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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
AGRAVO INTERNO nº 5000828-40.2015.815.0761
RELATOR      : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
01 AGRAVANTE : Alfredo Avelino da Silva
ADVOGADO          : Marconi Edson Cavalcante(OAB/PB 18.285)
02 AGRAVANTE : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO          : Geraldez Tomaz Filho(OAB/PB 11.401)
AGRAVADOS          : Os mesmos

PROCESSUAL  CIVIL – 1ª  Agravo  interno  –
Insurgência  contra  decisão  que  anulou  a
decisão  monocrática  de  fls.  117/122  –
Processo  distribuído  para  o  Gab.  Des.
Oswaldo Trigueiro  do Valle Filho – Equívoco
aportou neste gabinete – Decisão proferida –
Nulidade da decisão declarada posteriormente
Irresignação  da  parte  agravante  –
Prorrogação de competência – Art. 151, § 4º
do RITJPB  – 2ª agravo interno -  Declaração
de intempestividade - Insurgência do apelante
–  Pedido  de  reconsideração  recebido  como
agravo interno – Ato normativo da presidência
– Feriado em todas as unidades judiciárias do
Estado – Energisa – Revelia – Publicação da
sentença  em  cartório  –  Apelação  -
Intempestividade   –  Desprovimento  ao  2º
agravo interno. Prejudicado Recurso adesivo e
1º agravo interno.

- O art. 151, § 4º, do RITJPB disciplina que “
Art.  151.  (…) §4º  – Haverá  prorrogação de  competência
quando, não tendo sido observada pela distribuição a regra
estabelecida  neste  artigo,  as  partes  não  reclamarem  ao
relator,  no  prazo  de  três  dias,  ou este,  sem  suscitar  sua
incompetência, proferir despacho. (grifei)”.

- 
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A  interposição  de  apelação  cível  além  do
interstício recursal de 15 (quinze) dias impede
o  seu  conhecimento,  à  falta  do  pressuposto
legal da tempestividade.

- Nos moldes do que dispõe o art. 932, III,
do  NCPC,  não  se  conhece  o  recurso
manifestamente  inadmissível,  assim
entendido aquele interposto fora do prazo
recursal estabelecido pela lei.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento ao interposto pela
empresa  promovida,  e  por  consequência,  prejudicado  o  recurso  adesivo  e  o
agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível,  interposta  por
ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, objetivando reformar a
sentença  prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  Vara  Única  da  Comarca  de
Gurinhém que, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida em face por
ALFREDO AVELINO DA SILVA, julgou procedente em parte a demanda, para
condenar  a  empresa  ré  na  obrigação  de  fazer  referente  a  ligação  de
fornecimento de energia elétrica no empreendimento do promovente.

Contrarrazões  e  recurso  adesivo  às  fls.
96/106.

Em decisão de fls.  117/122,  o  então  relator,
não conheceu da apelação, em face da intempestividade, restando prejudicada
também a análise do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2º, inciso III.

À fl. 124 consta certidão, informando que este
processo foi autuado e submetido à relatoria do Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, mas que por equívoco, foi encaminhado ao Gab. Do Des. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos, tendo o Doutor Miguel  de Britto Lyra Filho, Juiz de Direito
convocado para substituir o Desembargador, julgando o processo (fls. 117/122).

O  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  ao
verificar o equívoco, chamou o feito à ordem para a anular a decisão monocrática
referida,  ao  tempo  em  que  determinou  o  retorno  dos  autos  à  Gerência  de
Processamento  a  fim  de  que  proceda  a  remessa  dos  presentes  autos  ao
gabinete do Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho (fl. 126).
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Às  fls.  130/131,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho verificando a prorrogação da competência decorrente da
prolação de dois atos de cunho decisório no caderno processual, determinou que
seja corrigida a capa processual quanto à relatoria do feito, encaminhando-se em
seguida,  os  autos  ao  Gabinete  do  Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos. 

Inconformada,  a  Energisa  Paraíba  –
Distribuidora de Energia S/A interpôs pedido de reconsideração, requerendo o
prosseguimento da apelação, por ser ela tempestiva (fls. 133/134).

A parte autora também interpôs agravo interno
às  fls.  143/146,  pugnando  pela  revisão  da  decisão  de  fl.  126,  para  fins  de
restabelecer os efeitos da decisão monocrática de fls. 117/122.

É o que importa relatar. 

VOTO:

Joeirando os autos, observa-se que a Energisa
Paraíba – Distribuidora de Energia interpôs pedido de reconsideração em face da
decisão monocrática que declarou ser a apelação cível intempestiva e a parte
autora protocolou agravo interno,  insurgindo em face da decisão que anulou a
decisão monocrática de fls. 117/122.

Para uma melhor compreensão da matéria e
sequência do processo, recebo o pedido de reconsideração da Energisa Paraíba
como agravo interno.

