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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE
POSSE.  PROCEDÊNCIA.  RECURSO  INTEMPESTIVO.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

- “§5º  Excetuados  os  embargos  de  declaração,  o  prazo  para
interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. ”
(ARTIGO 1003 DO NCPC)

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível, fls. 147/161, interposta por Maria Iris Cristina Cruz
Justino, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª  Vara Cível  da Comarca da
Capital, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” movida pelo Banco Finasa BMC S/A. 

É o que importa relatar.

DECIDO

A matéria a ser julgada é de cunho eminentemente técnico processual ou, em outro
ângulo, precipuamente cronológica.

Conforme se observa dos autos, a apelante, através de seu advogado, tomou ciência
da sentença em 13 de outubro de 2016, consoante publicação da intimação no diário da justiça (vide
fls. 146 verso). 

Dessa forma, considerando a data acima mencionada, verifica-se que o termo final
para a interposição da apelação cível seria em 04 de novembro de 2016, levando-se em conta o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a irresignação. Porém, extrai-se do processo que o
recurso só foi interposto em 10/11/16, fato que contraria o lapso disposto em Lei.

Logo, trata-se de irresignação proposta fora do prazo estipulado pelo §5º do art.
1003, do Novo Código de Processo Civil, que dispõe: 

“§5º  Excetuados  os  embargos  de  declaração,  o  prazo  para
interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
(Artigo 1003 do NCPC)



Desta forma, com base no que prescreve o art. 932, III, do Novo Código de Processo
Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO.

P.I.

João Pessoa/PB, 19 de abril de 2018. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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