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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTERLOCUTÓRIA  QUE 
NÃO RECEBEU O APELO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. 
PETIÇÃO  ENVIADA  VIA  CORREIOS.  RECURSO 
REMETIDO  A  LOCAL  INEXATO,  SEM  IDENTIFICAÇÃO 
CORRETA  DO  ENDEREÇO.  DEVOLUÇÃO  DO 
PETITÓRIO.  RESPONSABILIDADE  EXCLUSIVA  DO 
ADVOGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. 
DESPROVIMENTO DO INSTRUMENTAL. 

In  casu, verifica-se  que  o  recurso  apelatório  foi  remetido 
para um local inexato, de modo que fica isento o Tribunal de 
Justiça  de  qualquer  responsabilidade  decorrente  de  uso 
incorreto ou indevido do sistema de protocolo postal, já que 
a  responsabilidade  pela  apresentação  dos  recursos  e 
petições é do advogado ou da parte interessada, conforme 
dispõem os arts.  8º e 9º,  da resolução nº 004/2004 desta 
Corte. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL 
NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO,  AJUIZADA 
POR  SINDICATO,  DE  SENTENÇA  PROFERIDA  EM  AÇÃO 
COLETIVA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A 
tempestividade dos embargos de declaração é aferida a partir da  
entrada da petição da insurgência  declaratória  no Protocolo  de 
Petições  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça.  2.  É 
responsabilidade  do  advogado  da  parte  embargante  zelar  
pelo  correto  processamento  do  recurso,  inclusive  da  
tempestividade  do  apelo. 3.  Embargos  de  declaração  não-
conhecidos.  (STJ;  EDcl-AgRg-EDcl-Ag  934.367;  Proc.  
2007/0177863-5; RS; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza de  
Assis Moura; Julg. 14/04/2009; DJE 04/05/2009)
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo 
interposto pelo Banco Bonsucesso S/A, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito, fls. 
60, proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual aviada por Rosiano Rodrigues da 
Silva, que não recebeu o seu recurso apelatório ante a intempestividade. 

Nas razões à irresignação, alega o recorrente ter enviado a sua apelação 

cível, dentro do prazo legal, em 06/06/14, pelos Correios, conforme convênio desta Corte 

com  aquela  empresa,  direcionando-a  ao  endereço  constante  no  site  do  Tribunal  de 

Justiça,  todavia,  a  correspondência  foi  devolvida  sob  a  alegação  de  endereço 

desconhecido, fato que gerou a extemporaneidade do apelo. 

Aduz ter incorrido em erro escusável, pois o próprio site do TJPB informou 

endereço incorreto. Assim, patente a grave lesão acarretada, pois a inadmissão do seu 

recurso  lhe  privará  do  acesso  à  justiça  e  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  em  flagrante 

desrespeito ao contraditório e a ampla defesa. 

Ante o exposto, nos termos do art. 558, do CPC, requer a aplicação do efeito 

suspensivo à decisão que não recebeu o seu apelo, até o julgamento final do presente 

instrumento. No mérito, pugna pelo provimento da sua irresignação, com a reforma do 

decisório combatido. 

Pedido de efeito suspensivo indeferido, às fls. 209/210 verso. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 215/219. 

Instada  a  manifestar-se,  às  fls.  222/224,  a  Procuradoria  de  Justiça  não 
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exarou pronunciamento de mérito. 

É o breve relatório. 

VOTO

Mantenho-me fiel  à posição esposada por ocasião da apreciação do 
pedido  liminar.  Por  isso,  permito-me  reproduzir  o  que  foi  afirmado  naquela 
oportunidade. 

“Nos precisos termos do art. 558 da Lei Adjetiva Civil, para que se  
atribua efeito suspensivo ao agravo (Art. 527, III, do CPC), torna-
se  necessária  a  comprovação  da  “relevância  do  fundamento  
esposado”,  bem como “a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão  
irreparável ao direito perseguido”

O agravante busca,  através do presente recurso,  a reforma da  
decisão  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  10ª  Vara  Cível  da  
Comarca da Capital, que não recebeu o recurso apelatório, ante  
sua intempestividade. 

Os  autos  demonstram,  de  forma  clara  e  inequívoca,  que  a  
intimação da sentença ocorreu no dia  23 de maio de 2014  (fls.  
38), findando-se o prazo para interposição da irresignação aos 09 
dias do mês de junho daquele ano. 

A tese defendida pelo agravante é de que a petição do apelo foi  
enviada dentro do prazo legal (dia 06 de junho de 2014), mediante  
protocolo postal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.  
Todavia,  aduz  que  a  correspondência  foi  devolvida,  sob  a  
alegação de endereço desconhecido, mesmo tendo sido remetida  
ao endereçamento constante no site do Tribunal, fato que gerou a  
sua extemporaneidade. 

