
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000546-42.2015.815.0000 - 3ª Vara Mista
da Comarca de Patos
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
AGRAVANTE: Ivani Dantas Barbosa Sobral de Andrade e outros.
ADVOGADO: Marxsuell Fernandes de Oliveira.
AGRAVADO: Suênia Nosoji Filha.
ADVOGADO: Taciano Fontes de Freitas.

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL –  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  –  PROTOCOLO  ANTES  DA
INTIMAÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA  -
INTERPOSIÇÃO PREMATURA OU PRECOCE
-  INTEMPESTIVIDADE –  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  -  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC.

 “A intempestividade dos recursos tanto pode
derivar  de  impugnações  prematuras  (que  se
antecipam  à  publicação  das  sentenças  ou
acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias
(que  se  registram após  o  decurso  dos  prazos
recursais)”.  STF  -  RE:  728454  SC  ,  Relator:  Min.
CELSO  DE  MELLO,  Data  de  Julgamento:  08/04/2013,
Data  de  Publicação:  DJe-070  DIVULG  16/04/2013
PUBLIC 17/04/2013)

 O  recurso  deve  ser  interposto  durante  a
fluência  do  prazo,  o  que  ocorre  a  partir  da
intimação,  oficial  ou  pessoal,  por  ser
pressuposto de existência da decisão.

 Mera notícia do julgamento, além de não dar
início à fluência do prazo recursal, também não
legitima a prematura interposição de recurso, por
absoluta falta de objeto. 
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–  Negativa  de  seguimento  ao  recurso,  nos
termos  do  art.  557,  caput, do  CPC,  por  ser
manifestamente inadmissível.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por  IVANI
DANTAS BARBOSA SOBRAL DE ANDRADE e outros em face da decisão
proferida nos autos da “Ação Declaratória de União Estável Post Mortem com
Pedido  de  Liminar”,  movida  por  SUENIA  NOSOJI  FILHA,  que  deferiu
parcialmente pedido de antecipação de tutela no sentido de oficiar a PBPREV
acerca  de  rateio  em partes  iguais  da pensão  deixada  pelo  falecido  JOSÉ
MARCONE DE ANDRADE.

Em suas razões (fls.04/15),  o agravante alega que o juízo a
quo houve em desacerto porque não há prova de que a agravada mantinha
vida conjugal com o de cujus, motivo pelo qual a pensão por morte deixada
não poderia ser rateada, mas continuar sendo paga somente à viúva Ivani
Dantas. 

Sustenta que a decisão agravada poderá acarretar prejuízos à
agravante, visto a impossibilidade de serem revertidos os efeitos da medida
pretendida na peça de ingresso, aliado aos prejuízos de ordem material que
poderão ser experimentados sem sequer ter a existência de uma instrução
que pudesse vir a alicerçar o prosseguimento da combatida decisão.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, a fim de
ver revogada a decisão agravada e, quanto ao mérito, pela confirmação da
liminar acaso concedida.

É o breve relatório.

DECIDO.

Questão  de  ordem  processual  impede  o  conhecimento  do
presente recurso, razão pela qual impõe-se a aplicação do art. 557, caput, do
CPC, conforme veremos.

Com efeito, a intempestividade dos recursos tanto pode derivar
de  impugnações  prematuras  (que  se  antecipam,  como  na  espécie,  à
publicação  das  decisões  interlocutórias,  sentenças  ou  acórdãos)  quanto
resultar de interposições tardias (que se registram após o decurso dos prazos
recursais).

Em qualquer das duas situações, (impugnação prematura ou
tardia),  a  conseqüência  de  ordem  processual  é  o  não-conhecimento  do
recurso, por encontrar-se extemporâneo.
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Portanto, o recurso deve ser interposto “dentro da fluência do
prazo” (506, CPC, parágrafo único, primeira parte, com a nova redação dada
pela Lei 11.276/06), o que somente começa a correr quando a parte ou seu
advogado  sejam  intimados  (242,  caput,  CPC),  pessoalmente  ou  por
publicação oficial, dependendo do recurso cabível, seja pela publicação oficial
em nome de seu procurador ou com o carimbo ou certidão de intimação.