No “decisum”  objurgado, entendeu-se o então
relator  por  chamar  o  feito  a  ordem,  para  anular  a  decisão  de  fls.  117/122,
determinando o retorno dos autos à Gerência de Processamento a fim de que
proceda a remessa dos presentes autos ao Gabinete do Des. Oswaldo Trigueiro
do Valle Filho.

Todavia,  embora  os  presentes  autos  não
tenham sido originariamente distribuído para este Gabinete, mas para o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, verifica-se que foram proferidos dois atos
de  cunho  decisório,  a  decisão  monocrática  de  fls.  117/122  e  o  despacho
anulatório de fl. 126 pelo então juiz convocado para substituir este signatário. 

Dessa forma, nos termos do art. 151, § 4º, do
RITJPB, houve a prorrogação de competência deste relator. Veja-se:

Art. 151. (…)
§4º  – Haverá  prorrogação  de  competência  quando,  não
tendo sido observada pela distribuição a regra estabelecida
neste artigo, as partes não reclamarem ao relator, no prazo
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de  três  dias,  ou  este,  sem  suscitar  sua  incompetência,
proferir despacho. (grifei).

Com  tais  considerações, verifica-se  que  o
então relator Exmo. Miguel de Britto Lyra Filho, Juiz convocado para substituir
este  signatário,  ao  proferir  a  decisão  de  fls.  117/120,  prorrogou  a  sua
competência.

Dessa forma, ao analisar o agravo interno da
Energisa  Paraíba  em face  da decisão de fls.  117/120  que considerou  a sua
apelação intempestiva, verifica-se que reconheço implicitamente, a prorrogação
da competência deste gabinete.

Como  se  sabe,  todo  ato  de  postulação  se
submete  a  um  duplo  juízo a  ser  realizado  pelo  magistrado.  O  primeiro,  em
relação à sua admissibilidade e, o segundo, se for o caso, em relação ao juízo de
mérito. Essa dicotomia de juízos (admissibilidade e de mérito) vale para qualquer
ato de postulação, inclusive para os recursos.

Dentre  os  diversos  requisitos  de
admissibilidade recursal, importa ao caso em comento a tempestividade, que, em
suma, diz respeito à interposição do recurso dentro do prazo legal.

A  decisão  objurgada  considerou  a  apelação
cível  interposta pela Energisa Paraíba intempestiva,  por  ter entendido que os
dias feriados referem-se a feriados municipais da Capital, inexistindo alteração
do expediente forense na Comarca de origem (Gurinhem).

Assim,  aduziu  que  o  prazo  fatal  para  o
protocolo do apelo era o dia 10/08/2016, contando os 15 (quinze) dias úteis a
partir de 21/07/2016.

No entanto,  joeirando os autos,  vê-se que o
Ato da Presidência nº 01/2016, considerou o feriado no dia 25 de julho, o ponto
facultativo em decorrência do feriado da Morte de João Pessoa, no dia 26 de
julho e o do dia 05 de agosto (Fundação da Cidade de João Pessoa) para todas
as unidades judiciárias do Estado da Paraíba, e não apenas para a Comarca da
Capital.

Dessa  forma,  para  verificação  da
tempestividade, contando os 15 (quinze) dias úteis a partir  de 21/07/216, não
contabilizando os dias 25 e 26 de julho e 05 de agosto,  em decorrência dos
feriados  e  ponto  facultativo,  o  prazo  fatal  para  protocolo  do  apelo  foi  o  dia
17/08/2016, estaria, portanto, a presente apelação tempestiva.
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Ocorre  que,  analisando  os  autos
minunciosamente, verifica-se que, na verdade, a Energisa Paraíba incorreu em
revelia e a publicação da sentença se deu em cartório em 29 de junho de 2016.

Observa-se que apesar da revelia,  o cartório
mesmo assim, determinou a publicação da nota de foro de intimação das partes.
Entretanto,  é  entendimento  jurisprudencial   que quando  o  revel  não  constitui
advogado até a prolação da sentença, o prazo para interposição de recurso é a
partir da publicação da sentença em cartório, e não a partir da intimação da nota
de foro. Veja-se:

Então se a sentença foi publicada em cartório
em 29 de junho de 2016 e apelação só foi protocolada em 17 de agosto de 2016,
mesmo  não  contabilizando  os  dias  25  e  26  de  julho  e  05  de  agosto,  em
decorrência  dos  feriados  e  ponto  facultativo,  vê-se  que  resta  configurada  a
intempestividade  da  apelação,  posto  que  decorreu  e  muito  o  prazo  de  15
(quinze) dias

Por  tais  razões,  verifica-se  que  a apelação
cível interposta às fls. 67/7 é  intempestividade, não devendo ser conhecida e ,
por consequência, prejudicado o recurso adesivo.

DISPOSITIVO

Pelo  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA ENERGISA PARAÍBA,  julgando-se
prejudicado o recurso adesivo, bem como o agravo interno interposto pela parte
autora,  ao  reconhecer  implicitamente  a  prorrogação  da  competência  deste
signatário.

 É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do Valle  Filho.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
11 de julho de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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