Afirma ter cometido um erro escusável, sem a presença da má-fé,  
já que foi levado ao engano considerando que a página virtual do  
Tribunal de Justiça informou localidade diversa da verdadeira. 

De início, é importante consignar que o convênio desta Corte com  
a empresa dos Correios,  para o gerenciamento e utilização do  
sistema de protocolo postal  em relação às petições e recursos  
endereçados  às  unidades  judiciais  apenas  diz  respeito  às 
agências  dos Correios  deste  Estado,  em nada se referindo ao 
protocolo  feito  nas  agências  de outras  unidades  da  federação,  
como  no  presente  caso,  tendo  em  vista  que  o  recorrente  
protocolou o seu recurso em Minas Gerais.

Desembargador José Ricardo Porto
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Assim dispõe o art. 2º, da Resolução nº 04/2004, deste Sodalício:

Art.  2º.  Fica  autorizada  a  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  
Telégrafos-  EBCT,  neste  Estado, a  providenciar,  com 
exclusividade,  o  sistema  de  protocolo  postal,  para  o  
reconhecimento de petições e recursos judiciais endereçados à 
unidade judiciais de primeira instância e ao Tribunal de Justiça e  
seus órgãos, na forma desta Resolução. 

§1º. Os recursos e petições poderão ser recebidos em qualquer  
agência da empresa de que trata o artigo anterior neste Estado e 
seus  originais  serão  encaminhados  pela  EBCT,  via  Sedex,  ao  
respectivo destino. 

Consoante se observa com a apreciação dos autos,  em 06 de  
junho de 2014, o recurso apelatório foi  enviado pelas agências  
dos Correios de Contagem- MG. 

Todavia, analisando o recibo eletrônico de postagem, presente às 
fls. 41, vê-se que a petição foi endereçada ao CEP nº 58013-520,  
que corresponde à Avenida João Machado, sem especificar, em 
qualquer  momento,  o  local  para  o  qual  estava  sendo 
encaminhada. 

Ora, sabe-se que o CEP refere-se a uma localidade em toda a  
sua integralidade, podendo ser relacionado a uma região, bairro,  
ou  mesmo  uma  cidade  inteira,  de  forma  que  é  essencial  
especificar  o  local  exato  que  está  sendo  encaminhada  a  
correspondência,  in  casu,  o  Fórum  Cível,  sob  pena  de  ser  
devolvida, por apresentar  endereço incompleto. 

Portanto,  verifica-se  que  o  recurso  foi  remetido  para  um  local  
inexato, de modo que fica isento o Tribunal de Justiça de qualquer  
responsabilidade  decorrente  de  uso  incorreto  ou  indevido  do  
sistema  de  protocolo  postal,  já  que  a  responsabilidade  pela  
apresentação dos recursos e petições é do advogado ou da parte  
interessada,  conforme  dispõem  os  arts.  8º  e  9º,  da  citada  
resolução. 

Assim,  não  há  que  se  falar  que  o  site  do  Tribunal  de  Justiça  
informou  endereço  incorreto,  a  excluir  a  responsabilização  do  
causídico quando do envio do recurso apelatório pelos Correios. 

Ante o exposto, está ausente o fumus boni iuris para o agravante,  
requisito  essencial  ao  deferimento  da  medida  de  urgência  
perseguida. 

Com  essas  considerações, INDEFIRO  o  pedido  de  efeito 
suspensivo,  mantendo a decisão de primeiro grau em todos  
os seus termos.” (fls. 209 v/210v)
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Com a análise da decisão acima transcrita, vê-se que o recorrente enviou o 

seu recurso para um endereço incompleto, razão pela qual foi devolvido pela agência dos 

Correios, fato que gerou a sua extemporaneidade. 

Ora, a responsabilidade pelo protocolo correto das irresignações é apenas 

do advogado, nos termos dos arts. 8º e 9º da resolução  nº 04/2004 deste Sodalício, de 

sorte que sendo a súplica remetida a um local inexato, fica isento o Tribunal de Justiça de 

qualquer culpa decorrente do uso incorreto ou indevido do sistema de protocolo postal. 

