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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0000862-39.2008.815.0311
Origem: 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel 
Relatora: Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes 
Agravante: Itaú Seguros S.A.
Advogados: Rostand Inácio dos Santos e outros
Agravado: Alcides Eufrásio Pereira
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva

AGRAVO  INTERNO.  APELO INTEMPESTIVO.  FALTA  DE 
PRESSUPOSTO RECURSAL. POSTAGEM NO CORREIO. NÃO 
OBSERVÂNCIA 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).

- Não merece reforma a decisão que nega seguimento, com base 
no  art.  557  do  CPC,  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
porquanto serôdio.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno.
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R E L A T Ó R I O

Inconformado com a sentença prolatada  pelo Juízo da 1ª Vara 
da Comarca de Princesa Isabel, que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, 
proposta por Alcides Eufrásio Pereira,  julgou parcialmente procedente a pretensão, 
condenando-o ao pagamento de R$ 7.280,00 (sete mil,  duzentos e oitenta reais),  a 
Unibanco Aig Seguros, sucedida por incorporação pela Itaú Seguros S/A, interpôs 
recurso apelatório, objetivando a total reforma do julgado.

Constatada  a  intempestividade  da  insurreição,  em  razão  do 
protocolo postal não haver atendido aos termos da Resolução nº 04/2004 deste Egrégio 
Tribunal,  a  ele  neguei  seguimento  (fls.  222/225),  dando azo  ao  manejo  de  agravo 
interno, com o escopo de ver plenamente modificada referida decisão (fls. 228/234).

É o relatório. 

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Através  do  presente  agravo  interno,  o  insurreto  objetiva  a 
modificação da decisão monocrática vazada nos seguintes termos: 

No exercício do exame de admissibilidade do primeiro recurso, observa-
se  que  seu  conhecimento  encontra  óbice  insuperável,  o  da 
intempestividade.

Com efeito, a regra é que as petições sejam protocoladas no fórum, tendo 
o  Sistema  de  Protocolo  Postal  Integrado  excepcionado  a  regra  e 
transformado os Correios em extensão dos fóruns, para o protocolo de 
petições,  conforme  prevê  a  Resolução  nº  04/2004  expedida  por  este 
Tribunal, que estabelece em seu art. 2º, § 3º, in verbis:

“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 do funcionário atendente”.

No  presente  caso,  observa-se  que  o  apelante  deixou  de  cumprir  a 
exigência estabelecida na referida Resolução, e desta forma, não pode ser 
considerada a data de 14/09/2011, fls. 156-v, como a da postagem, já que 
devem  ser  observadas  as  regras  do  Sistema  do  Protocolo  Postal 
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Integrado, da qual não se desincumbiu a recorrente, estando  ausente o 
comprovante  eletrônico  expedido  pela  EBCT  apto  a  comprovar  a 
tempestividade do recurso, a identificação da agência dos correios com o 
seu código, bem como a data, hora e nome do funcionário atendente.

Destaco que o carimbo aposto na petição recursal (fls. 156-v), não pode 
ser  considerado,  pois  além  de  ser  de  fácil  manuseio,  não  se  trata  de 
comprovante eletrônico e os requisitos da Resolução acima transcrita são 
cumulativos e não alternativos.

Considerando que a instância  ad quem não está  vinculada ao juízo de 
prelibação  recursal  proferido  pela  instância  a  quo,  o  despacho  que 
recebeu o apelo não se sustenta.

Portanto,  patente  a  inadmissibilidade  do  primeiro  apelo  ante  a  sua 
intempestividade.

Sobre o tema, percuciente o seguinte julgado:

