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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL nº 00045659-98.2013.815.2001
ORIGEM : 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE          : Banco Bonsucesso S/A
ADVOGADOS :  Lourenço Gomes Gadelha de Moura (OAB/PE 21233) e
Leonardo Nascimento Gonçalves Drumond (OAB/MG 62626)
APELADO : Maria do Socorro Pereira Gerônimo
ADVOGADOS : Valter de Melo (OAB/PB 7.994).

PROCESSUAL CIVIL – Apelação – Prazo
recursal  –  Inobservância  –  Interposição  a
destempo – Juízo de admissibilidade nega-
tivo – Intempestividade – Aplicação do art.
932,  III,  “caput”,  do  CPC –  Não  conheci-
mento.

– A interposição de apelação cível além do
interstício recursal  de 15 (quinze) dias im-
pede o seu conhecimento, à falta do pres-
suposto legal da tempestividade.

- Nos moldes do que dispõe o art. 932, III,
do CPC, não se conhece o recurso mani-
festamente  inadmissível,  assim  entendido
aquele interposto fora do prazo recursal es-
tabelecido pela lei.

Vistos etc. 

MARIA  DO  SOCORRO  PEREIRA
GERONIMO ingressou, perante a 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, com
ação ordinária de indenização c/c de obrigação de fazer e de pagar, em face
do  BANCO BONSUCESSO S/A,  alegando,  em suma,  que promoveu uma
ação de indenização por danos morais perante a 7ª Vara Cível da Comarca
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da  Capital,  para  discutir  a  realização  de  descontos  indevidos  em  seu
contracheque, referentes a suposto saque em cartão de crédito no valor de
R$ 1.504,19 (mil quinhentos e quatro reais e dezenove centavos), que afirmou
não reconhecer e que, apesar da condenação do réu, este continua efetuando
descontos em seu contracheque. 

Sustentou que o único relacionamento que
possui com o réu é um empréstimo contraído no valor de R$ 7.642,66 (sete
mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), divididos
em 60 (sessenta) parcelas de R$ 245,73 (duzentos e quarenta e cinco reais e
setenta e três centavos).

Alegou ainda que, na ação anterior,  o réu
afirmou que a autora contratou dois empréstimos, sendo um de R$ 7.826,79
(sete mil oitocentos e vinte e seis reis e setenta e nove centavos) e outro de
R$ 1.341,93 (mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos),
e  que,  naqueles  autos,  o  juiz  condenou  o  réu  ao  pagamento  de  uma
indenização de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Afirmou
que, apesar da condenação recebida,  o réu continua realizando descontos
indevidos em seu contracheque. 

Com  essas  considerações,  pugnou  pela
procedência do pedido, para que fosse decretada a nulidade da cobrança e a
inexistência da dívida, bem como pela condenação do réu a restituição em
dobro dos valores indevidamente descontados e, ainda, o pagamento de uma
indenização  por  danos  morais  no  montante  referente  a  10  (dez)  salários-
mínimos.

Juntou documentos às fls. 09/12.

Devidamente  citado,  o  promovido
apresentou contestação às fls. 24/31.

Em sentença exarada às fls. 50/54, a juíza
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  declarando  a  nulidade  dos
descontos no contracheque da autora e condenando o réu a restituir em dobro
os  valores  indevidamente  descontados,  corrigidos  monetariamente,  bem
como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. 

Irresignado,  o  banco  promovido  interpôs
apelação (fls. 88/96) alegando, em suma, que a sentença deve ser reformada,
uma vez que a ordem judicial foi cumprida no processo anterior,  aduzindo,
ainda, a ausência de má fé e a inexistência de conduta danosa. 
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Requer o provimento do apelo para que os
pedidos  da  autora  sejam  julgados  totalmente  improcedentes  e,
alternativamente, a condenação à restituição dos valores cobrados de forma
simples.

Contrarrazões às fls. 102/104.

Parecer ministerial sem manifestação sobre
o mérito (fl. 111).

É o suficiente a relatar. 

DECIDO.

Como se sabe, todo ato de postulação se
submete a um duplo juízo a ser realizado pelo magistrado. O primeiro, em re-
lação à sua admissibilidade e, o segundo, se for o caso, em relação ao juízo
de mérito. Essa dicotomia de juízos (admissibilidade e de mérito) vale para
qualquer ato de postulação, inclusive para os recursos.

Dentre os diversos requisitos de admissibili-
dade recursal, importa ao caso em comento a tempestividade, que, em suma,
diz respeito à interposição do recurso dentro do prazo legal.

No caso particular do recurso de apelação,
a Lei Processual Civil estabelece prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos ter-
mos do artigo 1.003, §5º, “in verbis”:

“Exetuado os embargos de declaração, o prazo para in-
terpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quin-
ze) dias” (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos
processuais, é de se observar as regras previstas no art. 218 a 232 do NCPC,
sendo relevante citar, dentre elas, as seguintes:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por  lei  ou  pelo  juiz,  computar-se-ão  somente  os  dias
úteis.
Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se  so-
mente aos prazos processuais.
(...)
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia
do vencimento.
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§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidi-
rem com dia em que o expediente forense for encerrado
antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indis-
ponibilidade da comunicação eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro
dia útil seguinte ao da disponibilização da informação
no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia
útil que seguir ao da publicação.
(...)
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-
se dia do começo do prazo: (...)
VII -  a data de publicação, quando a intimação se der
pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;” (grifei)

“In casu subjecto”, fácil verificar que o pre-
sente recurso foi interposto fora do prazo legal, o que impõe o não conheci-
mento. Com efeito, a sentença prolatada fora publicada no Diário da Justiça,
para fins de intimação das partes, em 15/09/2016 (quinta-feira) (fl. 120).

Ora,  utilizando-se  das  regras  processuais
para contagem de prazos, verifica-se que o prazo para interposição do apelo
se iniciou em 16/09/2016 (sexta-feira), e se encerrou no dia 06/10/2016. Toda-
via, o recurso só foi interposto aos 11/10/2016 (fl. 120), portanto, fora do in-
terstício estabelecido pela lei.

Assim, não deve ser conhecido recurso em
razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, que pode ser apontado
pelo relator “ex officio”, conforme leciona a jurisprudência pátria:

“A intempestividade é matéria de ordem pública, decla-
rável de ofício pelo Tribunal.”

O art. 932, III do Código de Processo Civil
de 2015, por sua vez, prescreve: 

“Art. 932. Incumbe ao relator:
(…)
III  - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os funda-
mentos da decisão recorrida.
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Por tais razões, em face da flagrante intem-
pestividade do recurso apelatório, com fulcro no art.  932,  III, do CPC/2015,
não conheço do recurso. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator
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