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PROCESSO  CIVIL  - AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
EXTEMPORÂNEO - EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA -
AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  PROCESSUAL  OBJETIVO  -
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ULTRAPASSADO
–  INTEMPESTIVIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT DO
CPC  -  RECURSO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL  -
SEGUIMENTO NEGADO. 

- O prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 10
(dez)  dias,  conforme  se  preconiza  o  artigo  522  do  Código  de
Processo Civil.

-  Ultrapassado esse termo, o recurso encontra-se intempestivo,
ausente,  portanto,  pressuposto  de  validade  objetivo,  não  se
devendo conhecer o presente agravo. 

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por  Maria  Soares  de
Almeida contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Belém, nos autos da Ação de
Cobrança ajuizada pela agravante em face do Município de Belém que, determinou a
expedição de Precatório ao Tribunal de Justiça para fins de pagamento do valor do débito.

Em sua decisão (fls.08), a magistrada aplicou a Lei Municipal 48/2007,
cujo teor definiu como débito de pequeno valor perante a Fazenda Pública Municipal, 02
(dois) salários-mínimos, haja vista o crédito ter sido constituído sob a égide dessa lei.
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A Agravante pugna pela reforma da decisão alegando em suas razões
recursais que, em 14 de maio de 2013 através de despacho, o magistrado, à época,
requisitou o pagamento do valor do débito através de RPV, não obstante, na data de 13
de março de 2015,  a  recorrente foi  intimada para se manifestar  acerca do precatório
expedido.

Requer  portanto, o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que
prossiga a execução com o pagamento do crédito, por via de requisitório de pequeno
valor – RPV.

É o relatório.

Não merece ser  conhecido o  presente  Agravo de Instrumento,  ante  a
intempestividade. 

A matéria a ser julgada é de cunho eminentemente processual.

Analisando os autos, percebe-se que o agravante foi intimado  por nota
de foro, no dia 13 de março de 2015, sexta-feira, conforme cópia anexada às fls 20. Desta
feita, inicia-se a contagem do prazo a partir da segunda feira, dia 16 de março, sendo o
termo final o dia 25 de março do corrente ano.

Contata-se que o recurso interposto pelo insurgente foi protocolado no dia
26 de março de 2015,  conforme se observa  no rosto  da inicial,  fato  que contraria  o
disposto no artigo 522 do Código de Processo Civil.

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.

O entendimento jurisprudencial, segue nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.  Recurso.  INTEMPESTIVIDADE.  VERIFICAÇÃO.
NEGATIVA DE  SEGUIMENTO  À  IRRESIGNAÇÃO.  -  O  prazo
para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 10
(dez)  dias,  e  a  ultrapassagem  desse  limite  legal  implica  no
reconhecimento da intempestividade recursal, o que obsta o seu
conhecimento.
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002051620158150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  JOSE
RICARDO PORTO , j. em 24-02-2015).

Caraterizada  a  intempestividade  do  recurso,  ausente  está  um  dos
pressuposto  de  validade  objetivo,  gerando  assim,  a  manifesta  inadmissibilidade  do
recurso.

Dessa forma, com base no que preconiza os artigos 522 e 557 do Código
de  Processo  Civil,  ante  a  manifesta  inadmissibilidade,  nego  seguimento  ao  presente
recurso. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 01 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
Relator
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