
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível nº 0002737-77.2011.815.0751 — 4ª Vara de Bayeux
Relator : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Lindalba Pereira Lopes
Advogado      : José Marcelo Dias
Apelado : BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado : Luis Felipe Nunes de Araujo, Fernando Luz Pereira e outros

APELAÇÃO  CÍVEL  —  INTERPOSIÇÃO  A DESTEMPO  — 
INADMISSIBILIDADE — APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT 
DO CPC — SEGUIMENTO NEGADO.

—  É  de  se  negar  seguimento  a  recurso  intempestivo,  eis  que  a 
tempestividade  é  matéria  de  ordem  pública,  cabendo  ao  relator  
apreciá-la de ofício.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Lindalba Pereira Lopes 
em face da sentença (fls. 67/74) proferida pelo Juízo da 4ª vara de Bayeux, nos autos da Ação 
de Revisão Contratual.

Aduz em síntese que a sentença combatida merece ser reformada, pois 
está em desacordo com o comando inserto no art. 458 do CPC.

Devidamente intimada, a parte promovida apresentou as contrarazões 
às fls. 102/115.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 
122/124, opinou pelo não conhecimento do apelo.

É o relatório. 

Decido.

O presente recurso é intempestivo. 

De início, esclareça-se que o lapso temporal para o manejo do recurso 
apelatório é de 15 (quinze) dias, consoante o disposto no art.  508 do Código de Processo 
Civil. 
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No caso específico dos autos, observa-se que houve publicação oficial 
mediante nota de foro no Diário da Justiça no dia 13 de maio de 2013 (fl. 75), iniciando-se 
a contagem do prazo no dia 14 de maio de 2013.

Bem, por  isso,  utilizando-se tal  publicação  como parâmetro,  temos 
que  o  prazo  recursal  se  esgotou  no  dia  28  de  maio  de  2013.  Vê-se  claramente  que, 
acrescendo-se  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  a  contar  do  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  da 
publicação,  o  presente  recurso,  que  foi  interposto  em  29  de  maio  de  2013,  deve  ser 
considerado intempestivo. 

Assim,  à  vista  de  sua  manifesta  inadmissibilidade,  NEGO 
SEGUIMENTO AO RECURSO,  nos termos do art.  557,  caput, do Código de Processo 
Civil.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 05 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
   Juiz convocado/Relator
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