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PROCESSUAL  CIVIL  –   Agravo  de
Instrumento  –  Embargos  de  Terceiro –
Sentença –  Apelação – Não recebimento –
Irresignação – Execução por carta precatória
–  Bem  apreendido  por  indicação  do  juízo
deprecado – Competência  deste para julgar
os embargos  de  terceiro  –  Súmula  33,  do
antigo  Tribunal  Federal  dos  Recursos  –
Competência absoluta (funcional) – Tribunal
de Justiça não investido de jurisdição federal
–  Conhecimento  e  julgamento  do  recurso
interposto – Competência  da  Justiça
estadual  –  Inadmissão  do  apelo por
intempestividade  –  Contagem  equivocada
do  prazo  –  Admissibilidade  do  apelo  –
Provimento.

– “Juízo deprecado, na execução por carta,
é o competente para julgar os embargos de
terceiro,  salvo  se  o  bem  apreendido  foi
indicado pelo Juízo deprecante” (Súmula 33,
do antigo Tribunal Federal dos Recursos).
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–  “Tribunal  Regional  Federal  não  é
competente para julgar recurso de decisão
proferida por juiz estadual não investido de
jurisdição federal” (Enunciado da Súmula 55,
do STJ).

–  Não sendo possível identificar o nome da
pessoa que firmou ciência à fl. 102.v, destes
autos,  não  havendo,  ainda,  carimbo  ou
qualquer  indicação  que  aponte  para  a
conclusão  de  que  a  ciência  da  União
Federal, relativa à sentença, tenha se dado
com a referida assinatura, tenho que, o “dies
a  quo”  do  prazo  recursal  iniciou-se  em
10/01/2012,  data  da  juntada  aos  autos  da
carta  de  intimação,  restando  clarividente  a
tempestividade  do  recurso  de  apelação
interposto em 09/02/2012.

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 da Paraíba, por votação uníssona, dar provimento ao
recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido  de  efeito  suspensivo,  interposto  pela UNIÃO,  representada  pela
Advocacia Geral da União, contra a decisão interlocutória proferida pela M.M.
juíza da Comarca de Prata, nos autos dos embargos de terceiros que foram
manejados por  MARIA  CLEONICE  GONÇALVES  FERREIRA contra  a  ora
agravante.

Na  referida  decisão,  fls.  126/127,  a juíza
singular não conheceu da apelação interposta pela  ora  recorrente, negando-
se-lhe seguimento, por julgar intempestiva a sua interposição.

Infere-se dos autos que, perante o juízo da
4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Campina Grande tramita  a  ação de
execução  fundada  em  título  extrajudicial  de  no 2005.82.01.004422-6  (fls.
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44/46), movida pela ora recorrente em face de Humberto Félix de Menezes, na
qual fora expedida carta precatória ao juízo estadual da Comarca de Prata-PB
(fl. 43) solicitando a intimação do executado, que, no caso, é o convivente em
união estável com a ora agravada, para o pagamento do débito cobrado e, não
o fazendo, penhorar, avaliar e pracear bens para o cumprimento da obrigação.

Devidamente intimado (fl.  54), o executado
peticionou indicando para penhora 10 (dez) semoventes mestiças (fl. 70/71).

Acolhendo  a  indicação  dos  bens,  a  M.M.
juíza deprecada determinou que o meirinho cumprisse a penhora e avaliação
dos animais (fl.72).  O mandado foi devidamente cumprido  conforme consta à
fl.74.

Contra o ato da penhora, a  convivente em
união estável com o executado, ora agravada, opôs embargos de terceiro sob
o fundamento de que tem direito à meação dos bens penhorados de que teria
se fosse esposa. 

A  ação  de  embargos  de  terceiro  foi
processada e sentenciada na Justiça Comum Estadual  de Prata (fls. 98/101),
isto  porque, às fls. 33/35,  o Juiz da 4ª Vara Federal da Secção Judiciária de
Campina Grande apontou para a competência do juízo deprecado em respeito
à Súmula 33 do TFR que prevê: “O Juízo deprecado, na execução por carta, é
o competente para julgar os embargos de terceiro, salvo se o bem apreendido
foi indicado pelo Juízo deprecante.”.

