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Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002425-84.2015.815.0000
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Sousa 
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a  Desª
Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Ministério Público de Estado da Paraíba
AGRAVADO: Estado da Paraíba 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO
APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. APLICABILIDADE DO ART. 522
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO DE
ADMISSIBLIDADE  NÃO  ATENDIDO.  POSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO DIPLOMA
PROCESSUAL. SEGUIMENTO NEGADO.

- O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 10 (dez)
dias.  Ultrapassar  esse  limite  legal  implica  o  reconhecimento  da
intempestividade recursal, fato que obsta o seu conhecimento.

-  Cabe  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
extemporâneo, tendo em vista ser de ordem pública a matéria relativa
a não observância do dies ad quem, podendo o julgador apreciá-la de
ofício.

Vistos etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  manejado  pelo  MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA contra a decisão interlocutória de f.  34/37,
proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa, a qual, nos autos da Ação
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Civil  Pública  (Processo  nº  0000367-62.2015.815.0371)  proposta  pelo  então
agravante,  em  face  do  ESTADO  DA  PARAÍBA,  indeferiu  o  pedido  de  tutela
antecipada, com base no art. 461, § 3º, do CPC.

Nas suas razões recursais, o agravante suscita as seguintes questões:
a) que, em nenhum momento, ficou demonstrado que o paciente não privilegiou o
tratamento fornecido pelo SUS, sendo informado que o medicamento pleiteado
não  era  fornecido  pelo  Sistema  único  de  Saúde;  b)  que  a  substituição  do
medicamento só cabe ser avaliada pelo médico que acompanha o quadro clínico
do paciente; c) que a Secretaria de Saúde não acostou aos autos o medicamento
substituto; d) que o simples fato do médico prescrever o medicamento já é causa
suficiente para ser este o meio mais eficaz.   

Pugnou, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento interposto,
a fim de reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de liminar, para condenar
o Estado da Paraíba a fornecer de forma adequada e contínua o medicamento
DETRUSITOL LA 4 mg (30 DRG ao mês) ao paciente ANTÔNIO ARISTÓTELES DAS
CHAGAS (substituído processual).

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir se estão
presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são  tradicionalmente
classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.  Dentre  os  primeiros,
encontramos  a  exigência  do  cabimento,  da  legitimidade,  do  interesse  e  da
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.

No  que  atine  aos  pressupostos  processuais  extrínsecos,  deve-se
averiguar  a  comprovação da  tempestividade na interposição recursal,  a  devida
prova  do  preparo,  bem  como  se  há  regularidade  formal  no  conteúdo  da
irresignação.

Desta  feita,  compulsando  detidamente  estes  autos,  observo  que  o
agravo  é  manifestamente  intempestivo,  porquanto  constata-se  que  a  parte
agravante tomou ciência do decisum objeto da irresignação em 10 de março de
2015, conforme se infere às fls. 38, só tendo protocolado o recurso em questão
em 23 de abril de 2015, conforme se percebe da chancela mecânica aposta no
rosto da peça de interposição, ou seja, após o escoado o prazo previsto para o
recurso em tela, fato que contraria o disposto no art. 522, do Código de Processo
Civil, in verbis:
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Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez)
dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar
à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão
da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando
será admitida a sua interposição por instrumento.

Não obstante o Ministério Público possuir prazo em dobro para recorrer,
consoante preleciona o art. 188 do CPC, ainda assim o recurso em testilha se
afigura intempestivo, porquanto, o prazo para manejo deste encerrou-se no dia
30 de março de 2015, só tendo a parte agravante protocolado a peça
recursal no dia 23 de abril de 2015. 

Para os casos como o que ora se analisa, quando da prescrição das
normas  recursais  no  âmbito  dos  Tribunais,  o  legislador  processual  civil,
objetivando  dar  maior  celeridade  ao  deslinde  procedimental  no  curso  das
demandas,  estabeleceu  a  possibilidade  de  o  relator  do  processo  negar,
monocraticamente, seguimento a recurso. 

Com  a  finalidade  de  contrapor  os  possíveis  malefícios  de  uma
celeridade desmedida, para que não se converta em produtividade sem qualidade,
o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo Civil, condiciona a que a
negativa se dê nos casos de manifesta inadmissibilidade recursal, improcedência,
prejudicialidade ou confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal
a que pertence o julgador, ou de Tribunais Superiores.

Nesse sentido, posicionou-se esta Egrégia Corte, bem como o Superior
Tribunal de Justiça, conforme se observa dos seguintes julgados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA.  PRAZO.
PUBLICAÇÃO  REGULAR  NO  DIÁRIO  DA  JUSTIÇA.  INTEMPESTIVIDADE  DO
RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A
contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia útil após a publicação
da  decisão  agravada.  Ultrapassado  o  dies  ad  quem  para  interposição  do
recurso,  dele  não  se  conhece,  por  ser  intempestivo”.  (TJPB -  Acórdão  do
processo nº 20020120714668001 – Órgão: SEGUNDA CÂMARA - Relatora Des.
Maria de Fátima Moraes B. Cavalcanti - j. Em 11/06/2012).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA –
INTEMPESTIVIDADE.  1.  É  de  ser  considerado  intempestivo  recurso
interposto fora do prazo estabelecido na lei processual civil. 2. Agravo
regimental não conhecido”. (AgRg nos EAg 1113322/SP, Rel. Ministra Eliana
Calmom, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 18/12/2009).
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Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, face a
sua intempestividade, negando-lhe seguimento, nos termos do art. 557, caput, do
Código de Processo Civil.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 29 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA 
Relator


	Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
	Relator


