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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 2009932-96.2014.815.0000
RELATOR :  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE        : Município de João Pessoa
PROCURADOR : Antônio Fernando de Amorim Cadete
ADVOGADA          : Monique Chiristiane Pereira Mendes
AGRAVADO : Gutemberg Cunha da Silva
ADVOGADOS : Heratostenes Santos de Oliveira

PROCESSUAL  CIVIL – Agravo  de
Instrumento  –  Pressuposto  de
admissibilidade  –  Art.  522  do  CPC –
Fazenda Pública – Prazo em dobro (CPC,
art. 188) -  Interposição do recurso após o
prazo  legal  –  Intempestividade  recursal  –
Não conhecimento – Seguimento negado. 

− Apresenta-se intempestivo o agravo de
instrumento interposto após o prazo legal,
previsto no artigo 522 do CPC.

- Quando a parte for a Fazenda Pública ou
o  Ministério  Público  computar-se-á  em
quádruplo  o  prazo  para  contestar  e  em
dobro para recorrer.

- Nos moldes do que dispõe o art. 557 do
CPC,  nega-se  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  assim
entendido aquele interposto fora do prazo
recursal estabelecido pela lei.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, inconformado com a decisão
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interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança c/c pedido liminar
pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Na  referida  decisão,  fl.  24/26,  o  juiz
concedeu o pedido de liminar para obrigar o Município de João Pessoa, pela
sua  Secretaria  de  Saúde,  a  fornecer,  com  urgência  recomendada,  o
medicamento  de  que  necessita  o  autor,  de  preferência  constantes  da
prescrição médicas apresentadas, que poderão ser substituídos por genéricos
ou similares, ou mesmo pelos constantes da lista do SUS, desde que com os
mesmos princípios ativos e que não comprometam o tratamento, sob pena de
bloqueio de verbas do ente estatal necessário à satisfação da ordem, sem
prejuízo  de  outras  medidas  cabíveis,  como  aplicação  de  multa,  e
responsabilização  do  agente  público,  civil  e  criminalmente,  pela
desobediência.

Alegou, o agravante, a ausência de direito
líquido e certo,  a necessidade de dilação probatória,  a inexistência  de ato
ilegal,  uma  vez  que  os  cateteres  oferecidos  pela  Prefeitura  é  plenamente
eficaz   e  eficiente.  Aduziu,  ainda,  que  o  insumo  não  é  uma  terapêutica
inquestionável nem condição “sine qua non” para o tratamento da doença do
demandante. Dessa forma, asseverou a necessidade de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.

Por  fim,  pugnou  pelo  reconhecimento  da
inadequação da via eleita e que seja extinto o mandado de segurança, ou que
seja provido o presente agravo de instrumento, com a consequente revogação
da medida liminar deferida. Ademais, caso entenda não cabível a revogação
da tutela  concedida,  requereu a modificação da decisão que antecipou os
efeitos da tutela, para que seja estipulado um limite para o fornecimento de
insumos,  possibilitando  o  planejamento  do  Município  conforme  exigências
constitucionais e legais as quais a Administração Pública está submetida.

 
É o que basta relatar. Decido.

“Ab initio”,  não custa lembrar que, como a
ação  possui  determinadas  condições  para  ser  validamente  constituída,  o
recurso também tem seus requisitos de admissibilidade, os quais a doutrina
divide em intrínsecos (cabimento,  legitimidade, interesse ou inexistência de
fato  impeditivo  ou  extintivo  do  ônus  de  recorrer)  e  extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal e preparo). 

Como  a  matéria  pertinente  ao  juízo  de
admissibilidade é quase sempre de ordem pública, deve, quando for o caso,
portanto, ser conhecida “ex officio”. 
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A circunstância da não ocorrência de uma
das condições de admissibilidade é suficiente para o julgador “ad quem” não
admitir o recurso, o que inviabiliza a continuidade do procedimento.