Contra  a  sentença  proferida  na  ação  de
embargos de terceiro, a União manejou recurso voluntário de apelação cível
(fls.  111/122),  tendo  o  juízo  de  primeiro  grau,  às  fls.  126/127,  lhe  negado
seguimento, por julgar intempestiva a sua interposição.

Irresignada, a  ora recorrente, aduzindo que
houve equívoco por parte da magistrada quanto ao termo inicial considerado
para a contagem do prazo no manejo da apelação cível, interpôs o presente
agravo de instrumento.

Em  suas  razões  recursais, afirma  que  na
decisão  vergastada  a  magistrada  baseou-se  em  uma certidão  do  cartório,
encartada à fl. 125,  na qual  o servidor cartorário considerou que a ciência da
sentença,  aposta  à  fl.  102-v,  foi  dada  por  algum  representante  da  União
Federal, o que assegura não ser verdade.

Assevera,  ainda, não ser possível identificar
o nome da pessoa que praticou o ato,  não havendo  desta forma,  qualquer
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indicação  que aponte para  a conclusão de  que a  ciência  da  União Federal,
relativa à sentença, tenha se dado com a assinatura posta à fl. 102-v.

Com  estas  considerações,  afirmando  ser
tempestiva  a interposição  de  sua  apelação,  preliminarmente  pugna  pela
atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão.

Decisão liminar de fls. 137/144, deferindo o
efeito suspensivo ao agravo.

Informações  do  juízo  agravado  às
fls.165/166  dos  autos,  mantendo  a  decisão  guerreada,  lastreando-se  na
certidão cartorária de fls. 102-v, destes autos.

Sem  contrarrazões,  consoante  certidão  de
fls. 188 dos autos.

Parecer  da Douta  Procuradoria  de Justiça,
às  fls.  190/193,  sem exame  do  mérito,  em face  da  ausência  de  interesse
público.

É o relatório, passo a decidir.

V O T O

Joeirando os  presentes  autos,  evidencia-se
que a ação de embargos de terceiro foi processada e julgada na justiça comum
estadual,  mais  precisamente  no  juízo  deprecado  da  Comarca  de  Prata.
Também se verifica,  às  fls. 33/35, que a competência para julgar o feito foi
matéria anteriormente analisada nos autos originais.

Para  uma  melhor  compreensão  acerca  da
competência do juízo para processar e julgar a ação de embargos de terceiro,
bem  como  os  recursos  que  atacam  as  decisões  nela  proferidas,  mister
discorrer um pouco sobre o assunto.

Nos  termos  da  Súmula  33,  do  antigo
Tribunal Federal dos Recursos, o juízo deprecado, na hipótese dos presentes
autos, o juízo estadual da Comarca de Prata, tem competência absoluta para
processar e julgar os embargos de terceiro, isto porque dele partiu a ordem de
penhora dos bens discutidos nos referidos embargos (fl.72). 
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Neste  sentido,  desde  logo, ratifica-se  a
incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento
da ação de embargos de terceiros. Confira-se o mencionado preceito do TFR,
“in litteris”:

JUÍZO  COMPETENTE  -  EXECUÇÃO  POR  CARTA  -
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
Juízo deprecado, na execução por carta, é o competente
para  julgar  os  embargos  de  terceiro,  salvo  se  o  bem
apreendido foi  indicado pelo  Juízo  deprecante.  (TFR  -
Súmula nº 33 - 17-04-1980 - DJ 29-04-80). (grifei)

