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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
APRESENTAÇÃO  INTEMPESTIVA. 
RECURSO  MANIFESTAMENTE 
INADMISSÍVEL.  NÃO  CONHECIMENTO. 
SEGUIMENTO  NEGADO 
MONOCRATICAMENTE.

- Manifesta a intempestividade do recurso, cabe 
ao  relator,  monocraticamente,  com  fulcro  na 
regra contida no art. 557, caput, do Código de 
Processo Civil, negar seguimento ao recurso.

VISTOS, etc.

Cuida-se de  apelação cível interposta por  JOSÉ MARCILIO 
DIAS em face da sentença de fls. 54/55 proferida nos autos da  Ação de 
Reintegração de Posse, ajuizada contra o BANCO ITAULEASING S/A, ora 
apelado, que julgou improcedente o pedido e condenou o banco recorrido 
em verba honorária sucumbencial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Inconformado  com  o  valor  dos  honorários  arbitrados,  o 
promovido interpôs o presente apelo (fls.  63/72),  requerendo a majoração 
verba honorária. 

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões 
às  fls.  75/80.  Preliminarmente,  arguiu  a  intempestividade  do  apelo.  No 
mérito, pugnou pela manutenção da decisão de 1º grau em todos os seus 
termos.

Em parecer  de  fls.  85/87,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça 
opinou  pelo  não  conhecimento  do  apelo,  em  razão  de  sua  flagrante 
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intempestividade e, no mérito, deixou de emitir parecer conclusivo, porquanto 
ausente interesse público que recomende sua intervenção. 

É o breve relatório.

DECIDO

Questão  de  ordem  processual  impede  o  conhecimento  do 
presente  recurso,  razão  pela  qual  a  este  deve  ser  negado  seguimento 
monocraticamente.

Com efeito, o apelo é manifestamente inadmissível, uma vez 
que foi apresentado intempestivamente.

In  casu,  a  sentença  foi  publicada  no  Diário  da  Justiça 
Eletrônico do dia 18 de fevereiro de 2014 (fl. 56).

Entretanto,  somente  em  08  de  abril  do  corrente  ano foi 
interposta a presente apelação.

Considerando  que  o  prazo  para  interpor  apelação  é  de  15 
(quinze) dias1, verifica-se que entre a data da intimação da sentença até a 
interposição  do  presente  apelo  transcorreram  mais  de  15  (quinze)  dias, 
mostrando-se tardio o apelo, não preenchendo, assim, um dos requisitos de 
admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

De  mais  disso,  a  interposição  dos  embargos  declaratórios 
apresentados tardiamente (fls.  63/72)  não tem o condão de reabrir  prazo 
para eventual recurso como quer crê o recorrente. Isto porque, entre a data 
da publicação da sentença (fl. 56) e a interposição dos aludidos aclaratórios 
decorreram  quase  40  (quarenta)  dias,  enquanto  que  o  prazo  para  os 
embargos de declaração é de cinco dias.

Ora,  uma  vez  intempestivo,  temos  que  o  recurso  é 
manifestamente inadmissível. Dessa maneira, ao relator cabe a negativa do 
seu  seguimento,  consoante  determina  o  art.  557,  caput,  do  Código  de 
Processo Civil2.

Por oportuno, colaciono o julgado que se segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER.  IMPROCEDÊNCIA.  RECURSO  DE 
APELAÇÃO  DECLARADO  INTEMPESTIVO  PELO 
JUÍZO    A  QUO  .  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE 
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  DENTRO  PRAZO 
LEGAL.  DOCUMENTO  ACOSTADO  QUE  NÃO 
DEMONSTRA  PROTOCOLO  TEMPESTIVO  JUNTO 
AOS  CORREIOS.  DESPROVIMENTO.  Não  havendo 

1 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.

2 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. 
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provas aptas a demonstrar o protocolo de recurso 
dentro do prazo legal,  deve ser mantida a decisão 
proferida pelo Juiz de primeiro grau que considerou 
intempestivo o apelo interposto pelo ora agravante. 3 
[em destaque]

Portanto,  sendo  a  tempestividade  um  pressuposto  de 
admissibilidade do recurso, cuja matéria é de ordem pública, pode ser ela 
declarada a qualquer tempo pela Corte Colegiada e, inclusive, pelo próprio 
relator,  monocraticamente  e  de  ofício,  ainda  que  o  juízo  a  quo tenha 
silenciado a respeito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  por  ser 
manifestamente inadmissível,  ante a sua intempestividade,  nos termos do 
557, caput, do Código de Processo Civil Brasileiro.

P.I.

João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz 
                            Relator

3 TJPB; AI 011.2011.000255-4/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos; DJPB 19/09/2012; Pág. 6.
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