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A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000652-56.2009.815.0471
Relatora :  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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Promotor :  Neuri Rodrigues de Sousa

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  APELO 
INTEMPESTIVO.  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.  APELAÇÃO  NÃO  CONHECIDA. 
INSURGÊNCIA. 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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AC OR D A  a  Terce i ra  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade  do  voto  da  relatora  e  da  súmula  de 
julgamento, por votação unânime, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO 
INTERNO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  interno  combatendo  a  decisão  de  fls. 
143/145,  que  não  conheceu  do  apelo,  ante  a  inobservância  do  art.  2º,  §  3º  da 
Resolução nº 04/2004 do TJPB.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o recurso de 
apelação foi interposto dentro do prazo, e respeitou a Resolução nº. 04/2004 do 
TJPB (fls. 148/151).

É o que basta Relatar

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

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  o  agravante  que  a  petição  recursal  respeitou 
mencionada.

Sem razão, contudo.

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

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:
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“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  agravante,  quando  do 
apelo, deixou de cumprir a exigência estabelecida na referida Resolução, e desta 
forma,  não  pode  ser  considerada  a  data  de  20/09/2013,  fls.  111v,  como  da 
postagem, já que devem ser observadas as regras do Sistema do Protocolo Postal 
Integrado,  da  qual  não  se  desincumbiu  o  recorrente,  estando  ausente  o 
comprovante eletrônico expedido pela EBCT apto a comprovar a tempestividade 
do recurso, a identificação da agência dos correios com o seu código, bem como a 
data, hora e nome do funcionário atendente.

Destaco que o carimbo aposto na petição recursal (fls. 111v), 
que identificaria a agência dos correios, bem como um rabisco e números escritos 
em caneta, além de um carimbo que possivelmente tratar-se-ia do funcionário da 
agência  com o seu CPF,  não podem ser  considerados para fins de aferição da 
tempestividade, pois além de serem de fácil manuseio, não informam código da 
agência,  notadamente  porque  os  requisitos  da  Resolução  acima  transcrita  são 
cumulativos e não alternativos.

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 têm qualquer valia.  

Desse  modo,  a  decisão  monocrática  não  merece  qualquer 
reforma.

Destaco,  por  fim,  que  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).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto. 
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Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais  Guedes.  Participaram do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes – Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    Relatora 
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