Para  corroborar  o entendimento,  pede-se
“vênia” para colacionar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca
da matéria:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  COMPETÊNCIA
FUNCIONAL. DESCONSTITUIÇÃO  DE  ARRESTO.
CONSTRIÇÃO  EFETUADA  VIA  CARTA
PRECATÓRIA. INEXISTÊNCIA  DE  ESPECIFICAÇÃO
DOS  BENS  POR  PARTE  DO  JUÍZO  DEPRECANTE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. SÚMULA
Nº  33  DO  EXTINTO  TFR. 1  -  A  competência  para
processar e julgar embargos de terceiro, determinada no
art.  1049 do CPC, segundo o qual "os embargos serão
distribuídos  por  dependência  e  correrão  em  autos
distintos  perante  o  mesmo  juiz  que  ordenou  a
apreensão",  é  funcional,  de  natureza  absoluta,  sendo,
portanto, declinável de ofício. 2 - Se, quando da expedição
da carta precatória, o Juízo deprecante não especifica os
bens a serem arrestados, a competência para apreciar os
embargos  de  terceiro,  visando  à  desconstituição  da
constrição, é do Juízo deprecado. Incidência da Súmula nº
33  do  extinto  TFR,  verbis:  "O  juízo  deprecado,  na
execução  por  carta,  é  o  competente  para  julgar  os
embargos  de  terceiro,  salvo  se  o  bem  apreendido  foi
indicado pelo juízo deprecante". 3 - Precedentes (CC nº
46.152/PE,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  DJU  de
3.11.2004;  CC  nº  20.818/MT,  Rel.  Ministro  BARROS
Monteiro,  DJU  de  16.9.2002;  CC  nº  26.768/PR,  Rel.
Ministro Nilson NAVES, DJU de 28.8.2000). 4 - Conflito
conhecido  para  se  declarar  competente  o  D.  Juízo  de
Direito de Campos Belos - GO, ora suscitante. (STJ; CC
44223;  GO;  Segunda  Seção;  Rel.  Min.  Jorge  Tadeo
Flaquer Scartezzini; Julg.  22/06/2005; DJU 01/08/2005;
Pág. 313). (grifei) 

E,
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA.  EXECUÇÃO FISCAL
POR  CARTA  PRECATÓRIA.  PENHORA  DE  BEM
INDICADO PELO JUÍZO DEPRECADO. EMBARGOS
DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 33 DO
TFR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. 1. À
luz do princípio insculpido no enunciado sumular n.º 33
do antigo Tribunal  Federal  de Recursos,  sedimentou-se
nesta  Corte  Superior  o  entendimento  de  que  o
julgamento de embargos de terceiro opostos à penhora
efetuada  em  cumprimento  a    carta  precatória  é  da  
competência  do  juízo  deprecado, salvo  se  o  bem  em
questão fora previamente indicado pelo juízo deprecante.
2.  Precedentes:  CC n.º  46.430/SP,  Primeira Seção,  Rel.
Min. Castro Meira, DJ de 06/06/2005; CC n.º 46.152/PE,
Segunda  Seção,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  DJ  de
03/11/2004;  e  CC  n.º  20.818/MT,  Segunda  Seção,  Rel.
Min.  Barros Monteiro,  DJ de 16/09/2002.  3.  In casu,  a
realização da penhora do  bem objeto dos embargos  de
terceiro  foi  determinada  pelo  Juízo  deprecado,  ora
suscitado,  e  não  pelo  deprecante,  razão  pela  qual  é
daquele e não deste a competência para o processamento
dos  referidos  embargos.  4.  Conflito  conhecido  para
declarar competente o Juízo de Direito do Serviço Anexo
das  Fazendas  Públicas  da  Comarca de Jundiaí-SP,  ora
suscitado.  (STJ;  CC 39384;  MG;  Primeira  Seção;  Rel.
Min. Luiz Fux; Julg. 24/08/2005; DJU 12/09/2005; Pág.
195). (grifei)

Após  estas  considerações,  passa-se  a
analisar qual o Tribunal competente para julgar, em grau de recurso, as causas
decididas pelo juízo deprecado, ou seja, pela juíza estadual, que, diante de sua
competência  funcional,  de  natureza  absoluta,  sentenciou  o  feito  e
posteriormente proferiu a decisão ora vergastada de inadmissão do recurso de
apelação cível.

Para  melhor  compreensão  acerca  da
matéria, mister recordar os dispositivos da Carta Magna de 1988 que regem a
matéria sob exame e o enunciado da Súmula 55, do STJ, “in verbis”:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos
juízes federais e  pelos juízes estaduais  no     exercício da  
competência federal da área de sua jurisdição. (grifei)
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Enunciado da Súmula 55, do STJ:

Tribunal Regional Federal não é competente para julgar
recurso  de  decisão  proferida  por  juiz  estadual  não
investido de jurisdição federal.

Como já visto linhas atrás, a M.M. Juíza de
Direito da Comarca de Prata julgou a ação de embargos de terceiros e proferiu
a decisão ora agravada  quando investida  na jurisdição estadual  plena,  isto
porque a Súmula 33, do  extinto  TFR, reconhece a competência absoluta do
juízo  deprecado  quando deste partir  a ordem impugnada nos embargos de
terceiro.

