
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA GAB. DES. ROMERO MARCELO DA 
FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2013760-03.2014.815.0000.
   ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Princesa Isabel.

RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: José Sidney Oliveira.
ADVOGADO: Johnson Gonçalves de Abrantes e Arthur Martins Marques Navarro.
AGRAVADO: Ministério Público do Estado da Paraíba.

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO. MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU 
SEGUIMENTO  A AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  INTERPOSTO  CONTRA 
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO QUE SE FUNDOU NA 
MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APELATÓRIO. ALEGADO 
PREJUÍZO  DO  RECORRENTE,  CAUSADO  POR  ADVOGADO  QUE 
ABANDONOU A CAUSA E AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA QUE OS 
NOVOS  ADVOGADOS  CONSTITUÍDOS  INTERPUSESSEM  O  RECURSO 
ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE 
DEFESA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  AUSÊNCIA DE  PROVAS  DE  HAVER  O 
RECORRENTE  CONSTITUÍDO  ADVOGADO  DURANTE  O  PROCESSO  NA 
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU EXAUSTIVAMENTE A 
CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE SOB O PRISMA DA 
TESE  PARA  CONTAGEM  DO  DIES  A  QUO  APRESENTADA  PELO 
AGRAVANTE.   MANUTENÇÃO  POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. 
DESPROVIMENTO.

1. CPC, 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. 
(Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)

2. Ausentes elementos que demonstrem o desacerto da Decisão Monocrática, não há 
motivo para sua reforma. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao  Agravo 
Interno no Agravo de Instrumento n.º  2013760-03.2014.815.0000,  em que figura 
como  Agravante  José  Sidney Oliveira  e  como  Agravado  Ministério  Público  do 
Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, negar provimento ao Agravo Interno.

VOTO.

José Sidney Oliveira interpôs Agravo Interno, f. 454/461, contra a Decisão 
Monocrática de f. 449/449v, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por 



ele manejado para guerrear a Interlocutória, f. 445/446, prolatada pelo Juízo da 3ª 
Vara da Comarca de Princesa Isabel,  nos  autos  da Ação Civil  Pública,  contra  si 
intentada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que negou seguimento por 
intempestividade ao recurso de apelação proposto contra sentença que o condenou 
pela  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa,  em virtude  de  violação  aos 
preceitos dos artigos 10, inciso VIII e 11 da Lei 8.419/92. 

Em suas razões, alegou haver constituído advogado nos autos, enquanto o 
processo tramitava na primeira instância, entretanto o causídico abandonou o feito, 
o que lhe causou sérios prejuízos, uma vez que somente após a Sentença os atuais 
patronos tiveram conhecimento da demanda, motivo pelo qual não tiveram tempo 
hábil para analisar o caso e promover os recursos com atenção às exigências legais. 

Acrescentou que a Decisão agravada enseja cerceamento ao seu direito de 
defesa,  uma  vez  que  os  efeitos  da  intimação  pessoal  recebida  não  podem  ser 
desconsiderados, justamente por influírem na discussão da contagem do prazo para 
interposição do apelo. 

Pugnou pelo provimento do Agravo Interno, para que a Monocrática seja 
reformada e dado regular seguimento ao Agravo de Instrumento. 

É o Relatório.

Não  há comprovação nos autos acerca da alegação do Agravante de que 
constituiu anteriormente advogado, uma vez que não há neles o respectivo instru-
mento de mandato, nem qualquer outra manifestação que coloque em dúvida a afir-
mação contida na Sentença, f. 388/399, de que o Réu foi citado e não promoveu de-
fesa.

   Como já elucidado na Monocrática, o  art. 322, caput, do CPC1 estabelece 
ser desnecessária a intimação do réu revel, sem patrono constituído nos autos, sendo 
manifesto o equívoco do serventuário que procedeu a intimação pessoal do Agravan-
te, f. 400/40, motivo pelo qual prevalece a data da publicação da sentença, como ter-
mo inicial para interposição do recurso apelatório.

Admitindo-se, apenas por hipótese, que a tese do Agravante pudesse ser 
aceita, para considerar a data da juntada aos autos do mandado de intimação da Sen-
tença como o termo inicial para contagem do prazo para interposição da apelação, 
foi ela protocolada a destempo. 

Como observados na Decisão ora agravada, o mandado de intimação pes-
soal do Réu foi juntado aos autos no dia 10 de outubro de 2014 (sexta-feira), certi-
dão de f. 435, o início da fluência do prazo de quinze dias para interposição de re-
curso de apelação se deu no dia 13 de outubro de 2014 (segunda-feira), findando-se 

1Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de 
intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. (Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)

Parágrafo único O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado 
em que se encontrar. (Incluído pela Lei nº 11.280, de 2006) 



no dia 28 de outubro de 2014 (terça-feira), em razão de não ter havido expediente 
forense no dia anterior, 27/10/2014, em comemoração ao Dia do Servidor Público. 
O apelo somente foi interposto no dia 31 de outubro de 2014 (sexta-feira), protocolo 
de f. 402, sendo, por conseguinte, intempestivo.

 
O próprio Agravante afirma que seus atuais patronos não tiveram tempo 

hábil para consultar os autos e interpor os recursos com observância da legislação 
processual. 

Não havendo o alegado cerceamento do direito de defesa do Agravante, a 
Monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conhecido o Agravo Interno, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo.  Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


