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DECISÃO MONOCRÁTICA

VISTOS, etc.

A  PBPREV –  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA interpôs  o  agravo 
interno de fls. 218/224 em face da decisão monocrática de fls. 207/214, que 
negou seguimento ao seu apelo (fls. 109/123), por considerá-lo intempestivo.

Em suas  razões,  a  PBPREV pugna  pela  reconsideração  da 
decisão retromencionada, ou pelo provimento do presente agravo, com vistas 
a conhecer do recurso apelatório, considerando que fora apresentado dentro 
do trintídio legal, cujo prazo iniciou-se após a juntada aos autos do mandado 
de intimação da sentença, ao verso da fl. 105.

Por sua vez,  FÁBIO MACEDO NASCIMENTO apresentou o 
agravo interno de fls. 240/252, insurgindo-se contra o capítulo da decisão 
monocrática de fls. 207/214 que deu provimento ao reexame necessário para 
julgar improcedente o pedido autoral, reconhecendo a prescrição do fundo de 
direito com base na inércia do promovente por mais de cinco anos após o 
cancelamento do seu benefício previdenciário, o que representou a negativa 
do direito reclamado pela Fazenda Pública, afastando, com isso, a incidência 
da Súmula nº 851 do STJ ao caso em análise.

Em síntese, o segundo agravante busca a reforma da decisão 
agravada, por sustentar que a relação em questão seria de trato sucessivo, 
não havendo que se falar  em prescrição do fundo de direito,  devendo ser 
mantida a sentença que julgou procedente a ação.

1 Súmula nº 85 do STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 
devedora,  quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,  a prescrição atinge apenas as 
prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.
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É o relatório.

DECIDO

Compulsando-se os autos e melhor avaliando os argumentos 
trazidos pelo primeiro agravante, entendo por bem modificar o entendimento 
adotado quando da prolação da decisão monocrática de fls. 207/214.

No  caso,  o  decisum agravado  negou  seguimento  ao  apelo 
interposto pela PBPREV por considerá-lo intempestivo,  na medida em que 
fora  apresentado  após  o  prazo  de  trinta  dias,  cujo  termo  inicial  seria  a 
publicação da sentença em cartório, tendo em vista a revelia do promovido, 
nos termos do art. 3222 do CPC.

Contudo, embora a PBPREV não tenha contestado a ação, o 
juízo  a  quo determinou  a  expedição  de  mandado  para  sua  intimação  da 
sentença, considerando que haveria de cumprir a tutela antecipada que fora 
deferida naquela oportunidade. 

Assim, como houve intimação pessoal da Autarquia Estadual 
para a ciência da sentença, inevitável reconhecer que o termo inicial para a 
contagem do  prazo  recursal  é  a  data  da  juntada  aos  autos  do  mandado 
cumprido,  conforme jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  senão, 
vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  EQUÍVOCO 
QUANTO À DATA DE INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. 
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  PROCURADOR  DO 
MUNICÍPIO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO 
GRAU.  PRAZO  RECURSAL  QUE  SE  INICIA  COM  A 
JUNTADA  DO  MANDADO  AOS  AUTOS. 
TEMPESTIVIDADE. 1. A procuradoria do município não 
goza da prerrogativa de intimação pessoal, sua intimação 
ocorre por  publicação no órgão oficial.  Precedentes.  2. 
Na  hipótese  dos  autos,  a  intimação  pessoal  do 
procurador  do município foi  determinada pelo juízo 
de primeiro grau, diante das peculiaridades do caso 
concreto. 3. O prazo para a interposição da apelação, 
quando a intimação for por oficial de justiça, inicia-se 
com a juntada do mandado cumprido aos autos. 4. A 
apelação  é tida como extemporânea quando interposta 
antes do julgamento dos embargos de declaração, sem 
ratificação  no  prazo  de  quinze  dias.  5.  Apelação 
interposta  após  a  intimação  pessoal,  mas  antes  da 
juntada  do  mandado  aos  autos,  deve  ser  tida  como 
tempestiva. 6. Recurso Especial conhecido e provido.3

Pelo  que  se  extrai  do  caderno  processual,  a  juntada  do 
mandado cumprido ocorreu em 20 de junho de 2013 (fl. 105-verso), de modo 
2 Art.  322.  Contra  o  revel  que  não  tenha  patrono  nos  autos,  correrão  os  prazos  independentemente  de 

intimação, a partir da publicação de cada ato decisório.
3 STJ; REsp 1.225.108; 2010/0204042-2; Segunda Turma; Relª Min. Eliana Calmon Alves; DJE 20/05/2013; 

Pág. 1446.

Agravos Internos nº 0035880-90.2011.815.2001 2



que o prazo para interposição de apelação encerrou em 20 de julho de 2013, 
prorrogando-se para o primeiro dia útil, no caso, dia 22 de julho de 2013, data 
da apresentação do apelo pela PBPREV, conforme protocolo de fl. 109.

Diante  disso,  exerço  o  juízo  de  reconsideração  para 
reconhecer a tempestividade da apelação apresentada pela PBPREV (fls. 
109/123), tornando sem efeito a decisão monocrática de fls. 207/214. 

Por  conseguinte,  julgo  prejudicado  o  segundo  agravo 
interno (fls. 240/252), cujas razões perderam o sentido ao ser tornada sem 
feito a decisão agravada.

Por fim, após o trânsito em julgado da presente decisão, sem 
interposição de recurso, voltem os autos conclusos para a análise do apelo de 
fls. 109/123 e da remessa necessária.

P.I.

João Pessoa, 28 de julho de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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