Impende acentuar que a pendência dessa publicação, qualquer
recurso eventualmente interposto considerar-se-á intempestivo.

Tal  orientação  encontra-se  em  conformidade  como
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ e do STF, bem assim desta
Corte.

Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  PEÇA  OBRIGATÓRIA.  CERTIDÃO  DE
INTIMAÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  TEMPESTIVIDADE  RECURSAL.
DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA.  1.-  É  pacífico  o
entendimento desta Corte no sentido de que a ausência das
peças  obrigatórias  de  que  trata  o  art.  525,  I,  do  Código  de
Processo  Civil  importa  o  não  conhecimento  do  recurso,
inadmitida sua juntada ulterior. 2.- Ainda que inexistente nos
autos  a  certidão  de  publicação  da  decisão  agravada,
caberia  ao ora recorrente  requerer  ao  cartório  judicial  a
extração de certidão avulsa que lhe fizesse as vezes, para
fazer prova da tempestividade do recurso, ou, até mesmo,
juntar a cópia do diário oficial em que a referida decisão foi
publicada. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz
de modificar  a conclusão do julgado,  a qual  se mantém por
seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 475476 RJ 2014/0031526-0, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  APELO  NOBRE
PREMATURO.  INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ   , Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Data  de  Julgamento:  06/08/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA)
(grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  EXTEMPORANEIDADE � �
IMPUGNAÇÃO  RECURSAL  PREMATURA,  DEDUZIDA  EM
DATA  ANTERIOR  À  DA  PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO
RECORRIDO  NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO�
PUBLICADO   EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  (...).  � A
interposição  de  recurso  que  se  antecipe  à  própria
publicação  formal  do  acórdão  revela-se  comportamento
processual extemporâneo e destituído de objeto.  O prazo
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para interposição de recurso contra decisão colegiada só
começa a fluir,  ordinariamente,  da publicação da súmula
do  acórdão  no  órgão  oficial.  [...].  É  mediante  a  efetiva
ocorrência  dessa  publicação  formal  que  se  viabiliza,
processualmente,  a  intimação das  partes,  inclusive  para
efeito de interposição,  opportuno tempore,  dos recursos
pertinentes. […] (STF - RE: 728454 SC , Relator: Min. CELSO
DE  MELLO,  Data  de  Julgamento:  08/04/2013,  Data  de
Publicação: DJe-070 DIVULG 16/04/2013 PUBLIC 17/04/2013)
(grifos e destaques de agora).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  INTERPOSIÇÃO  ANTES  DA
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - TESE
DO  RECURSO  PREMATURO  -  SEGUIMENTO  NEGADO.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  00031961520108150331  -
Órgão (- Não possui -) - Relator DES SAULO HENRIQUES DE
SÁ E BENEVIDES - j. Em 01-08-2014) (grifiso acrescidos).

No caso dos autos, vejo que o recorrente protocolou recurso de
agravo  de  instrumento  em  03/02/2015  (fl.  02),  sem,  contudo,  haver  sido
intimado  da  decisão  agravada,  conforme  certidão  juntada  aos  autos  pelo
próprio agravante (fl. 16).

Dessa forma, tenho que o Agravo fora prematuro e, portanto,
intempestivo.

Portanto,  sendo  a  tempestividade  um  pressuposto  de
admissibilidade do recurso,  cuja matéria é de ordem pública,  pode ser ela
declarada a qualquer tempo e, inclusive, monocraticamente e de ofício pelo
próprio relator.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO,  por  ser  manifestamente  inadmissível,  ante  a  sua
intempestividade,  o que faço de forma monocrática,  nos termos do 557,
caput, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz 
                            Relator
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