
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO EXMO. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0002109-43.2012.815.0981 – 1ª Vara da Comarca de Queimadas
Relator           : Marcos William de Oliveira – Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
Agravante : Cagepa - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
Advogado      : Cleanto Gomes P. Júnior (OAB/PB 15.441)
Agravado      : José Ivan Alves
Advogado      : José Maviael Élder Fernandes de Sousa (OAB/PB 14.422)

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTAGEM  DE 
PRAZO.  ART.  322  DO  CPC.  REVELIA.  TERMO  INICIAL. 
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM CARTÓRIO.  SOCIEDADE 
DE  ECONOMIA  MISTA.  DIREITO  PRIVADO.  NÃO 
APLICAÇÃO  DE  PRIVILÉGIOS  PROCESSUAIS 
EXCLUSIVOS DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO 
ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  MANUTENÇÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- À luz do art. 322 do CPC, o termo inicial da contagem dos prazos processuais  
da  parte  revel  é  a  data  da  publicação  dos  atos  decisórios  em  cartório,  
independente de intimação. 

- Não obstante preste serviço de caráter público e essencial,  a CAGEPA 
classifica-se  como  sociedade  de  economia  mista,  portanto  de  direito  
privado, razão pela qual não há que se falar em aplicação de privilégios  
processuais próprios da fazenda pública. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos antes 
identificados. 

ACORDAM os integrantes da  Egrégia Terceira Câmara do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela CAGEPA - Cia de Água e 
Esgotos  da  Paraíba,  em face  de  decisão  monocrática  prolatada  às  fls.  52/56,  que  negou 
seguimento ao recurso apelatório apresentado pela recorrente.

No decisum ora combatido, esta relatoria consignou que, em razão da 



decretação  da revelia,  a  contagem do prazo processual  para a  parte  agravante  se  insurgir 
contra a interlocutória de antecipação de tutela iniciou-se com a publicação do referido ato em 
cartório. 

Em suas razões recursais, a CAGEPA alega que, embora seja uma 
sociedade de economia mista, reveste-se da natureza de Fazenda Pública e, portanto, é isenta 
dos efeitos processuais e materiais da revelia. 

Por  fim,  requer  a  reconsideração  do  decisório  combatido,  ou, 
alternativamente, a análise do agravo regimental pela Câmara Cível, com o seu consequente 
provimento.

Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, que 
permite ao julgador reconsiderar a decisão monocrática agravada antes de apresentar os autos 
em sessão de julgamento, mantenho, em todos os termos, o decisum ora vergastado, pelas 
razões nele expostas. 

Vislumbro  não  merecer  acolhimento  o  pleito  declinado através  da 
presente  irresignação,  uma  vez  que  a  decisão  recorrida  encontra-se  em  sintonia  com  a 
jurisprudência  pacífica  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  deste  Tribunal,  comportando 
julgamento monocrático, à luz do disposto no artigo 557, §1-A, da Lei Adjetiva Civil. 

Por outro lado, não merecem prosperar as argumentações de que os 
efeitos da revelia não se aplicam à agravante. 

Não obstante preste serviço de caráter público e essencial, a CAGEPA 
classifica-se como sociedade de economia mista, portanto de direito privado, razão pela qual 
não há que se falar  em aplicação de privilégios processuais próprios da Fazenda Pública. 
Nesse sentido é o entendimento predominante dos tribunais pátrios: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE 
DA  COBRANÇA  DA  TARIFA  BÁSICA.  CONTESTAÇÃO 
APRESENTADA  INTEMPESTIVAMENTE.  REVELIA 
DECRETADA. A CORSAN é uma sociedade de economia mista, 
não  lhe  sendo  conferido  os  prazos  especiais  estabelecidos  no 
artigo 188, do CPC.  No caso, a juntada do mandado de citação da 
demandada ocorreu em 22.05.2012 e o último dia do prazo para a 
apresentação  de  defesa  pela  requerida  era  06.06.2012.  Contudo,  a 
contestação  foi  protocolada  em  13/06/2012.  Tal  documento,  à 
evidência,  se  presta  a  demonstrar  a  ocorrência  de alegada  revelia, 
uma vez que a contestação foi apresentada a destempo, devendo ser 
aplicado  os  efeitos  da  revelia,  na  forma  da  Lei  Processual  Civil. 
Assim,  tendo  em vista  que  a  contestação  foi  protocolada  fora  do 
prazo legal,  merece reforma a decisão que não decretou a revelia. 
Precedentes.  Agravo de  instrumento  provido.  (TJRS;  AI  0422553- 
78.2014.8.21.7000;  Capão  da  Canoa;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel. 
Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 18/12/2014; DJERS 27/01/2015) 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E 
DO  CONSUMIDOR.  SERVIÇOS  DE  FORNECIMENTO  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA.  COMPLEXIDADE  DE  CAUSA 



