
                                                                                               

 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão 

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL  Nº  0000950-77.2011.815.0471  -
Aroeiras
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida 
AGRAVANTE : Companhia de Seguros Aliança do Brasil
ADVOGADO :  Carlos Antonio Marten Filho
AGRAVADO : Francisco de Assis da Silva
ADVOGADO : William Wagner da Silva

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  –
SEGUIMENTO  NEGADO  –  INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA  – PROTOCOLO  POSTAL  –
INOBSERVÂNCIA DO ART. 2º, § 3º DA RESOLUÇÃO Nº
04/2004 DESTE TRIBUNAL –  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 DE
JUNTADA  POSTERIOR  –  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- Deixando a agravante de cumprir a exigência estabelecida
na Resolução  nº 04/2004 do TJPB, 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,  a  sua juntada
posterior  não supre a falha do causídico,  que deveria ter
sido  mais  diligente,  observando  o  momento  e  forma
adequados de sua comprovação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  Interno  interposto  pela  Companhia  de
Seguros Aliança do Brasil em face da  decisão de fls. 226/231, que negou
seguimento ao recurso apelatório de fls. 198/209, manejado contra a sentença
(fls. 194/197) prolatada nos autos da ação de cobrança ajuizada por Francisco
de Assis da Silva.

Alega o recorrente, em suas razões, ter incorrido em equívoco o
decisum  monocrático ao negar  seguimento ao recurso apelatório interposto,
porquanto não tem ela ingerência sobre a forma de trabalhar dos Correios, não
podendo ser prejudicada  pelo envio do documento que se deu pela empresa
pública federal. 

Afirma que, conforme guia de pagamento anexada à petição de
agravo  interno,  é  possível  verificar-se  ter  havido  o  protocolo  nos  Correios
corretamente,  nela  constando a  numeração correta  e  a  Comarca a  que se
direciona a petição.

Diz  encontrar-se  a  jurisprudência  das  Cortes  Superiores  em
evolução, no sentido de afastar formalismos desnecessários  que entravam a
prestação  da  justiça  e,  de  outro  lado,  busca  concretizar  os  princípios  da
instrumentalidade das formas e da máxima efetividade processual, de maneira
a extirpar o excesso de formalismo na condução do processo.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, caso mantida,
sejam os autos submetidos ao órgão colegiado, provendo-se o recurso.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se  a  agravante  em  face  da  decisão  que  negou
seguimento ao apelo, por considerá-lo intempestivo, ante a inobservância aos
termos da Resolução nº 04/2004.

Através da Resolução 04/2004,  o Tribunal de Justiça da Paraíba
disciplinou  as  regras  do convênio  firmado com  a  empresa  de  Correios  e
Telégrafos para o gerenciamento e utilização do sistema de protocolo postal em
relação às petições e aos recursos endereçados aos Juízos de Primeiro Grau e
a esta Corte de Justiça.

Não  obstante  a  existência  de  carimbo  dos  Correios  à  fl.  198
verso, em cuja agência fora postada a peça recursal, não houve, na hipótese,
observância  aos  comandos  da  Resolução  nº  nº  04/2004  deste  Tribunal  de
Justiça, a qual dispõe no § 3º do art. 2º:
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§3º. 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”. 

Como se vê, consta apenas carimbo aposto pelos Correios, com
indicação de data e funcionário  responsável  pelo recebimento tão somente.
Ausentes o recibo eletrônico, bem ainda a hora do recebimento e o código da
agência.

Não resta dúvida que tais requisitos devem ser observados pela
parte, pois, fazendo a opção por utilizar-se de tais serviços,  mister seguir as
formalidades enumeradas na Resolução.

Atente-se  não  servir  a  juntada  posterior  do  comprovante  de
postagem, apresentado com a petição do recurso  sub examine,   o qual não
supre a falha do advogado,  que deveria  ter  sido mais diligente,  juntando o
comprovante na forma e momento adequados, qual seja, no verso da petição
de interposição do recurso.

Sobre o tema, uníssono tem sido o posicionamento desta Corte
de Justiça, 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  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.1

1 AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000689-54.2008.815.0201.  RELATOR : Desembargador LEANDRO
DOS SANTOS. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. D.J. 10/03/2015. Data Publ.: 20/03/2015.
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  APELAÇÃO  CÍVEL  NÃO
RECEBIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU.  INTERPOSIÇÃO  VIA
PROTOCOLO POSTAL. AUSÊNCIA DE RECIBO ELETRÔNICO.
NÃO  OBSERVÂNCIA DO  ART.  2º,  §  3º,  DA RESOLUÇÃO  Nº
04/2004  DESTE  EGRÉGIO  TRIBUNAL.  DECISÃO  QUE
RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO.  INSURGÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  HOUVE
EXTRAVIO  DO  RECIBO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
COMPROVANTE  COLACIONADO  AOS  AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONHECIMENTO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
- Para que a forma de protocolo postal seja considerada válida,
todos  os  ditames  da  Resolução  nº  04/2004  deste  Tribunal  de
Justiça devem ser observados, em especial o disposto em seu art.
2º, § 3º, assim redigido: “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”.
- Se o comprovante eletrônico tivesse realmente sido colado aos
autos, conforme determina o § 3º da Resolução nº 04/2004, seria
facilmente  possível  a  comprovação  de  que  houve  extravio  do
recibo.  Todavia,  ao  que  se  percebe,  não  há  nada nos  autos  a
robustecer a tese do agravante, ou seja, nenhuma evidência foi
demonstrada.
- O recibo eletrônico juntado aos autos tão somente em sede de
agravo  de  instrumento  impede  o  seu  conhecimento  por  esta
instância  revisora,  cuja  finalidade  limita-se  a  aferir  o  acerto  ou
desacerto  da  decisão  agravada  e  da  realidade  processual
existente no momento de sua prolação. Pensar diferente inclusive,
caracterizaria manifesta supressão de instância.2

Por  todo  o  arrazoado,  não  merece  corrigenda  a  decisão  que
reconheceu  a  extemporaneidade  do recurso  apelatório,  negando-lhe
seguimento, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Firme em tais considerações, DESPROVEJO o agravo interno.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
ainda do julgamento, além do relator, eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, o
Exmº. Des. José Ricardo Porto. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de
abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/03

2 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011945-68.2014.815.0000.Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. D.J. 
17/03/2015. Data Publ.: 25/03/2015.
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