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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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2008733-39.2014.815.0000
ORIGEM: 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
1º AGRAVADO: Benedito Tomaz de Oliveira Filho
ADVOGADO: Jaldelênio Reis de Menezes
2º AGRAVADO: Durval Ferreira da Silva Filho
ADVOGADOS: Walter de Agra Júnior e Arthur Fialho

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA
PELO  PARQUET.  NÃO  RECEBIMENTO  DO  RECURSO,  PELO
JUÍZO  DE  ORIGEM,  JÁ  QUE  NÃO  FOI  APRESENTADO  NO
PROTOLOCO DO FÓRUM, MAS DIRETAMENTE EM CARTÓRIO.
TEMPESTIVIDADE COMPROVADA POR CERTIDÃO CARTORÁRIA
DO  SERVENTURÁRIO,  QUE  GOZA  DE  FÉ  PÚBLICA  E
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SUBSTITUINDO, PORTANTO, O
PROTOCOLO. RECURSO PROVIDO.

1.  O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no
sentido de que a certidão cartorária que recepciona o recurso
substitui o protocolo, principalmente porque “os atos praticados
pelos serventuários da Justiça gozam de fé pública e presunção
de  veracidade,  devendo  permanecer  válidos  enquanto  não
houver declaração de nulidade.” (AgRg no AREsp 91.311/DF,
Relator:  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA
TURMA, julgado em 06/12/2012, publicação: DJe 01/08/2013).

2.  Se  há  certidão  do  serventuário,  dando  conta  de  que  o
recurso  foi  apresentado  a  tempo,  julgá-lo  extemporâneo  é
ignorar "a boa-fé processual que se exige de todos os sujeitos
do processo, inclusive, e com maior razão, do Estado-Juiz" (ARE
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674231 ED, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10-
09-2013 PUBLIC 11-09-2013).

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  à unanimidade, dar provimento ao
agravo.

ADOTO  COMO  RELATÓRIO  o  já  formalizado  às  f.
460/461,  quando  da  apreciação  da  tutela  recursal  pelo  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, que posteriormente averbou-
se suspeito por motivo de foro íntimo (f. 504), in verbis:

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com pedido  de  concessão  de
tutela  antecipada,  interposto  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DA
PARAÍBA, objetivando, ao final, reformar a decisão prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, que, nos autos da ação civil por improbidade administrativa
movida pelo  ora  agravante  em face de  DURVAL FERREIRA DA
SILVA  FILHO e  BENEDITO  TOMAZ  DE  OLIVEIRA  FILHO,
“negou  seguimento”  (sic)  ao  recurso  apelatório  devido  a  sua
intempestividade,  em  razão  de  não  ter  sido  a  apelação  cível
devidamente protocolada no protocolo mecânico no Fórum Cível.

O  agravante  alegou  que  a  suposta  intempestividade  da  apelação
interposto por ele jamais existiu e sequer foi violado qualquer direito
a parte contrário ou o princípio da segurança jurídica, uma vez que
analisando  cronologicamente  o  andamento  processual,  verifica-se
que a sentença foi proferida e registrada no cartório em 30/04/2014,
tendo  sido  abertas  vista  dos  autos  ao  Ministério  Público  em
10/06/2014 e a apelação cível foi interposta em 16/06/2014, tempo
antes de findar o prazo recursal – 09/07/2014, tendo sido a mesma
juntada aos autos por serventuários da justiça.

Ademais, aduziu o apego ao formalismo que se contrapõe à busca do
juiz em proporcionar à parte o alcance da finalidade do processo com
presteza e funcionalidade.

Por  conta  disso,  pleiteou  a  concessão  da  tutela  antecipada,
determinando-se  o  recebimento  da  apelação  interposta  às  fls.
224/230 dos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº
200.2012.072.524-3 […].

Liminar indeferida (f. 460/466).
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Intimados os agravados, somente DURVAL FERREIRA DA SILVA
FILHO apresentou contrarrazões (f. 513/517), propugnando a tese de que
o recurso apelatório não pode ser conhecido, em razão da ausência de
protocolo na petição recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso
(f. 522/526).

É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                     Relator

Extrai-se dos autos que o Ministério Público teve vista dos autos
no dia 10 de junho de 2014 (f. 237).

Às  f.  237v,  consta  certidão  cartorária  dando  conta  de  que
houve,  no  dia  16  de  junho  de  2014,  a  juntada  da  apelação  cível
interposta  pelo  Ministério  Público,  nos  autos  do  Processo  n.
200.2012.072524-3 (ação civil de improbidade administrativa).

Em suma, o recurso foi interposto no sexto dia do prazo
recursal.

A  questão  subjacente  à  discussão  é  saber  se  é  válida  a
interposição  de  recurso  diretamente  em cartório,  sem que  tenha  sido
apresentado no protocolo.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  firmou  entendimento  no
sentido  de  que  a  certidão  cartorária  que  recepciona  o  recurso
substitui o protocolo, principalmente porque “os atos praticados pelos
serventuários da Justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade,
devendo  permanecer  válidos  enquanto  não  houver  declaração  de
nulidade” (AgRg no AREsp 91.311/DF, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 01/08/2013).

Transcrevo precedentes nesse tom:

PROCESSUAL CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO PRODUZIDA PELO CARTÓRIO DO STF. SUFICIÊNCIA PARA
A COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ICMS.  EXPORTAÇÃO.  FARELO  DE  SOJA.  ART.  166  DO  CTN.
IMPERTINÊNCIA.  JURISPRUDÊNCIA  PACIFICADA  À  ÉPOCA  DA
DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE.

