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Júnior

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO
A  AGRAVO  INTERNO  INTEMPESTIVO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  RECURSO
INTERPOSTO  APÓS  O  PRAZO  LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE  COMPROVADA.
PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO.  

- O prazo para interposição do agravo interno é de 5
(cinco) dias.  Ultrapassar esse limite legal implica o
reconhecimento  da  intempestividade  recursal,  fato
que obsta o conhecimento do apelo.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.  

Trata-se de Agravo Interno interposto por Tim Nordeste S/A,
desafiando decisão  monocrática  de  fls.  270/273,  que  negou seguimento  ao
Agravo Interno de fls. 249/257, porquanto intempestivo.

Inconformada,  a  recorrente  interpôs  a  presente  súplica
regimental (fls. 275/282), sustentando a tempestividade do agravo interno de
fls.  249/257,  tendo em vista  que foi  interposto em  16.06.2014 em face  de
decisão  monocrática  (fls.  243/247)  publicada  em  09.06.2014.  Com  isso,
requereu  o  provimento  do  agravo  interno  para  que,  reconhecendo  a
tempestividade  da  peça  recursal  outrora  interposta  (fls.  249/257),
reconsiderasse a decisão monocrática, que negou seguimento aos embargos de
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declaração  opostos  pela  ora  recorrente,  por  considerá-los  manifestamente
inadmissíveis face à ausência de dialeticidade (fls. 243/247).

É o que importa relatar.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso interposto.

Em primeiro lugar, ratifico a decisão agravada em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  do  decisum para  análise  e
apreciação da 2ª Câmara Cível desta Corte de Justiça.

Pois bem. Como relatado, insurge-se a recorrente em face de
decisão  de  fls.  270/273,  que  negou  seguimento  ao  agravo  interno  de  fls.
249/257, porquanto intempestivo.

Em que pese todo o esforço da recorrente em tentar em vão
justificar a tempestividade da peça regimental de fls. 249/257, verifica-se dos
autos  que  a  decisão  agravada de  fls.  243/247 fora  publicada  no Diário  da
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em 06.06.2014
(sexta-feita), conforme se infere da certidão de fls. 248, iniciando-se, portanto,
o  prazo  recursal  no  primeiro  dia  útil  seguinte,  qual  seja,  dia  09.06.2014
(segunda-feira).  Desse modo, observando-se o prazo recursal de 05 (cinco)
dias, constata-se que o termo final para a interposição do agravo interno foi o
dia 13.06.2014 (sexta-feira). Logo, considerando que o recurso de fls. 249/257
somente foi protocolado em  16.06.2014,  isto é, quando já havia escoado o
prazo para a sua interposição, não há outro caminho a este julgador a não ser
considerá-lo intempestivo. 

Acrescente-se que em pesquisa ao Diário Eletrônico de Justiça,
foi  constatado  que  de  fato  a  publicação  da  decisão  monocrática  de  fls.
243/247 ocorreu em 06.06.2014 e não em 09.06.2014, conforme fez entender
a recorrente. Senão vejamos:
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Logo, dúvidas não subsistem quanto à intempestividade da peça
recursal, que, como dito, só foi aviada em data posterior (16.06.2014) a data
final para interposição do agravo interno (13.06.2014).

O  art.  284  do  Regimento  Interno  deste  Tribunal  de  Justiça
dispõe que:

“Art. 284. Ressalvadas as exceções previstas em lei e
neste  Regimento,  são  impugnáveis  por  agravo
interno,  no  prazo  de  cinco  dias,  os  despachos  e
decisões do relator e dos Presidentes do Tribunal, do
Conselho  da  Magistratura,  das  Seções
Especializadas  e  das  Câmaras,  que  causarem
prejuízo ao direito da parte.
(…)
§2º  A  petição  do  agravo  será  liminarmente
indeferida se manifestada fora do prazo,  e  se não
aduzir as razões do pedido de reforma da decisão
agravada.”

Por oportuno, dissertam  Luiz Guilherme Marinoni  e Sérgio
Cruz Arenhart: 

"O  prazo  para  interposição  do  recurso  deve  ser
compatível  com  aquele  previsto  em  lei.  Como  se
sabe, o processo deve sempre significar marcha para
frente,  razão  pela  qual  os  prazos  fixados  são,  em
regra,  peremptórios.  (...)  O recurso, portanto, deve
ser interposto no prazo previsto para tanto, sob pena
de  preclusão temporal".  (Curso  de  Processo  Civil:
Volume2.  Processo  de  Conhecimento.  Editora
Revista dos Tribunais, 7ª Edição, 2008, p.519). 

Nesse sentido, já decidiu a nossa Corte de Justiça:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.
INOBSERVÂNCIA  DO  PRAZO  RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE.  INTIMAÇÃO  VÁLIDA.
AUSÊNCIA  DE  PEDIDO  DE  PUBLICAÇÃO
EXCLUSIVA  EM  NOME  DE  DETERMINADO
ADVOGADO. ATO INTIMATÓRIO QUE PODE SER
DIRIGIDO  A  QUALQUER  CAUSÍDICO
HABILITADO  NOS  AUTOS.  PRECEDENTE  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NÃO
CONHECIMENTO DA SÚPLICA REGIMENTAL. -
O  prazo  para  interposição  do  recurso  de  agravo
interno é de cinco dias, a ultrapassagem desse limite
legal  implica  no  reconhecimento  da
intempestividade  recursal,  o  que  obsta  seu
conhecimento.-  "É  válida  a  publicação  feita  em
nome de qualquer dos advogados representantes da
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parte,  mesmo  que  substabelecidos,  desde  que  não
haja  pedido  expresso  de  intimação  exclusiva  em
nome  de  determinado  patrono.";  (STJ.  AgRg  nos
EDcl  no  AREsp  330763  /  PE.  Rel.  Min.  Benedito
Gonçalves.  J.  em 22/10/2013).  TJPB - Acórdão do
processo nº 20051772920148150000 - Órgão (- Não
possui -) - Relator DES JOSE RICARDO PORTO - j.
em 15-07-2014 

Feitas  tais  considerações,  afigura-se  manifesta  a
intempestividade do agravo de  fls.  249/257 interposto no  presente  caderno
processual,  razão  pela  qual  revela-se  correto  o  decisum monocrático
impugnado (fls. 270/273), devendo-se negar provimento ao agravo interno.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao
presente  agravo  interno,  de  forma  que  a  decisão  monocrática  recorrida
permaneça incólume.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.

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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