PROCESSUAL    CIVIL   –    RECURSO    APELATÓRIO. 
INTERPOSIÇÃO  VIA  PROTOCOLO  POSTAL.  AUSÊNCIA   DOS 
REQUISITOS    DA  RESOLUÇÃO    Nº    04/2004    DO   TJ/PB. 
RECURSO  RECEBIDO  FORA  DO  PRAZO  LEGAL. 
INTEMPESTIVIDADE.    NÃO    CONHECIMENTO    DO 
RECURSO.   SEGUIMENTO   NEGADO  MONOCRATICAMENTE. 
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,   CAPUT,  DO  CPC.  -   “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  do   funcionário  atendente”.  
(Res.  04/2004  do  TJ/PB).  -   O  carimbo aposto  na  petição  recursal 
(fl.65),  que  identificaria a data, a hora e o funcionário, não podem 
ser   considerados   para   fins   de   aferição   da  tempestividade, 
pois   além   de   serem   de   fácil  manuseio,   não   há   assinatura 
do   funcionário  (atendente)   e   inexiste   o   código   da   agência,  
notadamente    porque    os    requisitos    da    Resolução   acima 
transcrita são cumulativos e não alternativos. - Prescreve o art. 557, 
caput,  do  CPC  que  o  Relator   negará    seguimento    a    recurso  
manifestamente  inadmissível,   ou   ainda,   em   confronto   com 
jurisprudência dominante do  respectivo Tribunal  ou  de Tribunal  
Superior,  dispensando  que  o  recurso  seja   julgado  no  colegiado. 
(TJPB.  Apelação  Cível  nº  0001814-10.2013.815.2003.  Relator:  Des. 
José Aurélio da Cruz. Data de Julgamento: 02-10-2014). 
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Considerando,  portanto,  que  a  decisão  monocrática 
combatida  foi  lançada  em sintonia  com  a  posição  deste  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça,  ressoa  clara  a  desnecessidade  de  qualquer  retoque  por  este  órgão 
fracionário,  motivo  pelo  qual nego  provimento  ao  agravo  interno,  deixando, 
entretanto,  de  aplicar  a  multa  prevista  no  art.  557,  §  2º,  do  CPC,  por  força  da 
orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. 
1198108/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE 
CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 
2º,  DO  CPC.  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  INTERNO  CONTRA 
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  NECESSIDADE  DE  JULGAMENTO 
COLEGIADO PARA ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. VIABILIZAÇÃO 
DAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  INEXISTÊNCIA  DE  CARÁTER 
PROTELATÓRIO  OU  MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE. 
IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  INADEQUADA.  SANÇÃO  PROCESSUAL 
AFASTADA.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática 
do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada à possibilidade 
da imposição da multa prevista no art.  557, § 2º, do CPC em razão da 
interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida no 
Tribunal de origem, nos casos em que é necessário o esgotamento da 
instância para o fim de acesso aos Tribunais Superiores.
2.  É amplamente majoritário o entendimento desta Corte Superior no 
sentido  de  que  o  agravo  interposto  contra  decisão  monocrática  do 
Tribunal  de  origem,  com  o  objetivo  de  exaurir  a  instância  recursal 
ordinária,  a  fim  de  permitir  a  interposição  de  recurso  especial  e  do 
extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que 
torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo 
Civil.
3.  Nesse  sentido,  os  seguintes  precedentes:  EREsp  1.078.701/SP,  Corte 
Especial,  Rel.  Min.  Hamilton  Carvalhido,  DJe  de  23.4.2009;  REsp 
1.267.924/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.12.2011; AgRg no 
REsp 940.212/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 
10.5.2011; REsp 1.188.858/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 
21.5.2010;  REsp  784.370/RJ,  5ª  Turma,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  DJe  de 
8.2.2010; REsp 1.098.554/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 
de 2.3.2009; EDcl no Ag 1.052.926/SC, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de 
Noronha,  DJe  de  6.10.2008;  REsp  838.986/RJ,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Teori 
Albino Zavascki, DJe de 19.6.2008.
4. No caso concreto, não há falar em recurso de agravo manifestamente 
infundado ou inadmissível, em razão da interposição visar o esgotamento 
da instância para acesso aos Tribunais Superiores, uma vez que a demanda 
somente  foi  julgada  por  meio  de  precedentes  do  próprio  Tribunal  de 
origem. Assim, é manifesto que a multa imposta com fundamento no art. 
557, § 2º, do CPC deve ser afastada.
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5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.  (REsp 1198108/RJ, Rel. Ministro 
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em 
17/10/2012, DJe 21/11/2012)  (destaquei)

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 13 de abril 
de  2015, o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento, além da Relatora, a Exma. Juíza Convocada Vanda Elisabeth Marinho. 
Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,  representante  da 
Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 14 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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