembro
(quarta-feira) até o dia 3 de outubro de 2012 (quarta-feira). 
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No entanto, o recurso apelatório somente foi apresentado no
dia  10 de outubro de 2012 (quarta-feira),  portanto,  muito  além do
prazo de 15 dias, conforme atesta o protocolo no rosto da petição recursal
(f. 218), razão de ser manifestamente intempestivo.

A propósito, cito precedente da jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA. É intempestiva apelação
interposta além do prazo do art. 508 do CPC, impondo-se, nessas
circunstâncias, o seu não conhecimento ante ao não atendimento dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Preliminar acolhida. Apelo
não-conhecido.1 

Com tais considerações, não conheço do recurso, o que faço
com base no art. 557 do Código de Processo Civil.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 12 de setembro de 2014.

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

 

1 TJRS - Apelação Cível nº 70013933478. Sexta Câmara Cível. Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura.
Julgado em 16/11/2006. 