1. A certidão do cartório do STF é suficiente para aferir  a
tempestividade da Ação Rescisória,  cuja inicial  foi  protocolada
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dentro do prazo de dois anos. Qualquer outra certidão eventualmente
elaborada pela serventia do TJ seria, logicamente, posterior a essa
data, de modo que sua ausência não prejudica o pleito da autora.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3.  À  época  do  acórdão  rescindendo,  a  jurisprudência  do  STJ  já
afastava a aplicação do art. 166 do CTN aos pleitos de restituição
relativos ao ICMS cobrado em relação à exportação de  commodity
cujo preço é fixado no mercado externo, não incidindo o disposto na
Súmula 343/STF.

4.  Recurso  Especial  provido. (REsp  1189349/SP,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
25/05/2010, DJe 30/06/2010).

HABEAS  CORPUS.  EMBARGOS  INFRINGENTES.  DEFENSORIA
PÚBLICA.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  COM  VISTA  DOS  AUTOS.
PRERROGATIVA.  DEVOLUÇÃO  COM  MANIFESTAÇÃO.  PROTOCOLO
NA  PETIÇÃO  DO  RECURSO  APÓS  CHEGADA  DOS  AUTOS  NO
TRIBUNAL. TEMPESTIVIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. É prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal de todos
os atos  do processo,  com o recebimento dos  autos.  Exegese dos
artigos 4º, inciso V e 128, inciso I, ambos da Lei Complementar n.
80⁄94.

2. A devolução dos autos, com manifestação, pela Defensoria
Pública,  após recebê-los  para fins de intimação,  dentro do
prazo  recursal,  devidamente  certificada  pela  serventia  do
Juízo  de  piso,  é  apta  a  demonstrar  a  tempestividade  da
interposição do recurso.

3. A protocolização da petição somente após a chegada dos autos no
Tribunal de Justiça não afasta a tempestividade recursal, desde que
comprovada a sua interposição em data anterior.

4. Ordem concedida, para que o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo  conheça  os  Embargos  Infringentes  opostos  no  Recurso  em
Sentido Estrito n.º 990.10.028275-1, decidindo-os como entender de
direito.  (HC 222.370⁄SP, Rel.  Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 01⁄03⁄2012, DJe 20⁄03⁄2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível  ser  dispensado  o  carimbo legível  do protocolo  do
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recurso especial, desde que por outros meios constantes dos
autos se possa aferir a tempestividade do apelo nobre.

[...]

3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento. (AgRg  no  Ag
1387014/SC,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,
julgado em 01/09/2011, DJe 14/09/2011).

Frise-se, ainda, que a jurisprudência pretoriana é pacífica  no
sentido  de  que,  em  caso  de  ilegibilidade  do  carimbo  da  chancela
mecânica, a tempestividade é aferida por certidão, donde se extrai que
são métodos equivalentes, tal como expõem os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO
DE  ALIMENTOS  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO  MINISTRO
PRESIDENTE  DO  STJ  NEGANDO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO  EM
RAZÃO  DA  ILEGIBILIDADE  DO  PROTOCOLO  DO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL  -  IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  DA
TEMPESTIVIDADE POR OUTROS MEIOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1.  É  impossível  verificar  a  tempestividade  do  agravo  em  recurso
especial porque ilegível o carimbo de protocolo.

2. Esta Corte entende que, diante da ilegibilidade do carimbo
de  protocolo,  cabe  à  parte  agravante,  no  momento  da
interposição do recurso, providenciar certidão da secretaria
de protocolo do tribunal  de origem a fim de possibilitar  a
aferição  da  tempestividade  do  recurso  (AgRg nos  EDcl  no
AREsp  nº  348.817/SC,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA, Terceira Turma, DJe 14/11/2013).

[...]

5.  Agravo regimental  desprovido. (AgRg no AREsp 591.238/MG,
Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
01/09/2015, DJe 11/09/2015).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  PROTOCOLO  DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ILEGÍVEL.  IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO  DA  TEMPESTIVIDADE  POR  OUTROS  MEIOS.  DECISÃO
MANTIDA.

1.  É  impossível  verificar  a  tempestividade  do  agravo  em  recurso
especial porque ilegível o carimbo de protocolo.

2. Esta Corte entende que, diante da ilegibilidade do carimbo
de  protocolo,  cabe  à  parte  agravante,  no  momento  da
interposição do recurso, providenciar certidão da secretaria
de protocolo do tribunal  de origem a fim de possibilitar  a
aferição  da  tempestividade  do  recurso  (AgRg nos  EDcl  no
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AREsp  nº  348.817/SC,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA, Terceira Turma, DJe 14/11/2013).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 594.342/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/05/2015, DJe 25/05/2015).

Por fim, se há certidão do serventuário dando conta de que o
recurso foi apresentado a tempo, julgá-lo extemporâneo é ignorar "a boa-
fé processual que se exige de todos os sujeitos do processo, inclusive, e
com maior razão, do Estado-Juiz" (ARE 674231 ED, Relator: Min. LUIZ
FUX,  Primeira  Turma,  julgado em 27/08/2013,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-178 DIVULG 10-09-2013 PUBLIC 11-09-2013).

Diante  do  exposto,  dou  provimento  ao  agravo,  para,
modificando  por  inteiro  a  decisão  recorrida,  assegurar  o  trâmite  da
apelação  cível  interposta  pelo  Ministério  Público,  com  a  consequente
comunicação desta deliberação ao Juízo a quo, para que a remeta a esta
Corte de Justiça.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                   Relator


