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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000567-41.2011.815.0361
Origem : Comarca de Serraria 
Relatora                    : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante  : Banco do Nordeste do Brasil S/A 
Advogado : Tamara F. de Holanda Cavalcanti 
Apelado    : Clovis  Elias  de  Araujo,  Edilson  Mendes  Barbosa  e 
Janiclebio Andrade de Oliveira 

APELAÇÃO  CÍVEL. INTERPOSIÇÃO  VIA PROTOCOLO 
POSTAL.  FORA  DO  HORÁRIO  DE  EXPEDIENTE 
FORENSE.  INTEMPESTIVIDADE  COMPROVADA. 
OFENSA AO DISPOSTO NO § 3°  DO ART.  172 DO CPC. 
PRECEDENTES DO TJ/PB, E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. SEGUIMENTO NEGADO.

A protocolização de petições e recursos deve ser feita dentro 
do horário de expediente regulado pela Lei local, nos termos 
do art. 172, § 3°, do CPC.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco  do 
Nordeste do Brasil S/A,  hostilizando sentença (fls. 115/116) prolatada pelo Juízo 
da  Comarca  de  Serraria,  nos  autos  da  Ação  de  Execução  ajuizada  em face  de 
Clovis  Elias  de  Araujo,  Edilson  Mendes  Barbosa e  Janiclebio  Andrade  de 
Oliveira. 

O magistrado,  em decisão  prolatada  às  fls.  115/116,  julgou 
extinta  a  execução,  nos  termos dos  arts.  586 e  618  do CPC,  tendo em vista  a 
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inexistência de título líquido. 

Irresignado,  o  recorrente  sustenta  às  fls.  137/150,  que  o 
decisum merece reforma nesta Corte,  alegando, para tanto, que o título é certo, 
líquido e exigível devendo a sentença ser anulada, e que a aplicação do art. 70 da 
Lei 12.249/10 exige que o devedor formalize o interesse na renegociação da dívida, 
além de ter que preencher os requisitos legais, o que não aconteceu no caso. Com 
base nesses argumentos, postula o provimento do apelo para que seja anulada a 
sentença. 

Sem o oferecimento de contrarrazões, consoante certidão, fl. 
156v. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  encartado  às  fls. 
163/166, opina pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória. 

É o relatório.

D e c i d o .

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

No  exercício  do  exame  de  admissibilidade  da  apelação, 
observa-se  que  seu  conhecimento  encontra  óbice  insuperável,  o  da 
intempestividade da irresignação, senão vejamos.

A  publicação  de  ato  de  intimação  no  Diário  de  Justiça 
Eletrônico de fl. 136, este se deu no dia 21/02/2014 (sexta-feira). Assim, com início 
da contagem do prazo no dia 24/02/2014 (segunda-feira), já que o expediente foi 
normal,  o prazo para interposição do apelo terminou em 10/03/2014 (segunda-
feira).

Desta  forma,  o  apelo,  fls.  137/150,  foi  apresentado  via 
protocolo  postal no  último  dia  do  prazo  recursal  às  14h39,  porém,  fora  do 
expediente forense da Comarca de Serraria que se encerra às 14h00.

Ora,  o  Sistema  de  Protocolo  Postal  é  um  meio  que  visa 
facilitar a vida dos advogados, viabilizando a interposição de recurso, dentro do 
prazo  legal,  mesmo  nas  comarcas  mais  distantes,  quebrando  as  barreiras 
geográficas,  não  podendo  servir,  por  outro  lado,  como  subterfúgio  para  se 
estender  o  expediente  forense,  permitindo  o  ingresso  de  irresignações  após  o 
término do lapso temporal estabelecido em lei.
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Estatui o contexto dos dispositivos legais insertos no § 2º, do 
art. 525, do CPC, c/c §3º, do art. 172, do CPC, que o recurso deve ser apresentado 
dentro do horário de expediente:

No prazo do recurso, a petição será protocolada no tribunal, ou postado 
no correio sob registro com aviso de recebimento, ou, ainda, interposto 
por outra forma prevista na lei local. (art. 525, §2°, CPC).

Quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de 
petição, esta deverá ser apresentada no protocolo, dentro do horário de 
expediente, nos termos da lei de organização judiciária local (§3°, do art. 
172, CPC).

Por sua vez, a Resolução n° 14/2010 estatui que na Comarca 
de Serraria o expediente forense se encerra as quatorze horas, conforme contido no 
seu inciso II, do art. 1º, ex vi:

Art. 1°— O expediente no Poder Judiciário do Estado desenvolver-se-á: 
I — no Tribunal de Justiça e nas Comarcas de terceira entrância:
a) de segunda a quinta-feira, das 12:00 às 19:00 horas;
b) na sexta-feira, das 07:00 às 14:00 horas.
II — nas demais Comarcas, de segunda a sexta-feira, 7:00 às 
14:00 horas. (Resolução n°14/2010 do TJ/PB).

Nesse  aspecto,  para  efeito  de  contagem de  prazo  judicial, 
verifica-se  a  data  e  o  horário  da  postagem,  quando  se  tratar  de  entrega  via 
protocolo postal.

