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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTERPOSIÇÃO  RECURSAL
MEDIANTE MEIO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE, A PARTIR DA
IMPLANTAÇÃO  DO  SISTEMA  PJE.  APLICAÇÃO  DA  LEI  N.
11.419/2006, C/C ATOS DA PRESIDÊNCIA N. 50/2015 E N. 56/2015.
INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL EXTRÍNSECO.
ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Nos termos do teor da Lei n. 11.419/06, bem assim dos Atos da
Presidência n. 50/2015 e n. 56/2015, a interposição da via do agravo
de instrumento, a partir de 27/04/2015, deve se dar, exclusivamente,
na forma eletrônica, por meio do sistema PJe. Destarte, manejada a
via recursal sub examine na forma física, posteriormente a tal marco
temporal,  revela-se  ausente  o  pressuposto  recursal  extrínseco  da
regularidade  formal,  daí  porque  se  faz  imperiosa  a  negativa  de
seguimento da insurgência, como entende a Jurisprudência pátria.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pela Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP/PB contra decisão proferida
pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Exma. Silvanna P.
B. Gouveia Cavalcanti, a qual rejeitara exceção de pré-executividade por si movida, ao
entender a magistrada a quo pela “total impertinência do meio jurídico no caso concreto”.

Irresignada com o provimento judicial em menção, a pessoa jurídica
de direito público em litígio ofertou suas razões recursais, argumentando, em síntese: a
nulidade do ato  administrativo que reconheceu o direito  do agravado à  percepção de
recebimento retroativo de vencimentos; o efetivo adimplemento dos valores reclamados
no feito; a inexatidão dos cálculos e a exorbitância dos valores objetos de execução.

Em razão disso, sustenta a verificação, in casu, das plausibilidade do



pleito recursal e da urgência da medida, em razão do que pugna pela atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, no sentido do sobrestamento da decisão atacada, assim como, no
mérito, o provimento do recurso, com a consequente improcedência da ação originária.

É o relatório que se revela essencial. Decido.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se os pressupostos
recursais, exsurge, na espécie, à evidência, a salutar negativa de seguimento ao recurso,
considerando a ausência de regularidade formal do instrumento, ante sua interposição
pela via física, ao arrepio do peticionamento eletrônico através da plataforma do PJe.

Com efeito, emerge da análise do ordenamento jurídico processual,
bem assim do procedimento referendado por esta Corte, que, sobretudo a partir da Lei n.
11.419/06, priorizou-se nos tribunais a implantação do processo eletrônico, o qual busca
dinamizar o acesso à justiça e os princípios fundamentais da celeridade, da economia e da
duração razoável do processo, coadunando, pois, com o ideário constitucional.

Analisando a disciplina consagrada em tal normativo, vislumbra-se
que, efetivado o processo eletrônico, o mesmo passa a ser obrigatório, isto é, exclusivo em
relação ao peticionamento e ao processos físicos, que apenas passam a ser passíveis de
utilização pelo jurisdicionado nos casos de defeitos técnicos no meio eletrônico.

Partindo de tal ensejo, verifica-se a edição, no âmbito deste Tribunal
de  Justiça,  dos  Atos  da  Presidência  de  n.  50/2015  e  n.  56/2015,  através  dos  quais  se
estendeu o processo judicial para os recursos, bem assim estabeleceu a exclusividade, após
27 de abril  de 2015,  do peticionamento eletrônico,  sobretudo nos casos de agravos de
instrumento, superando-se a possibilidade de interposição mediante a via física.

Destarte, não resta dúvida de que, descumprida a formalidade em
perfil, carece à irresignação examinada o pressuposto recursal extrínseco da regularidade
formal, daí porque se impõe a negativa de conhecimento do agravo de instrumento.

Referendando tal posicionamento, frise-se a Jurisprudência infra:

PROCESSUAL CIVIL - Agravo de instrumento - Ação ordinária com
pedido  de  tutela  antecipada  -  Tutela  antecipada  deferida  -
Irresignação - Interposição de agravo de instrumento por meio físico -
Requisitos  de  admissibilidade  -  Interposição  vigência  do  Novo
Código  de  Processo  Civil  -  Lei  do  processo  judicial  eletrônico  -
Regulamentação  através  de  Atos  da  Presidência  deste  Tribunal  -
Inobservância - Precedentes desta Corte de Justiça e do Egrégio STJ -
Não  conhecimento  do  recurso.  -  Face  à  inobservância  da  forma
prevista para interposição do agravo de instrumento, com violação ao
rito  determinado  por  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  através  dos
Atos  da  Presidência  nºs  50/2015  e  56/20015,  baseados  na  Lei  nº
11.419/2006,  que  trata  do  processo  judicial  eletrônico,  não  há



possibilidade  de  se  conhecer  do  agravo.  Vistos  etc.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00009436720168150000,  -  Rel.
DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, 25-08-2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR
DETERMINANDO  A  POSSE  DE  CANDIDATA  NO  CARGO  DE
ODONTÓLOGA.  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  POR MEIO  FÍSICO.  REGULAMENTAÇÃO,  POR
PARTE  DESTE  TRIBUNAL,  DA  LEI  DO  PROCESSO  JUDICIAL
ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO AGRAVANTE.
PRECEDENTES DO TJPB E  DO STJ.  RECURSO INADMISSÍVEL.
AGRAVO  NÃO  CONHECIDO.  Face  à  inobservância  da  forma
prevista para interposição do agravo de instrumento, com violação ao
rito  determinado  por  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  através  dos
Atos  da  Presidência  nºs  50/2015  e  56/20015,  baseados  na  Lei  nº
11.419/2006,  que  trata  do  processo  judicial  eletrônico,  não  há
possibilidade de se conhecer do agravo. Precedentes do TJPB. (TJPB -
00007132520168150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 08-06-2016)

PROCESSO  CIVIL  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  -  INDEFERIMENTO  DA
GRATUIDADE  JUDICIÁRIA  -  RECURSO  ELETRÔNICO  -
NECESSIDADE  -  INTERPOSIÇÃO  POR  MEIO  FÍSICO  -
INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.419/06 E ATOS DA PRESIDÊNCIA Nº
50 E 56 DE 2015 - NÃO OBSERVÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA  -  RECURSO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL  -
SEGUIMENTO NEGADO. Tendo em vista que é ônus do agravante a
devida formação do instrumento e sendo o recurso interposto sem a
observância do cronograma de implantação do processamento judicial
eletrônico (PJE), nos termos do Ato da Presidência nº 56/2015, impõe-
se a negativa de seguimento monocrática, nos termos do art. 557 do
CPC.  (TJPB  -  00029930320158150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA
MARIA DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. em 20-11-2015).

Desta feita, invoco, ademais, o teor do artigo 932, inciso III, do CPC,
pelo qual  “Incumbe ao relator: […] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Em razão de todo o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 18 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