Deste modo,  como  a  juíza  estadual
deprecada proferiu a decisão agravada quando  investida  de jurisdição plena
estadual e não no exercício de competência federal delegada, tem-se que, nos
termos do artigo 108, II, da CF/88, e do enunciado da Súmula 55, do STJ,   o
Tribunal Regional Federal não é o competente para julgar  o presente agravo
de instrumento, mas sim o Tribunal de Justiça da Paraíba.

 Veja-se  o  seguinte  aresto  do  Superior
Tribunal de Justiça, “in litteris”:

PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETENCIA
-  EMBARGOS  DE  TERCEIRO  -  JUIZ  ESTADUAL
NÃO  INVESTIDO  DE  JURISDIÇÃO  FEDERAL  -
COMPETENCIA  RECURSAL  DEFERIDA  AO
TRIBUNAL DE    JUSTIÇA  .  I -  QUANDO A PENHORA
DEPRECADA  NÃO  ATINGE  BEM  QUE  ENVOLVA  A
PROPRIA  PRETENSÃO  EXECUTIVA,  SENDO  ESTA
AJUIZADA  PERANTE  O  JUÍZO  FEDERAL
DEPRECANTE,  COMPETENTE  E  O  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA PARA JULGAR RECURSO E EMBARGOS DE
TERCEIRO,  PROCESSADOS  PERANTE  JUIZ  NÃO
INVESTIDO  DA  JURISDIÇÃO  FEDERAL.
INTELIGENCIA  DA  SUMULA  N.  55  -  STJ.  II  -
CONFLITO  NEGATIVO  CONHECIDO  PARA
DECLARAR  A  COMPETENCIA  RECURSAL  DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  (STJ  -  CC:  4921  DF
1993/0013196-6,  Relator:  Ministro  WALDEMAR
ZVEITER,  Data  de  Julgamento:  27/10/1993,  S2  -
SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 13.12.1993
p. 27373) (grifei)

No  mesmo  sentido,  envereda  o  seguinte
julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
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PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO  POR  CARTA
PRECATÓRIA.  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.
ARRESTO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  JUÍZO
ESTADUAL  DEPRECADO. COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL  DEPRECANTE.  AUSÊNCIA  DE
COMPETÊNCIA  DELEGADA.  COMPETÊNCIA  DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  PARA  JULGAR  O
RECURSO. 1.  É  competência  da  Justiça  Federal,  por
força do art.  109, I,  da Constituição, processar e julgar
embargos de terceiro opostos contra a Caixa Econômica
Federal  visando  anular  arresto  realizado  pela  Justiça
Estadual em cumprimento de carta precatória extraída de
execução movida pela embargada perante o juízo federal.
2.  Proferida a sentença pelo juízo estadual, porque não
investido  de  competência  federal,  o  Tribunal  Regional
Federal  não  tem  competência  para  julgar  o  recurso,
conforme entendimento firmado na Súmula 55 do STJ.
3.  Declarada  a  incompetência  deste  Tribunal,  com
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás. (TRF-1  -  AC:  2510  GO  2000.01.00.002510-1,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO BATISTA
MOREIRA,  Data  de  Julgamento:  09/02/2004,  QUINTA
TURMA,  Data  de  Publicação:  08/03/2004  DJ  p.62)
(grifei).

Superada  a matéria relativa à competência
para  julgar  o  presente  agravo  de  instrumento,  observa-se  do  encarte
processual que o  recurso satisfaz o preenchimento  dos demais pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,  podendo,  agora, passar
à análise da adequação do recurso em sua modalidade instrumental.

A  Lei  11.187/2005  tornou  regra  a  forma
retida,  permitindo  excepcionalmente  sua  interposição  por  instrumento  nas
hipóteses ressalvadas no artigo 522 do CPC.

“Art.  522– Das decisões interlocutórias caberá agravo,
no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando
se tratar  de decisão suscetível  de  causar à parte  lesão
grave  e  de  difícil  reparação,  bem  como  nos  casos  de
inadmissão da apelação e  nos  relativos  aos efeitos  em
que a apelação é recebida,  quando será admitida a sua
interposição por instrumento. (grifei).

Afere-se que o presente caso se amolda às
exceções do artigo 522,  eis  que se  trata de inadmissão de apelação,  sendo
cabível o agravo de instrumento por expressa disposição legal.
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Pois bem, cinge a questão  recursal acerca
da  tempestividade  da apelação  cível  interposta  contra  a  sentença  de  fls.
98/101.

