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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0061105-59.2004.815.2001
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Município de João Pessoa
Procurador : Rafael Lucena Falcão  
Agravado : Veleiros Praia Hotel Ltda. e outros            
Advogado : Fabrício Beltrão de Britto

Vistos, etc.

 O Município de João Pessoa interpõe agravo interno
contra decisão monocrática de minha relatoria que negou seguimento ao
Agravo Interno, anteriormente interposto pela Fazenda Municipal,  por
entender  que  o  referido  recurso  não  preenchia  os  requisitos  de
admissibilidade, ante a sua intempestividade.

Em suas  razões,  fls.  115/120,  afirma  que  o  decisum
hostilizado deve ser reformado,  aduzindo que,  nas ações de execução
fiscal, os prazos da Fazenda Pública iniciam-se com a intimação pessoal e
não da publicação da decisão, acrescendo que “no Agravo interno que fora
considerado intempestivo, a intimação pessoal apenas se deu no dia 02/12/2013,
com  a  carga  do  processo  e  não  do  dia  25/11/2013.  Assim  o  prazo  para  a
interposição do respectivo agravo interno findaria apenas no dia 12/12/2013 ( …
)”.

Requer a reconsideração da decisão que considerou
intempestivo o regimental de fls. 101/108.
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É o relatório.

Compulsando  os  autos,  fl.  99,  verifico  que  a
intimação pessoal do Município de João Pessoa ocorreu em 02.12.2013
(segunda-feira). Por conseguinte, o prazo iniciou-se no dia útil seguinte,
03.12.2013 (terça-feira). 

Contudo,  com  relação  ao  primeiro  regimental
anteriormente interposto, considerei – para fins de aferição da respectiva
tempestividade  –  o  dia  25/11/2013,  data  em  que  a  nota  de  foro  foi
publicada no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal (fl. 98.)

Assim,  considerando  a  prerrogativa  que  possui  a
Fazenda Pública na  execução fiscal,  no tocante ao prazo, que somente
inicia-se no dia útil seguinte a respectiva intimação pessoal (art. 25 da Lei
nº 6.830/80),  o último dia para interposição do Agravo Interno, de fls.
101/108,  seria  em  12.12.2013,   o  que  torna  tempestivo  esse  recurso
(protocolado no dia 11.12.2013).

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO
FISCAL  E  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  INTIMAÇÃO
PESSOAL DO  REPRESENTANTE  DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.  PRERROGATIVA  QUE  TAMBÉM  É
ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1.  O  representante  da  Fazenda  Pública  Municipal  (caso  dos
autos),  em  sede  de  execução  fiscal  e  respectivos  embargos,
possui  a  prerrogativa  de  ser  intimado  pessoalmente,  em
virtude do disposto no art.  25 da Lei 6.830/80, sendo que tal
prerrogativa  também  é  assegurada  no  segundo  grau  de
jurisdição,  razão  pela  qual  não  é  válida,  nessa  situação,  a
intimação  efetuada,  exclusivamente,  por  meio  da  imprensa
oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ.
(REsp  1268324/PA,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  17/10/2012,  DJe
21/11/2012)
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Com essas  considerações,  no exercício do juízo de
retratação,  nos  termos  do  art.  284,  §2º,  do  Regimento  Interno  deste
Tribunal  de  Justiça,  determino  o  regular  prosseguimento  do  agravo
regimental de fls. 101/108.

P. I.

Após, retornem os autos conclusos.

Gabinete do TJPB, em João Pessoa, 21 de agosto de
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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