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AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.  FALTA DE 
PRESSUPOSTO  RECURSAL.  POSTAGEM  NO  CORREIO. 
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, § 3º DA RESOLUÇÃO Nº 
04/2004  DESTE TRIBUNAL,  QUE CRIOU O SISTEMA DE 
PROTOCOLO  POSTAL  INTEGRADO.  IRRESIGNAÇÃO. 
DESPROVIMENTO.  

- A tempestividade dos recursos é matéria de ordem pública, 
configurando  vício  insanável,  podendo  ser  verificada  a 
qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.

-  É  indispensável  que  o  recibo  eletrônico  de  postagem de 
correspondência por Sedex seja colado no verso da primeira 
lauda do documento, com a chancela do carimbo-datador da 
própria  agência  (art.  2º,  §  3º  da  Resolução  nº  04/2004  do 
TJPB).

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de julgamento, por 
votação unânime, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Agravo Interno em Apelação Cível  interposto 
contra a decisão monocrática de fls. 137/143, assim ementada:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PRIMEIRO APELO. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE RECURSAL. PRETENSÕES ACOLHIDAS PELA 
SENTENÇA GUERREADA. SEGUNDO APELO. FALTA DE 
PRESSUPOSTO  RECURSAL.  POSTAGEM  NO  CORREIO. 
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, § 3º DA RESOLUÇÃO Nº 
04/2004  DESTE TRIBUNAL,  QUE CRIOU O SISTEMA DE 
PROTOCOLO  POSTAL  INTEGRADO.  RECURSOS  NÃO 
CONHECIDOS.  -  O  interesse  recursal  deve  ser 
demonstrado pela utilidade da irresignação para alcançar a 
providência  desejada,  bem como a necessidade do recurso 
para conquistá-la.  - A tempestividade dos recursos é matéria 
de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser 
verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ. - 
É  indispensável  que  o  recibo  eletrônico  de  postagem  de 
correspondência por Sedex seja colado no verso da primeira 
lauda do documento, com a chancela do carimbo-datador da 
própria  agência  (art.  2º,  §  3º  da  Resolução  nº  04/2004  do 
TJPB).”

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o recurso de 
apelação foi interposto dentro do prazo, e respeitou a Resolução nº. 04/2004 do 
TJPB (fls. 146/150). Juntou o recibo do EBCT que demonstraria a regularidade da 
interposição e  atribui  a responsabilidade da ausência  do recibo no anverso  do 
apelo, ao funcionários dos Correios e Telégrafos. 

É o Relatório.

V O T O 
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Dr. Marcos Coelho de Salles -  Juiz Convocado 

Cuida-se  de  Agravo  Interno  combatendo  a  decisão 
monocrática que não conheceu do apelo, ante a inobservância do art. 2º, § 3º da 
Resolução nº 04/2004 do TJPB.

Sustenta  a  agravante  que  a  petição  recursal  respeitou 
mencionada Resolução.

Sem razão, contudo.

Ora, no exercício do exame de admissibilidade do recurso, 
observa-se  que  seu  conhecimento  encontra  óbice  insuperável,  o  da 
intempestividade da irresignação.

Com efeito, a regra é que as petições sejam protocoladas no 
fórum,  tendo  o  Sistema de  Protocolo  Postal  Integrado  excepcionado  a  regra  e 
transformado os Correios em extensão dos fóruns, para o protocolo de petições, 
conforme prevê a Resolução nº 04/2004 expedida por este Tribunal, que estabelece 
em seu art. 2º, § 3º, in verbis:

“É  indispensável  que  o  recibo  eletrônico  de  postagem  de 
correspondência por Sedex seja colado no verso da primeira 
lauda do documento, com a chancela do carimbo-datador da 
própria agência, e que sejam informados:

I – a data e a hora do recebimento;
II – o código e o nome da agência recebedora;
III – o nome do funcionário atendente”.

No  presente  caso,  observa-se  que  o  apelante  deixou  de 
cumprir a exigência estabelecida na referida Resolução, e desta forma, não pode 
ser considerada a data de 31/10/2013, fls. 94v, como da postagem, já que devem ser 
observadas as regras do Sistema do Protocolo Postal Integrado, da qual não se 
desincumbiu o  recorrente,  já  que  ausente  o  comprovante eletrônico  expedido 
pela  EBCT apto a comprovar a tempestividade do recurso,  a  identificação da 
agência dos correios, bem como a data, hora e nome do funcionário atendente.

Destaco que o carimbo aposto na petição recursal (fls. 94v), 
que identificaria a agência dos correios, bem como um rabisco e um carimbo com 
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o nome e CPF de um suposto atendente, não podem ser considerados para fins de 
aferição da tempestividade, pois além de serem de fácil manuseio, não informam a 
matrícula do funcionário e código da agência, notadamente porque os requisitos 
da Resolução acima transcrita são cumulativos e não alternativos.

