
PODER  JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0200528-17.2012.815.0461
Origem : Comarca de Solânea
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil
Advogado : Antônio Braz da Silva
Apelado : Marcos Coutinho da Silva
Advogado : Cleidisio Henrique da Cruz

APELAÇÃO. AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVIDA.  APELO.  INTERPOSIÇÃO  DO
RECURSO  APÓS  O  PRAZO  LEGAL.
APLICABILIDADE DO ART. 508, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL. NÃO  CONHECIMENTO  DO
INCONFORMISMO.  REQUISITO  DE
ADMISSIBILIDADE  DESATENDIDO.
EXTEMPORANEIDADE. CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

- É intempestiva a apelação interposta após o prazo
legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508, do
Código de Processo Civil.

-  Nega-se seguimento a  recurso  interposto  fora  do
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prazo legal,  eis  que a tempestividade é matéria de
ordem pública, cabendo ao relator apreciá-la, seja de
forma provocada ou de ofício.

Vistos.

Marcos Coutinho da Silva propôs a presente Ação
de Repetição de Indébito, em face da Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil,
objetivando  a  revisão  do  contrato  de  financiamento,  celebrado  em  60  (sessenta)
prestações  mensais,  no  valor  de R$  489,67 (quatrocentos  e  oitenta  e  nove reais  e
sessenta e sete centavos), para a aquisição de um veículo  Marca Fiat, modelo Palio
Young,  sob  a  alegação  de  existência  de  abusividade  contratual,  decorrente  das
cobranças da  tarifa de prêmio seguro proteção arrendatário, tarifa de contratação e
tarifa bancária.

Devidamente  citada,  a Cia  Itauleasing  de
Arrendamento Mercantil não ofertou contestação, consoante certidão de fl. 27, razão
pela qual foi decretada sua revelia, fl. 28.

Às fls. 29/32, o Magistrado a quo julgou procedente a
pretensão arguida na inicial, nos seguintes termos:

ISTO POSTO,  e  por tudo que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE o pedido na presente ação,
para  CONDENAR a  Cia.  Itauleasing  de
Arrendamento  Mercantil  ao  pagamento  em  dobro,
em favor do demandante, Marcos Coutinho da Silva,
dos  valores  cobrados  indevidamente,  referentes  a
tarifa  de  contratação,  tarifa  bancária  e  tarifa  (cic)
tarifa  prêmio  seguro  proteção  arrendatários,
cobradas  pelo  demandado,  no total  de R$ 1.900,00
(Hum mil e novecentos reais), conforme mencionado
na inicial, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e
correção monetária pela TR, em total a ser apurado
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na época da efetiva liquidação.
Condeno  o  requerido  ao  pagamento  de  custas
processuais  e  honorários advocatícios,  que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada  com  o  teor  do  édito  judicial,  a
instituição  financeira intentou APELAÇÃO,  fls.  37/46,  aduzindo,  em  síntese, o
prévio conhecimento e anuência das cláusulas contratuais pelo demandante, tendo
havido,  portanto,  o cumprimento de todas  as condições exigidas para a validade
jurídica do ato, impossibilitando, dessa forma, a revisão contratual, em obediência
aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.  Outrossim, assevera a
legalidade das tarifas de cadastro e de cobrança bancária, bem como do seguro de
proteção financeira. Ao final, pugna pela reforma da sentença e provimento do apelo.

Contrarrazões,  fls.  64/71,  noticiando  a  sujeição  das
instituições  financeiras  ao  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  a  ilegalidade  das
tarifas administrativas exigidas no instrumento contratual, haja vista serem serviços
de responsabilidade do fornecedor, com arrimo nos arts. 39, V, e 51, IV, do mesmo
comando normativo. 

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

De antemão, exercendo o juízo de admissibilidade do
recurso,  devo  assinalar  que  o  inconformismo  não  se  credencia  ao  conhecimento,
devido ao desatendimento do requisito da tempestividade, pois, na espécie, não se
satisfez a exigência legal de interposição do inconformismo no prazo de 15 (quinze)
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dias, conforme disciplina o art. 508, do Código de Processo Civil.

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
prazo  para  interpor  e  para  responder  é  de  15
(quinze) dias - negritei.

Nessa  senda,  compulsando  o  encarte  processual,
verifica-se que a  sentença  hostilizada,  proferida às  fls.  29/32,  restou devidamente
publicada no Diário de Justiça Eletrônico em  04/06/2013 (terça-feira),  porquanto o
termo inicial de contagem de prazo para o manejamento de recurso teve início em
05/04/2013 (quarta-feira)  e  o  dies  ad  quem  findou em 19/06/2013 (quarta-feira),  ao
perfazer o prazo de 15 (quinze) dias.

Contudo, houve a interposição do recurso somente
na  data  de  20/06/2013,  de  acordo  com  o  comprovante  da  Empresa  Brasileira  de
Correios e Telégrafos, fl. 37-v, isto é,  1 (três) dia após o escoamento do prazo para a
sua interposição.

Desta forma, considerando o prazo legal,  não resta
dúvida de que o recurso apelatório foi interposto fora do prazo, restando, portanto,
incontroversa a sua intempestividade.

Sobre o tema, a doutrina:

Os recursos devem ser interpostos no prazo que a
lei  assinar  para  tanto,  a  fim  de  que  não  se
perpetuem as demandas judiciais indefinidamente.
(Nelson  Nery  Junior  e  Rosa  Maria  de  Andrade
Nery,  In.  Código de Processo Civil  Comentado e
Legislação  Processual  Civil  Extravagante,  7ª
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edição, 2003, p. 850).

Consigne-se,  por  oportuno,  que  a  jurisprudência
pátria  é  pacífica  no  sentido  da  possibilidade  de  declarar  a  intempestividade  de
ofício. Neste sentido, confira-se a seguinte transcrição:

A intempestividade  é  matéria  de  ordem  pública,
declarável de ofício pelo Tribunal (RSTJ 34/456).

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  É  de  se  negar
conhecimento  a  recurso  intempestivo,  eis  que  a
tempestividade  é  matéria  de  ordem  pública,
cabendo ao  relator  apreciá-la  de  ofício.  (TJPB;  AC
001.2011.010.162-1/001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Convocado  Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 05/09/2013; Pág. 9).

E, 

AGRAVO  INTERNO.  MUNICÍPIO.  PRAZO  EM
DOBRO.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO
CPC.  A  intempestividade  é  matéria  de  ordem
pública, declarável de ofício pelo tribunal. O recurso
interposto  fora  do  prazo  deve  ser  liminarmente
indeferido, consoante autoriza o art. 557, caput, do
nosso código de ritos. (TJPB; AGInt 032.2009.001603-
4/001; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 21/05/2010;
Pág. 10) 

Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário,
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consoante preconiza o disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, o qual
confere poderes ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
por decisão monocrática.

Ante  o  exposto,  dada  a  sua  flagrante
intempestividade, NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO.

P. I. 

João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
  Desembargador

      Relator
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