INDEMONSTRADA.  ELETROACRE.  SOCIEDADE  DE 
ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. 
CABIMENTO.  REGULARIDADE  NA  COBRANÇA.  DANOS 
MATERIAIS  E  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia deve ser solucionada 
sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de 
Defesa  do  Consumidor  (lei  nº  8.078/  1990),  que  por  sua  vez 
regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 
5º, XXXII, da constituição federal); 2. O caso em espécie não revela 
complexidade apta a afastar a competência dos juizados especiais; 3. 
Em se tratando de sociedade de economia mista não há que se 
falar  em  aplicação  de  privilégios  processuais  próprios  das 
entidades que possuem natureza de direito público, ainda quando 
prestem  serviço  desta  natureza,  pois  não  se  enquadram  na 
definição  da  Fazenda  Pública; 4.  Restando  indemonstrada  a 
irregularidade na medição do fornecimento de energia elétrica ou a 
prática de qualquer ato ilícito perpetrado pela ora recorrente, não há 
que se falar em reparação indenizatória seja por danos materiais ou 
morais;  5.  Recurso  conhecido  e  provido;  6.  Sem  custas  e  sem 
condenação  em  honorários  advocatícios  ante  o  resultado  do 
julgamento.  (TJAC;  Rec.  0014018-89.2012.8.01.0070;  Ac.  6.445; 
Segunda  Turma  Recursal;  Rel.  Juiz  Leandro  Leri  Gross;  DJAC 
19/08/2013; Pág. 35) 

Logo, não haveria óbice ao julgamento singular proferido por este 
Relator,  razão  pela  qual  utilizo  dos  fundamentos  da  decisão  objurgada  para  decidir  esta 
Súplica, os quais passo a transcrever em sua integralidade, vejamos: 

“O presente recurso não merece conhecimento.

A partir de uma análise dos autos, percebe-se que a ora apelante foi ré 
revel (certidão de fls.14) e, de acordo com o art. 322 do CPC, “contra o revel que não tenha 
patrono  nos  autos,  correrão  os  prazos  independentemente  de  intimação,  a  partir  da  
publicação de cada ato decisório”. 

A doutrina e jurisprudência entendem que, como os prazos deverão 
correr independentemente de intimação, a publicação abordada em tal dispositivo não é da 
imprensa oficial, mas a simples publicação do ato em cartório.

 Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 
PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO RÉU 
REVEL. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO 
DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 322, CPC. INTERPOSIÇÃO 
FORA  DO  PRAZO  ESTABELECIDO  EM  LEI. 
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURO. A 
jurisprudência do STJ é no sentido de que "nos termos do artigo 322 
do Código de Processo Civil,  o prazo recursal  para o revel corre a 
partir da publicação da sentença em cartório, independentemente de 
sua  intimação"1.  Verificando-se,  no  caso  concreto,  o  transcurso  de 
mais de 15 (quinze) dias entre a interposição do apelo do réu revel e a 



publicação  da  sentença  em  cartório,  deve  ser  reconhecida  e 
intempestividade  e  negado  conhecimento  ao  recurso.  (...) (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00004734520148150731,  - 
Não  possui  -,  Relator  DESA MARIA DE  FATIMA MORAES  B 
CAVALCANTI , j. em 11-05-2015)

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
INTEMPESTIVO.  CONTAGEM DE PRAZO.  ART.  322 DO CPC. 
REVELIA.  TERMO INICIAL.  PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM 
CARTÓRIO.  SOCIEDADE  DE  ECONOMIA  MISTA.  DIREITO 
PRIVADO. NÃO APLICAÇÃO DE PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS 
EXCLUSIVOS  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  INTELIGÊNCIA  DO 
ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  MANUTENÇÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - À luz do art. 322 do CPC, o 
termo inicial da contagem dos prazos processuais da parte revel é a 
data da publicação dos atos decisórios em cartório, independente de 
intimação. - Não obstante preste serviço de caráter público e essencial, 
a CAGEPA classifica-se como sociedade de economia mista, portanto 
de direito privado, razão pela qual não há que se falar em aplicação de 
privilégios  processuais  próprios  da  fazenda  pública.  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00021122620158150000, 1ª 
Câmara Especializada Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , 
j. em 12-05-2015)

No  presente  caso,  a  sentença  foi  publicada  em  cartório  no  dia 
01/04/2014 (fls. 22-v), ou seja, data a partir da qual se iniciou a contagem do prazo para a ré 
revel recorrer, na linha dos supracitados precedentes. 

A presente apelação foi protocolada em 29/05/2014 (fls. 25-v), dessa 
forma resta patente a sua intempestividade, haja vista o transcurso de mais de 15 (quinze) dias 
(art. 508, CPC) entre a publicação da sentença em cartório e a interposição do recurso.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Participaram 
do julgamento, o Exmo.  Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para substituir o 
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. 
Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de 
Justiça convocada.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira
  Relator – Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

AGRAVO INTERNO Nº 0002109-43.2012.815.0981 – 1ª Vara da Comarca de Queimadas

Vistos, etc., 

Em mesa para julgamento.

João Pessoa, 18 de novembro de 2015

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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