
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO N.º 0004418-37.2012.815.0011 – Campina Grande 
RELATOR             :Des. José Ricardo Porto
AGRAVANTE        :Leandro Sousa Maranhão 
ADVOGADOS       :Alanna Alves Barros Calado e outros 
AGRAVADO          :Banco Bradesco S/A.
ADVOGADO          :Wilson Sales Belchior 

AGRAVO  INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
RELATOR.  INTEMPESTIVIDADE.  VERIFICAÇÃO. 
NÃO CONHECIMENTO DO REGIMENTAL.

-  O prazo para interposição de agravo interno é de 05 
(cinco) dias,  a ultrapassagem desse limite legal implica 
no reconhecimento da intempestividade recursal, o que 
obsta seu conhecimento.

VISTOS.

Trata-se  de  Agravo  Interno,  de  fls.184/192,  interposto  por  Leandro 
Sousa Maranhão contra a decisão de fls.  179/182,  que,  monocraticamente,  não 

conheceu do seu recurso apelatório, ante o reconhecimento da deserção, mantendo 

a  sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  Cautelar  de  Exibição  de  Documentos 

movida em desfavor do Banco Bradesco S/A.

É o  que interessa relatar.

DECIDO.

A matéria a ser julgada é de cunho eminentemente técnico processual 

ou, em outro ângulo, precipuamente cronológica.



A teor das prescrições do caput art.  557 do Código de Processo Civil,  o 

relator  poderá analisar e por fim ao recurso,  quando manifestamente intempestivo.  In 

casu, trata-se de súplica que fora proposta fora do prazo Legal. 

Vejamos, então, o que prescreve o citado dispositivo: 

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”

Nesse diapasão,  temos que é permitido ao relator  obstar  seguimento do 

recurso quando o mesmo tenha sido manejado a destempo, a exemplo do que ocorre 

com este agravo regimental, que dispensa maiores delongas.

Com base nesse dispositivo, passo a decidir diretamente esta irresignação. 

Pois  bem.  Conforme  se  observa  dos  autos,  a  decisão  recorrida  fora 

disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico deste Poder em 06 de abril  de 2015,  e 
publicada no dia 07 do mesmo mês e ano (fls. 183). 

Dessa  forma,  considerando  a  data  em  que  a  parte  ora  agravante  foi 

intimada, verifica-se que o termo final para a interposição do agravo interno foi o dia 12 de 
abril de 2015 (domingo), prorrogando-se para o próximo dia útil, no caso, 13 . Porém, 

de acordo com o caderno processual, o recurso interposto pelo recorrente somente foi 

protocolado em 15/04/2015, conforme se percebe do carimbo de recebimento aposto na 

petição acostada às fls. 184, fato que contraria o lapso legal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL.  PRAZO PARA 
INTERPOSIÇÃO. ART. 545 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  
C.C. ART. 4.º, § 3.º, DA LEI N.º 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1. Disponibilizada a  
decisão no Diário de Justiça Eletrônico de 02/03/2009 (segunda-
feira),  considera-se como data de publicação o primeiro dia útil  
seguinte,  03/03/2009 (terça-feira),  data também em que o ente  
público  tomou  ciência  do  provimento  judicial  e,  portanto,  o  
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decurso do qüinqüídio legal – contado em dobro por se tratar da 
Fazenda Pública  –  teve  início  em  04/03/2009  (quarta-feira),  
expirando-se  em  13/03/2009  (sexta-feira),  sendo  o  presente 
recurso  protocolizado  em  16/03/2009  (segunda-feira).2.  É  
manifestamente  intempestivo o  agravo regimental  quando,  
regularmente  intimado  da  decisão  que  negou  seguimento  ao  
recurso  especial,  o  Agravante  o  interpõe  após  o  qüinqüídio  
previsto  no  art.  545  do  Código  de  Processo  Civil.3.  A  
protocolização  de  agravo regimental  no  Supremo  Tribunal  
Federal, via fax. não tem o condão de afastar a intempestividade  
do apelo, porquanto a aferição desta deve levar em consideração  
a  data  em  que  a  peça  recursal  deu  entrada  no  protocolo  da  
Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, o que se deu quando  
já  expirado  o  prazo para  a  interposição  do  recurso.4.  Agravo 
regimental não conhecido.” (AgRg no Ag 1122808 / RJ. Rel.  Min. 
Laurita Vaz. J. em 16/04/2009). 

“RECURSO  ESPECIAL.  ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA  AOS 
ARTIGOS 535,  I  E  II  E  557CAPUT DO CPC.  DECISÃO  QUE  
NEGA  SEGUIMENTO  A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  COM 
BASE NO ARTIGO 557 DO CPC.  ICMS. EXECUÇÃO. VÁRIOS 
LEILÕESREALIZADOS  SEM  SUCESSO.  PENHORA  DE 
VALORES  FINANCEIROS  POSITIVOS,ATÉ  O  LIMITE  DA 
DÍVIDA  ATUALIZADA  EM  EXECUÇÃO. 
POSSIBILIDADE.RECURSO  NÃO-  PROVIDO.1.  [...]3.  No 
concernente  à  alegada  infringência  do  artigo  557  do  CPC,  o 
entendimento  deste  STJ  é  no  sentido  de  ser  possível  ao  
relator, por meio de decisão monocrática, negar seguimento  
a recurso quando este for intempestivo, incabível, deserto ou 
contrário à jurisprudência dominante do seu Tribunal ou de  
Tribunal  Superior:  (REsp  671816  /RN,  Rel.  Min.  Teori  Albino  
Zavascki,  DJ 03.04.2006; AgRg no REsp779893 / RJ, Rel. Min.  
Francisco Falcão,  DJ 06.03.2006;  REsp 574404/  GO; Rel.  Min.  
Peçanha  Martins;  DJ  13.02.2006).5.  Recuso  especial  não-
provido.” (REsp 916832 / SP. Relator(a) Ministro JOSÉ DELGADO 
Fonte DJ 03.09.2007 p. 139) Grifei

Como visto, o presente agravo interno fora interposto a destempo, ou 

seja, fora do prazo legal estabelecido, portanto, não há como conhecê-lo.

Desta forma, com base no que prescrevem o §1º e  caput,  ambos do 

art.  557  da  Lei  Adjetiva  Civil,  considero  intempestivo  o  presente  recurso  e,  em 

consequência, nego-lhe seguimento.

Publique-se. 
Intime-se. 
Cumpra-se.
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João Pessoa, 24 de abril de 2015, sexta-feira.

Des. José Ricardo Porto                         
              Relator

                                                                    J/05
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