Logo, constatando-se que o referido recurso foi recebido às 
14h39 (fl.  139), e o expediente da Comarca de Serraria vai das 07h00 às 14h00, 
impõe-se considerá-lo intempestivo.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
acerca da postagem do recurso após o término do expediente forense: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
ESPECIAL  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA. 
TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA 
ORIGEM.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DA  CONTROVÉRSIA. 
SÚMULAS NºS 211/STJ, 280/STF E 284/STF. 1. Não há violação do art. 535 
do CPC quando o tribunal de origem decide a controvérsia de maneira 
adequada e bem fundamentada,  ainda que sem acolher cada uma das 
razões  apresentadas  pela  parte  em  embargos  de  declaração.  2.  A 
protocolização de petições e recursos deve ser feita dentro do horário de 
expediente regulado pela Lei local, nos termos do art. 172, § 3°, do CPC. 
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Na  hipótese,  protocolada  a  apelação  após  o  encerramento  do 
expediente, no último dia do prazo recursal, é intempestivo o recurso 
de apelação. 3. Descabe ao STJ analisar tese que demanda análise de 
direito  local  ou  que  não  foi  devidamente  debatida  na  instância  de 
origem. Aplicação das Súmulas nºs 280/STF e 211/STJ. 4. É deficiente a 
fundamentação do Recurso Especial na parte em que não demonstra 
com clareza em que consiste  apontada violação a  dispositivo de Lei 
Federal.  Incidência  da Súmula nº  284/STF.  5.  Agravo regimental  não 
provido.  (STJ;  AgRg-AREsp 84.949;  Proc.  2011/0204272-5;  AP; Segunda 
Turma; Relª Minª Eliana Calmon Alves; Julg. 09/04/2013; DJE 17/04/2013) 

Também nesse sentido, o TJPB:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  APELATÓRIO  INTERPOSTO  VIA 
PROTOCOLO  POSTAL.  CARIMBO  DE  RECEBIMENTO  DOS 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. RESOLUÇÃO N° 04/2004. CONVÊNIO DO 
TRIBUNAL DE JUSTTÇA DO ESTADO DA PARAÍBA COM EMPRESA 
DE  CORRESPONDÊNCIA.  COMPROVANTE  ELETRÔNICO  DE 
POSTAGEM.  AUSÊNCIA.  REQUISITO  INDISPENSÁVEL.  PETIÇÃO 
EXPEDIDA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO, APÓS 0 FECHAMENTO 
DO FÓRUM. INTEMPESTIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 172, 
§3°,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SISTEMA  QUE  VISA 
VENCER  BARREIRAS  GEOGRÁFICAS  E  NÃO  ESTENDER  0 
EXPEDIENTE FORENSE. PRECEDENTES DO TJ/PB; E DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  -  O°.  É 
indispensável que o recibo eletrônico de postagem de correspondência 
por Sedex seja colado no verso da primeira lauda do documento, com a 
chancela do carimbo-datador da própria agência, e que sejam informados 
I  a  data  e  a  hora  do  recebimento;  II  o  código  e  o  nome  da  agência 
recebedora; III o nome funcionário atendente. Grifo nosso. §3°, do art. 2°, 
da Resolução n° 04/2004 do Tribunal de Justiça da Paraíba Grifo nosso. - 
Não observados os requisitos previstos na Resolução n° 4/2004, que trata 
do  protocolo  postal  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  deve  ser 
considerada como data da interposição do recurso, para fins de aferição 
de  usa  tempestividade,  o  dia  em  que  foi  protocolizado  no  setor 
competente do órgão judiciário.  -  Nos termos do art.  172,  §3°,  da Lei 
Adjetiva  Civil,  os  atos  praticados  através  de  petição  devem  ser 
realizados no horário do expediente,  regra que também se aplica  ao 
Sistema de Protocolo Postal. - É intempestivo o recurso protocolizado 
no último dia do prazo, após o encerramento do expediente forense, 
mesmo sendo utilizado o Sistema de Protocolo Postal. - o Sistema de 
Protocolo Postal é um meio que visa facilitar  a vida dos advogados, 
viabilizando a interposição de recurso, dentro do prazo legal, mesmo 
nas comarcas mais distantes, quebrando as barreiras geográficas, não 
podendo servir,  por outro lado, como subterfúgio para se estender o 
expediente  forense,  permitindo  o  ingresso  de  irresignações  após  o 
término  do  lapso  temporal  estabelecido  em  lei.  TJPB  -  Acórdão  do 
processo nº 02620080022333001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator 
DES JOSÉ RICARDO PORTO - j. em 07/08/2012 
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AGRAVO  INTERNO  -  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  - 
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  - 
REJEIÇÃO  -  APELAÇÃO.  PROTOCOLO  POSTAL  -  INTERPOSIÇÃO 
FORA  DO  EXPEDIENTE  FORENSE  -  INTEMPESTIVIDADE  -  NÃO 
CONHECIMENTO  -  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  DO  CPC 
DESPROVIMENTO DO  RECURSO.  -  Não  pode  conhecer  de  recurso, 
cuja interposição, apesar de ter sido no último dia do prazo, se deu fora 
do expediente forense, mesmo através do protocolo postal, ensejando 
com isso reconhecer a flagrante intempestividade. "Quando o ato tiver 
que  ser  praticado  em  determinado  prazo,  por  meio  de  petição,  esta 
deverá ser apresentada no protocolo, dentro do horário de expediente, 
nos termos da lei de organização judiciária local " (§3°, do art. 172, CPC). 
"Art. 1° O expediente no Poder Judiciário do Estado desenvolver-se-á I no 
Tribunal de Justiça e nas comarcas de terceira entrância a de segunda a 
quinta-feira, das 12:00 às 19:00 horas; e b na sexta-feira, das 07:00 às 14:00 
horas.  11 nas  demais  comarcas,  de segunda a sexta-feira,  das 07:00 às 
14:00  horas"  (Resolução  n°  14/2010  do  TJ/PB).  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00320110001884001,  1ª  Câmara 
cível, Relator Des Leandro dos Santos , j. em 30-10-2012

Com  essas  considerações,  verificada  a  hipótese  de 
inadmissibilidade,  forte  no  art.  557  do  CPC,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO APELATÓRIO.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJPB, em 29 de janeiro de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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