
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0032652-10.2011.815.2001.
Origem : 12ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Telemar Norte Leste S/A. 
Advogados : Wilson Sales Belchior, Larissa Antônia Maia Ferreira.
Apelada : Maria das Neves da Silva. 
Advogados : Frederico Soares Araújo, Maria Cristina Cavalcante Pinheiro.

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE,  AO  NEGAR
SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO,  APRECIOU  O
MÉRITO  DO  INCONFORMISMO.
INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO  QUE
IMPUGNOU  A  SENTENÇA  DE  PRIMEIRO
GRAU.  NECESSIDADE  DE  REFORMA  DO
JULGADO  MONOCRÁTICO.  MATÉRIA  DE
ORDEM  PÚBLICA.  RECONHECIMENTO  EX
OFFICIO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

-  Com  efeito,  na  hipótese  em  apreço,  apesar  de
aparentemente  aplicável  o  benefício  processual  do
prazo em dobro para a empresa recorrente, em virtude
de a demanda ter sido ajuizada em face de dois réus
com patronos diferentes nos autos, há de se registrar
que  tão  somente  um  deles  restou  sucumbente  por
meio da sentença vergastada, não incidindo a norma
do art. 191 do Código de Processo Civil.

-  Em  virtude  da  intempestividade  averiguada,
faltando, pois, um dos requisitos para o conhecimento
da  Apelação  interposta,  bem  como  em  sendo  a
matéria  tratada  de  ordem  pública,  passível  de
reconhecimento ex officio por este Colegiado, quando
da  apreciação  do  próprio  juízo  de  admissibilidade
cuja análise  é novamente trazida à tona mediante a
interposição  do  presente  Agravo Interno,  há  de  ser
reformada  a  decisão  monocrática  que  conheceu  e
apreciou o mérito do inconformismo apresentado.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,   acolher  a  questão  de  ordem  para  retificar  a  decisão  do  dia
29.07.2014, n.º 15 da pauta, que não conhecia de ambos os recursos, para:
“Conhecer do agravo interno, reconhecendo a intempestividade da apelação,
nos termos do voto do relator, unânime.  

Trata-se  de  Agravo Interno interposto  pela  Telemar Norte
Leste S/A contra a decisão monocrática (fls. 342/352) que negou seguimento
à Apelação contraposta à sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da
Comarca da Capital que, nos autos da  “Ação de Indenização de Quantia
Certa c/c Complementação de Obrigação de Fazer” ajuizada por  Maria
das Neves da Silva em face da recorrente e da Telebrás – Telecomunicações
Brasileiras S/A, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da
União Federal e a prejudicial de mérito de prescrição, e julgou procedente o
pedido autoral.

Em suas razões (fls. 354/367), a agravante alega, em síntese, a
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam  haja  vista  que  as  ações
reclamadas foram emitidas pela Telebrás, bem como tendo em vista que não
pode responder  por atos  do Governo Federal.  Alega  ainda a  incidência  da
prescrição  da  pretensão  autoral,  pugnando  pela  reforma  do  julgado
monocrático, e consequentemente da sentença de primeiro grau, para extinguir
o feito sem resolução de mérito pela ilegitimidade passiva, ou com apreciação
meritória ante a incidência prescricional.

O Ministério Público, em parecer da Dra. Lúcia de Fátima Maia
de Farias, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, ressaltando o acerto
do julgado monocrático (fls. 348/402).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  do  agravo
interno, conheço do recurso ora em análise, passando a apreciá-lo.

Como é sabido, o agravo interno se consubstancia em espécie
recursal cabível quando a parte prejudicada, em virtude da prolação de uma
decisão monocrática final, pretende impugnar o conteúdo decisório proferido
pelo relator. Pois bem, na hipótese vertente, esta modalidade de recurso está
preenche as condições de admissibilidade, razão pela qual é possível conhecê-
la.  

No  caso  dos  autos,  a  empresa  agravante  se  insurge  contra
julgamento  monocrático  que,  com  base  em  entendimento  dominante  dos
Tribunais Superiores e desta  própria  Corte  de Justiça,  negou seguimento à
apelação, ante a manifesta improcedência dos argumentos recursais.

A  princípio,  consigno  que  a  decisão  monocrática  há  de  ser
reformada, porém, não pelos fundamentos e pleito da agravante, mas sim em
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virtude da intempestividade do apelo, que afasta, no caso concreto, o juízo de
mérito do recurso interposto contra a sentença primeva, matéria esta de ordem
pública e que deve ser suscitada de ofício.

