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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 N. 0004722-82.2013.815.0631
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Juazeirinho 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADOS: Elísia Helena de Melo Martini, Henrique José Parada Simão
APELADO: Paulo Cézar de Oliveira Carlos
ADVOGADO: Adílson Cardoso Araújo 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO
ENCAMINHADA VIA POSTAL, SEM O COMPROVANTE ELETRÔNICO DE
POSTAGEM. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INVIÁVEL.
ART. 557 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

- Nos termos da Resolução nº 04/2004, que trata de convênio entre o
Tribunal de Justiça da Paraíba e a Empresa de Correios e Telégrafos, “É
indispensável que o recibo eletrônico de postagem de correspondência
por Sedex seja colado no verso da primeira lauda do documento, com
a  chancela  do  carimbo-datador  da  própria  agência,  e  que  sejam
informados: a data e a hora do recebimento; o código e o nome da
agência recebedora; o nome do funcionário atendente."

Vistos etc. 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A apela de
sentença (fl. 62/69) do Juízo da Vara Única da Comarca de Juazeirinho, que julgou
parcialmente procedente ação de repetição de indébito ajuizada por PAULO CÉZAR
DE OLIVEIRA CARLOS, condenando-o a devolver ao apelado, de forma simples,
taxas contratuais consideradas abusivas. 
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O apelante, em longo arrazoado doutrinário, aduz, em suma, que as
taxas cobradas são legítimas, que não se aplica ao caso o CDC, além de não restar
demonstrada a onerosidade excessiva ou ilegalidades que maculem a avença.  

Sem contrarrazões. 

Parecer Ministerial que não adentrou no mérito recursal (f. 106/109). 

É o relatório.

DECIDO.

O relator, em conformidade com o 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. 

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 do CPC, os prazos 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. Já o art. 522 do mesmo Codex determina que o
prazo para interpor apelação será de 15 (quinze) dias.

O recurso subsume à essa hipótese. No caso em tela, a sentença foi
publicada em 26/02/2014 (f. 71), uma quarta-feira, iniciando-se a contagem do
prazo de 15 dias em 27/02/2014 e terminando no dia  13 de março de 2014
(quinta-feira). Já a apelação foi recebida em cartório no dia 17 de março de 2014,
via Correios (f. 72), contudo, o recorrente deixou de observar norma interna desta
Corte, que regula a interposição de recursos por via postal. 

É que não consta no verso de qualquer das peças da petição recursal
(f. 72 a 98) o recibo eletrônico de postagem de correspondência por Sedex, que
deveria ser colado no verso da primeira lauda, com a chancela do carimbo-datador
da própria agência, conforme determina a Resolução nº 04/2004 (§ 3º do art. 2º).

Ao contrário, no verso da primeira folha há somente um carimbo com o
nome do atendente, CPF e horário, o que inviabiliza identificar sua origem, sem a
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data da postagem. Ademais, juntou parte de um envelope (f. 99) onde consta
número de SEDEX e destinatário, sem referência ao número do processo, o que
dificulta aferir a tempestividade do recurso nos termos da norma interna. 

Vejamos o seguinte precedente deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. RECURSO APELATÓRIO. INTERPOSIÇÃO VIA PROTOCOLO
POSTAL.  CARIMBO  DE  RECEBIMENTO  DOS  CORREIOS  E  TELÉGRAFOS.
RESOLUÇÃO Nº 04/2004. CONVÊNIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
COM  EMPRESA  DE  CORRESPONDÊNCIA.  COMPROVANTE  ELETRÔNICO  DE
POSTAGEM. AUSÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. PRECEDENTES DESTA
CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. "§ 3º. É indispensável que o
recibo eletrônico de postagem de correspondência por Sedex seja colado no
verso da primeira lauda do documento, com a chancela do carimbo-datador
da própria agência, e que sejam informados: a data e a hora do recebimento;
o código e o nome da agência recebedora; o nome funcionário atendente." (§
3º, do art. 2º, da Resolução nº 04/2004 do Tribunal de Justiça da Paraíba)
(grifei) - Não observados os requisitos previstos na Resolução n° 4/2004, que
trata  do  protocolo  postal  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  deve  ser
considerada como data da interposição do recurso, para fins de aferição de
sua tempestividade, o dia em que fora protocolizado no setor competente do
órgão judiciário. (Processo nº 00003103620138150461, Primeira Câmara
Cível, Relator: Des. JOSE RICARDO PORTO, julgado em 18-08-2014). 

Nesse sentido, como a apelação somente foi recebida em 17 de março
de 2014 (f. 72), esta deve ser considerada intempestiva, porquanto o apelante não
conseguiu demonstrar sua interposição dentro do prazo de 15 dias estabelecido
pela lei processual civil. 

Ante o 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 setembro de 2014.

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