Sobre o tema:

AGRAVO   INTERNO.  INSURGÊNCIA   EM   FACE   DA 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. 
RECURSO  INTERPOSTO   VIA   PROTOCOLO   POSTAL. 
CARIMBO   DE   RECEBIMENTO   DOS   CORREIOS   E 
TELÉGRAFOS.   DESCONSIDERAÇÃO.   RESOLUÇÃO   Nº 
04/2004.   CONVÊNIO   DO   TRIBUNAL   DE   JUSTIÇA  DA 
PARAÍBA   COM   EMPRESA   DE   CORRESPONDÊNCIA. 
COMPROVANTE    ELETRÔNICO    DE    POSTAGEM. 
AUSÊNCIA.    REQUISITO    INDISPENSÁVEL. 
ARGUMENTAÇÕES DO REGIMENTAL INSUFICIENTES A 
TRANSMUDAR   O   POSICIONAMENTO   ESPOSADO. 
DECISUM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE   DESTA   CORTE.   MANUTENÇÃO   DA 
DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. - 
“§3º.  É   indispensável   que   o   recibo   eletrônico   de 
postagem de correspondência por Sedex seja colado no verso 
da  primeira   lauda  do  documento,  com  a  chancela  do 
carimbo-datador   da   própria   agência,   e   que   sejam 
informados: I – a data e a hora do recebimento; II – o código e 
o nome da agência recebedora; III   –   o   nome   funcionário 
atendente.”   (§3º,   do   art.   2º,   da Resolução nº 04/2004 do 
Tribunal de Justiça da Paraíba) (grifei) -  Não observados os 
requisitos  previstos  na  Resolução  n°   4/2004,  que  trata  do 
protocolo postal do Tribunal de Justiça da Paraíba, deve ser 
considerada como data da interposição do recurso,  para  fins 
de  aferição  de  sua   tempestividade,   o  dia  em  que  fora 
protocolizado  no  setor  competente  do  órgão  judiciário.  - 
Não   há   razão   para   se  modificar   a   decisão   que   nega 
seguimento   ao   apelo,   nos   termos   do   art.   557,  caput, 
do Código   de   Processo   Civil,    quando   o  decisum 
atacado  encontra-se  em  perfeita  consonância  com  a 
jurisprudência  dominante  desta  Corte  de  Justiça.  (TJPB. 
AGRAVO  INTERNO  Nº  0000683-37.2012.815.0741  – 
Boqueirão. Relator: Des. José Ricardo Porto. 1ª Câmara Cível. 
Julgamento: 30-09-2014).
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PROCESSUAL   CIVIL   –    RECURSO    APELATÓRIO. 
INTERPOSIÇÃO  VIA PROTOCOLO  POSTAL.  AUSÊNCIA 
DOS   REQUISITOS   DA  RESOLUÇÃO   Nº   04/2004   DO 
TJ/PB.  RECURSO  RECEBIDO  FORA DO  PRAZO  LEGAL. 
INTEMPESTIVIDADE.    NÃO   CONHECIMENTO    DO 
RECURSO.    SEGUIMENTO    NEGADO 
MONOCRATICAMENTE.   APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, 
CAPUT, DO CPC. -   “É   indispensável    que   o   recibo 
eletrônico   de  postagem de correspondência por Sedex seja 
colado  no   verso   da   primeira   lauda   do   documento, 
com  a  chancela do carimbo-datador  da própria agência,  e 
que   sejam  informados:  I   –   a   data   e   a   hora   do 
recebimento;   II   –   o   código   e   o   nome   da   agência  
recebedora;  III  – o nome do  funcionário atendente”. (Res. 
04/2004 do TJ/PB). -  O carimbo aposto na petição  recursal 
(fl.65),  que  identificaria a data, a hora e o funcionário, não 
podem  ser   considerados   para   fins   de   aferição   da 
tempestividade,    pois    além    de    serem    de    fácil  
manuseio,    não    há    assinatura    do    funcionário 
(atendente)    e    inexiste    o    código    da    agência,  
notadamente   porque   os   requisitos   da   Resolução  acima 
transcrita são cumulativos e não alternativos.  -  Prescreve o 
art. 557, caput, do CPC que o Relator  negará   seguimento   a 
recurso   manifestamente  inadmissível,   ou   ainda,   em 
confronto    com  jurisprudência  dominante  do   respectivo 
Tribunal   ou   de  Tribunal  Superior,  dispensando  que  o 
recurso seja  julgado no colegiado. (TJPB. Apelação Cível nº 
0001814-10.2013.815.2003. Relator: Des. José Aurélio da Cruz. 
Data de Julgamento: 02-10-2014). 

Considerando que a instância ad quem não está vinculada ao 
juízo de prelibação recursal proferido pela instância a quo, o despacho que recebeu 
o apelo não se sustentado.  

Destaco, por fim, que o recibo de fls. 151 foi apresentado a 
destempo, e a responsabilidade pelas peças processuais recai sobre os causídicos 
que  patrocinam  as  partes,  do  contrário,  não  teria  qualquer  necessidade  de  a 
Constituição da República estabelecer a Advocacia como função essencial à justiça 
e indispensável à sua administração. (Art. 133). 
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Com  essas  considerações, NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. Participaram do julgamento o Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz 
Convocado  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá 
e Benevides.

Presente  ao  Julgamento  o  Dr.  Francisco  Paula  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles
        Juiz Convocado 
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