Neste sentido, acosto julgado do Colendo STJ:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL 
NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO,  AJUIZADA 
POR  SINDICATO,  DE  SENTENÇA  PROFERIDA  EM  AÇÃO 
COLETIVA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A 
tempestividade dos embargos de declaração é aferida a partir da  
entrada da petição da insurgência  declaratória  no Protocolo  de 
Petições  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça.  2.  É 
responsabilidade  do  advogado  da  parte  embargante  zelar  
pelo  correto  processamento  do  recurso,  inclusive  da  
tempestividade  do  apelo. 3.  Embargos  de  declaração  não-
conhecidos.  (STJ;  EDcl-AgRg-EDcl-Ag  934.367;  Proc.  
2007/0177863-5; RS; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza de  
Assis Moura; Julg. 14/04/2009; DJE 04/05/2009)

Esta Corre tem posicionamento pacífico no sentido de ser responsabilidade 

do causídico o correto protocolo do seu recurso, inclusive quando opta pela utilização do 

Sistema de Protocolo Postal, de forma que deve seguir todos os requisitos exigidos na 

resolução nº 04/2004, vejamos: 

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUIMENTO 
NEGADO  POR  SER  O  RECURSO  INTEMPESTIVO.  
PROTOCOLO POSTAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, § 3º  
DA RESOLUÇÃO Nº 04/2004 DESTE TRIBUNAL, QUE CRIOU 
O  SISTEMA  DE  PROTOCOLO  POSTAL  INTEGRADO. 
AUSÊNCIA  DE  RECIBO  ELETRÔNICO  DE  POSTAGEM  DE 
CORRESPONDÊNCIA POR SEDEX COLADO NO VERSO DA 
PRIMEIRA LAUDA DA APELAÇÃO. DEVER DO ADVOGADO DE 
INSTRUIR CORRETAMENTE O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE 
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DE JUNTADA POSTERIOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.  
Foi negado seguimento ao recurso em razão da intempestividade.  
Não poderia ter sido outra a decisão desta relatoria, uma vez que  
na primeira folha do apelo consta como data de recebimento do  
recurso o dia 05/09/2013, sem qualquer referência ao protocolo  
postal.  No presente caso, observa-se que a agravante deixou 
de  cumprir  a  exigência  estabelecida na  referida resolução,  
uma vez que  o  apelo  não veio  acompanhado do comprovante  
eletrônico expedido pela ebct, apto a comprovar a tempestividade 
do recurso, a identificação da agência dos correios, bem como, a  
data,  hora  e  nome  do  funcionário  atendente.  Destaco  que  a  
juntada posterior do comprovante de postagem nos correios não  
supre a falha do causídico,  que deveria ter sido mais diligente,  
juntando  o  comprovante  no  momento  adequado.  (TJPB;  AgRg 
0000689-54.2008.815.0201;  Primeira  Câmara  Especializada 
Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 20/03/2015; Pág. 15)

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  APELO 
INTEMPESTIVO.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO  RECURSAL.  
INTEMPESTIVIDADE.  CONFIGURAÇÃO.  INSURGÊNCIA.  
ALEGAÇÃO DE POSTAGEM NO CORREIO. NÃO OBSERVÂN-  
CIA DO  ART.  2º,  §  3º  DA RESOLUÇÃO  Nº  04/2004  DESTE  
TRIBUNAL,  QUE  CRIOU  O  SISTEMA  DE  PROTOCOLO 
POSTAL  INTEGRADO.  DESPROVIMENTO.  A  tempestividade 
dos  recursos  é  matéria  de  ordem  pública,  configurando  vício  
insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância.  
Precedentes do STJ. 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 (art. 2º, § 3º da resolução nº 04/2004 do tjpb).  
(TJPB;  Rec.  0011809-14.2010.815.0011;  Terceira  Câmara 
Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes;  
DJPB 26/09/2014)

AGRAVO  INTERNO.  Insurgência  contra  decisão  que  negou 
seguimento  ao  agravo  de  instrumento.  Protocolo  postal.  
Resolução nº  004/2004 do TJPB.  Inobservância  dos requisitos.  
Intempestividade  da  apelação.  Manutenção  da  decisão 
monocrática. Recurso desprovido. Diante da inobservância dos 
requisitos previstos na resolução nº 004/2004,  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  sua  tempestividade,  o  dia  em  que  foi  
protocolizado  no  setor  competente  do  órgão  judiciário,  
estando,  na  espécie,  intempestivo  o  recurso  apelatório. 
(TJPB;  AGInt  021.2010.001.279-4/001;  Primeira  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Di  Lorenzo  Serpa;  DJPB 
22/01/2013; Pág. 12)

Ante o exposto, concebo que a decisão interlocutória, que não recebeu o 

apelo ante a intempestividade, merece ser preservada em toda a sua integralidade. 
Desembargador José Ricardo Porto
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Com essas considerações, desprovejo o presente agravo de instrumento.

É como voto.  

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    
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