Com  efeito,  apesar  de  aparentemente  aplicável  o  benefício
processual  do  prazo  em  dobro  para  a  empresa  apelante,  em  virtude  de  a
demanda ter sido ajuizada em face de dois réus com patronos diferentes nos
autos, há de se registrar que tão somente um deles restou sucumbente por meio
da sentença vergastada. Esta apresentou o seguinte dispositivo:

“Diante  do  exposto,  acolho  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  e  EXTINGO O PROCESSO
SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO  quanto  à  ré
TELEBRÁS  S.A e  JULGO  PROCEDENTE  os
pedidos  elencados  na  inicial  para  CONDENAR  a
Telemar  S.A  a  subscrever  as  ações  integralizadas
pela  autora  e  não  subscritas  no momento em que
fora  consumado  o  investimento,  devendo  ser
observado  no  cálculo  o  capital  vertido  e  o  valor
patrimonial alcançado pelas ações no momento em
que fora consumada a integralização.
Assinalo que, na hipótese de conversão em pecúnia
da obrigação de subscrever o remanescente de ações
que  toca  à  autora,  o  valor  monetário  a  lhe  ser
concedido deverá ser pautado com base na cotação
das ações na Bolsa de Valores no exato dia em que
transitar em julgado o provimento jurisdicional final,
incindindo  sobre  o  montante  apurado  correção
monetária  desde  a  data  do  trânsito  em  julgado  e
juros de mora de 1% ao mês a contar da data da
citação.Por  fim,  condeno  a  ré  a  pagar  as  custas
processuais, bem como honorários advocatícios que
serão arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor
da condenação” (fls. 277/278).

A finalidade  do  prazo  em dobro  do  art.  191  do  Código  de
Processo Civil é a de permitir que a parte tenha tempo hábil e suficiente para
se  manifestar  adequadamente,  quando a  existência  de  múltiplos  advogados
tem o condão de criar dificuldades de acesso aos outros. Nos casos em que não
haja esse entrave processual que seja capaz de configurar um cerceamento de
defesa, a contagem em dobro do prazo não deve ser conferida para o suposto
litisconsorte, sob pena de efetivo descumprimento do princípio da igualdade
previsto no âmbito do modelo constitucional de processo civil.  

Tal raciocínio é igualmente compartilhado pela jurisprudência
nacional,  que  assevera  que,  havendo  sucumbência  apenas  para  um  dos
litisconsortes,  não  se  aplica  a  regra  do  prazo  dobrado  para  a  interposição
recursal. Esse entendimento é objeto da Súmula nº 641 do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:

“Não  se  conta  em  dobro  o  prazo  para  recorrer,
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quando só um dos litisconsortes haja sucumbido”.
(grifo nosso).

No caso em apreço, a sucumbência exclusiva da agravante é
patentemente  verificada,  não  havendo  que  cogitar,  pois,  em  aplicação  em
dobro do prazo recursal.

Assim, compulsando detidamente o caderno processual, vê-se
que o Recurso Apelatório é manifestamente intempestivo. Isso porque, a parte
recorrente foi intimada da sentença em 13/11/2012 (fls. 277v).   

Dessa  forma,  como a  publicação se  deu numa terça-feira,  o
prazo iniciou na quarta-feira,  14/11/2012, apresentando como termo final a
data de 28/11/2012. O recurso apelatório, porém, só foi protocolizado no dia
10/12/2012, consoante se depreende da chancela mecânica existente na peça
de interposição (fls. 283).

Portanto, em virtude da intempestividade averiguada, faltando,
pois,  um dos  requisitos  para  o  conhecimento  da  Apelação interposta,  bem
como  em  sendo  a  matéria  tratada  de  ordem  pública,  passível  de
reconhecimento  ex  officio  por  Este  Colegiado,  quando  da  apreciação  do
próprio  juízo  de  admissibilidade  cuja  análise  é  novamente  trazida  à  tona
mediante a interposição do presente Agravo Interno, há de ser reformada a
decisão  monocrática  que  conheceu e  apreciou  o  mérito  do  inconformismo
apresentado.

Por tudo o que foi exposto, conheço do presente Agravo Interno
e, de ofício, suscito a intempestividade da Apelação interposta pela agravante,
reformando a decisão monocrática que analisou o mérito da irresignação para
NÃO CONHECER do Recurso Apelatório.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição a Exma. Desa. Maria
de Fátima Morais Bezerra Cavalcanti,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho e o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior, juiz convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do E. A. D.
Ferreira. 

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira,
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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