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DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2014034-64.2014.815.0000
ORIGEM : Juízo da 11ª Vara Cível da Capital
RELATOR              : Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE       : Sabrina Dantas Cavalcanti, em causa própria
AGRAVADO     :  COOPERFORTE  –  Cooperativa  de  Economia  e  Crédito  dos
Funcionários de Instituições Financeiras Públicas e Privadas Ltda (Adv. Priscila de Souza
Feitosa e outra)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REABERTURA DE PEDIDO DE
PRAZO  PARA  DEFESA.  INDEFERIMENTO.  RENOVAÇÃO  DO
PEDIDO, COM BASE EM NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO,  MEDIANTE  RECURSO,  NO  MOMENTO
OPORTUNO.  PRECLUSÃO  TEMPORAL  CONFIGURADA.
DECISÃO  PROTOCOLADA  FORA  DO  PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
CPC, ART. 527, I, E 557, CAPUT, DO CPC.

A  tempestividade  constitui  requisito  de  admissibilidade  de
qualquer recurso. Manejado o agravo de instrumento após o fim do
prazo  previsto  no  art.  522,  do  CPC,  o  seu  não  conhecimento  é
medida  que  se  impõe.  Em  que  pese  o  esforço  da  recorrente,  a
narrativa revela que a pretensão de ver declarada nula a citação via
agravo  de  instrumento  deveria  ter  sido  ventilada  na  primeira
oportunidade em que a recorrente teve negada a dilação de prazo
para defesa. Caberia a agravante, naquela oportunidade, agravar da
decisão, arguindo, justamente, a suposta nulidade.

Relatório

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  contra  decisão  que
rejeitou a arguição de nulidade da citação nos autos da ação de cobrança promovida por
COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito dos Funcionários de Instituições
Financeiras  Públicas  e  Privadas  Ltda  em  desfavor  da  ora  agravante,  Sabrina  Dantas
Cavalcanti.

Na decisão agravada, a magistrada registrou não haver nulidade na
citação, uma vez que a ré teria comparecido espontaneamente no feito, daí porque negou a



pretensão.

Inconformada,  recorre  a  demandada  aduzindo  que  tomou
conhecimento da lide através de um ex-empregador, que teria lhe relatado o recebimento
de uma notificação expedida pela Justiça Estadual. 

Alega  que,  após  tomar  conhecimento  da  demanda,  afirma  ter
peticionado nos autos requerendo sua habilitação e a concessão de vista dos autos fora do
cartório, posto que desconhecia o teor da demanda. Posteriormente, apresentou defesa,
oportunidade em que diz ter enveredado pelo exame do mérito.

Defende não ser possível sua punição por não apresentar defesa na
primeira oportunidade, uma vez que não havia tido acesso aos autos, estando aguardando
o deferimento de sua habilitação, eis que advoga em causa própria.

Assevera que a citação por carta reclama o recebimento pela pessoa
física a quem é destinada, nos termos do art. 223, do CPC.

Destaca  que  o  indeferimento  da  liminar  ocasionará  inúmeros
prejuízos, notadamente as restrições perante o comércio e também a sociedade, além de
vexame e constrangimento.

Ao  final,  pede  a  concessão  de  medida  de  urgência,  a  fim  de
suspender a decisão que rejeitou a arguição de nulidade de fls. 115/121.

É o relatório. Decido.

O recurso não se credencia ao conhecimento da Corte, uma vez que
manifestamente intempestivo.

Conforme  colhe-se  dos  autos,  a  autora  compareceu  de  forma
espontânea à lide, pedindo, dentre outras providências, o deferimento de prazo para a
apresentação de defesa.

Após a escrivania certificar a ausência de protocolo de contestação, o
magistrado declarou a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, uma
vez que, a seu ver, houve a preclusão temporal no prazo para defesa.

Inconformada, a ré atravessou petição em que impugna a validade da
citação e os argumentos postos na inicial.

Na decisão agravada,  a  magistrada  rejeitou a  nulidade defendida,
oportunidade em que a agravante ventilou o presente recurso.

Em  que  pese  o  esforço  da  recorrente,  a  narrativa  revela  que  a
pretensão de  ver  declarada  nula  a  citação via  agravo de instrumento deveria  ter  sido



ventilada na primeira oportunidade em que a recorrente teve negada a dilação de prazo
para defesa. Caberia a agravante,  naquela oportunidade, agravar da decisão, arguindo,
justamente, a suposta nulidade.

Todavia,  preferiu  ventilar  novamente  o  pedido,  acompanhado  de
razões que se referem ao mérito do litígio, oportunidade em que o magistrado indeferiu a
pretensão. Em verdade, a petição com a arguição de nulidade da citação consistiu apenas
em uma ferramenta para provocar a rediscussão do tema e, por consequência, possibilitar
a interposição do presente agravo.

Neste cenário, creio que a decisão agravada constitui mera repetição
do que fora decidido antes, eis que o pedido, ao final, tem o mesmo objeto, a abertura de
novo prazo para a apresentação da contestação.

Assim, considerando que desde março de 2013 a recorrente tomou
conhecimento da preclusão do direito de defesa, o presente recurso revela-se intempestivo,
posto  que  protocolado  quase  19  (dezenove)  meses  após  a  primeira  manifestação  do
magistrado sobre o tema.

Como  se  sabe,  a  tempestividade  constitui  requisito  objetivo  de
admissibilidade do recurso, de modo que a verificação de que o agravo foi interposto além
do prazo legal importa no seu não conhecimento, consoante determina o art. 527, I, do
CPC.

Registre-se, outrossim, que embora a nulidade da citação possa ser
reconhecida de ofício, inclusive no segundo grau de jurisdição, a ausência de requisito de
admissibilidade do agravo de instrumento não permite que a Corte conheça de nenhum
outro aspecto do recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Diante  do  exposto,  não  conheço  do  recurso,  face  a  sua
intempestividade (art. 557, caput, do Código de Processo Civil).

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator