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

Quanto  à  contagem  do  prazo  para
interposição de recurso, reza o art. 242 do Código de Processo Civil:

“Art.  242.  O  prazo  para  a  interposição  de  recurso
conta-se da data, em que os advogados são intimados
da decisão, da sentença ou do acórdão”. (grifei)

Por seu turno,  reza o art.  522 do Código
Buzaid:

“Art. 522. Das decisões interlocutórias  caberá agravo,
no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando
se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão
grave  e  de  difícil  reparação,  bem como nos  casos  de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em
que a apelação é recebida, quando será admitida a sua
interposição por instrumento”. (grifei)

  Entretanto,  quando  a parte  for  a  Fazenda
Pública ou o Ministério Público o prazo para recorrer é em dobro, conforme
art. 188 do CPC:

“Art. 188 –  Computar-se-á em quádruplo o prazo para
contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a
Fazenda Pública ou o Ministério Público.”

“In  casu  subjecto”,  fácil  verificar  que  o
presente recurso fora interposto  fora do prazo legal,  o que impõe seu  não
conhecimento.

Isso  porque,  conforme  se  depreende  na
certidão  de  intimação  da  decisão  agravada,  fl.  22,  que  o  recorrente  foi
devidamente  intimado,  na  pessoa  do  Procurador  Geral  do  Município,  Dr.
Rodrigo Nóbrega Farias, através do seu ciente exarado no mandado, juntado
aos autos em 14 de julho de 2014.

No  entanto,  o  agravo  de  instrumento
somente foi interposto em 07 de agosto de 2014 (fl.02), 01 (um) dia além do
prazo correto.

É que o prazo começou a correr em 15 de
julho de 2014, completando os vinte dias em 03 de agosto de 2014 (domingo).
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Como na segunda-feira (04/08/2014) foi decretado ponto facultativo no Poder
Judiciário, e o dia 05/08/2014 (terça-feira) foi feriado municipal, o primeiro dia
útil seguinte foi na quarta-feira, dia 06/08/2014, último dia para ser interposto
o presente recurso.

Assim, restou clara a  não observância  do
prazo  legalmente  determinado,  caracterizando,  inexoravelmente,  a
intempestividade do recurso, acarretando o seu não conhecimento. 

Nesse  sentido,  é  remansosa  a
jurisprudência pátria, trazendo-se à baila o seguinte precedente:

“AGRAVO  INTERNO.  INTERPOSIÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inobservância do prazo legal de 10 (dez) dias. Intimação
da decisão mediante publicação em nota de foro. Nome
do causídico abreviado. Existência de outros elementos
identificadores. Ausência de nulidade. Requisito objetivo
de  admissibilidade  não  preenchido.  Hipótese  de  não
conhecimento. Desprovimento do recurso. Apresenta-se
intempestivo o agravo de instrumento interposto após o
prazo  de  10  (dez)  dias da  publicação  da  decisão
recorrida,  a  teor  do  disposto  no  art.  522  do  CPC.  É
válida  a  intimação  feita  com  o  nome  abreviado  do
causídico, se da publicação constaram outros elementos
identificadores,  suficientes  para  eliminar  qualquer
dúvida  quanto  à  identificação  das  partes  e  de  seus
advogados. A abreviação de nomes nas notas de foro é
uma  prática  bastante  comum  e  não  enseja,
necessariamente, a nulidade do ato, que, a teor do que
disciplina  o  artigo  236,  §1º,  do  CPC,  só  fica
caracterizada  quando  se  vislumbra  a  insuficiência  da
identificação dos destinatários da publicação. 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. (CPC, artigo 557). (TJPB; AGInt-
AI  200.1999.000122-0/001;  João  Pessoa;  Relª  Desª
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti;  DJPB
25/01/2011; Pág. 5)  (grifei)

Diante  do  contexto,  a  hipótese,
induvidosamente,  reclama decisão monocrática  nos termos  do art.  557 do
Código de Processo Civil, que textua:

“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.”
(grifei)
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Por todas essas razões, com fulcro no art.
557 do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, negando-lhe seguimento.

P.I.

João Pessoa, 14 de agosto de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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