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  da
apelação cível não recebida na instância “a quo”, que, em suma, diz respeito à
interposição do recurso dentro do prazo legal.

No que diz respeito aos recursos,  o prazo,
contado da forma do que dispõe o art. 184 do CPC (excluindo o dia do começo
e incluindo o do vencimento), inicia-se com a leitura da sentença em audiência,
da publicação da decisão por órgão oficial, da intimação pessoal das partes,
quando  não  for  proferida  em audiência  e  assim se  fizer  necessário  ou  da
publicação da súmula do acórdão. 

No  caso  particular  da  apelação,  a  Lei
Processual Civil estabelece prazo recursal de 15 (quinze) dias. Veja-se:

“Art.  508.  Na apelação,  nos  embargos  infringentes,  no
recurso  ordinário,  no  recurso  especial,  no  recurso
extraordinário  e  nos  embargos  de  divergência,  o prazo
para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias”.

O prazo deve ser contado em dobro para o
oferecimento de recurso quando a parte for a Fazenda Pública, nos termos do
artigo 188 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art.  188.  Computar-se-á  em  quádruplo  o  prazo  para
contestar e em dobro para recorrer quando a parte  for a
Fazenda Pública ou o Ministério Público.

Assim,  não  pairam  dúvidas  acerca  do
“quantum”  (30  dias) do  prazo  cabível  para  a  interposição  de  recurso  de
apelação manejado pela Fazenda Pública.

Ademais,  é harmônico o posicionamento no
STJ no sentido de ser obrigatória a intimação pessoal dos representantes da
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Fazenda Pública acerca de todos os atos processuais dos feitos em que atue
como interessada, oponente,  recorrente ou recorrida,  começando a correr  o
prazo da data da juntada aos autos do mandado cumprido.

“Quando a intimação da Fazenda Pública for por oficial
de justiça, o prazo começa a correr da data da juntada
aos  autos  do  mandado  cumprido”  (CPC,  art.  241,  I)”
(STJ  Corte  Especial,  ED  no  REsp  506.017,  Min.  Ari
Pargendler, j. 29.6.05, DJU 8.8.05).

Ainda em matéria de Fazenda Pública:

“A contagem do prazo para resposta, quando a intimação
é feita por Oficial de Justiça, inicia-se a partir da data da
juntada aos autos do mandado.” (STJ Corte Especial, ED
no REsp 601.682, Min. José Delgado, j. 2.2.05, um voto
vencido, DJU 15.8.05).

Também:

“O  prazo  para  a  Fazenda  Pública  interpor  recurso
começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado
de intimação cumprido” (STJ 1ª T., REsp 872.853, Min.
Teori Zavascki, j. 21.9.06, DJU 5.10.06). (Comentários ao
Código  de  Proceso  Civil,  Theotônio  Negrão,  Editora
Saraiva, 43ª edição, 201, pág. 328).

“In casu subjecto”,  para o juízo agravado, o
“dies a quo”  para interposição da apelação cível,  consiste no dia 06/06/2011,
forte na certidão de fl. 102.v,  por entender que a ciência aposta ali, teria sido
dada por algum representante da agravante.

A  recorrente,  todavia,  nega
peremptoriamente  que qualquer servidor seu tenha aposto ciência nos autos,
colacionando à fl. 110, destes autos, cópia da carta de intimação, recebida na
repartição em 15/12/2011 e juntada aos autos somente em 10/01/2012 (vide fl.
109.v e 110 dos autos).

Não  sendo possível  identificar  o  nome  da
pessoa  que  firmou  ciência  à  fl.  102.v,  destes  autos,  não  havendo,  ainda,
carimbo ou qualquer indicação que aponte para a conclusão de que a ciência
da  União  Federal,  relativa  à sentença,  tenha  se  dado  com  a  referida
assinatura,  tenho  que,  o  “dies  a  quo”  do  prazo  recursal  iniciou-se  em
10/01/2012,  data  da  juntada  aos  autos  da  carta  de  intimação,  restando
clarividente  a  tempestividade  do  recurso  de  apelação  interposto  em
09/02/2012.
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Agravo de Instrumento nº  0100002-37.2007.815.0681

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO, para que seja recebida a apelação interposta.

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 a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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