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A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0042108-12.2010.815.2003
Relatora: Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante: Romilson das Neves Pessoa
Advogado: Luiz Gonçalo da Silva Filho
Agravado: Bradesco Seguros S/A
Advogado: Samuel Marques Custódio de Albuquerque

AGRAVO  INTERNO.  MONOCRÁTICA  NA  QUAL 
NEGOU-SE  SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, COM BASE NO 
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC,  POR 
EXTEMPORANEIDADE.  DESPROVIMENTO. 
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 557, § 2º, CPC.

–  O  termo  inicial  do  prazo  para  a  interposição  de 
recurso  da  sentença,  quando  não  publicada  em 
audiência, é a data em que a intimação foi veiculada no 
diário da justiça, caracterizando sua  intempestividade 
quando  a  pretensão  recursal  é  protocolizada 
prematuramente, antes do ato intimatório.

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 Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao 
agravo  interno  e,  por  igual  votação,   condenar  o  agravante  a  pagar  à 
agravada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  agravo interno contra decisão monocrática, 
fls. 137/141, que negou seguimento à apelação cível.

O  agravante  interpôs  apelação,  fls.  98/107  e  peça 
intitulada “ADITAMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO”, fls. 108/111.

A apelada apresentou contrarrazões, fls. 116/121.

A Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento 
do recurso para que a sentença seja reformada, condenando a seguradora a 
pagar ao recorrente a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 
cinco reais), fls. 129/135.

Constatada a manifesta inadmissibilidade do apelo, em 
face de sua extemporaneidade, a ele neguei seguimento – nos termos do art. 
557, caput, do CPC –, dando azo ao manejo do agravo interno (fls. 81/85).

Nas razões do agravo, fls. 144/151, o recorrente aduz que 
é  “inconcebível  alegação  de  intempestividade,  haja  vista  que,  o  patrono  do  
Agravante fez carga nos autos, dando-se por intimado da sentença em Cartório.”, 
acrescendo que “o conhecimento inequívoco da parte supre a intimação”.

É o relatório. 

V O T O 
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Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Através do presente agravo interno, o insurreto objetiva 
a modificação da decisão monocrática vazada nos seguintes termos:

Examinando os requisitos de admissibilidade do presente recurso, 
observo que há um óbice insuperável ao seu conhecimento, qual 
seja, ausência de tempestividade.

Retratam  os  instrumentos  colacionados  ao  presente  encarte 
processual que a sentença foi prolatada no dia 02/05/2013, fl. 96.

A nota  de  foro  intimando  as  partes  da  sentença  proferida  foi 
disponibilizada no Diário da Justiça no dia 09/07/2013, tendo sua 
efetiva publicação em 10/07/2013 (fl.  97).  Por sua vez,  o recurso 
apelatório  foi  interposto  no  dia  12/06/2013,  ou  seja,  antes  da 
intimação  veiculada  no  órgão  oficial,  o  que  prejudica,  em 
consequência, o pedido de aditamento do recurso, requerido em 
20/06/2013, fl. 108.

Estabelece  a  sistemática  processual  vigente  que  o  prazo  para 
interposição do  recurso  conta-se  da data  em que o  advogado é 
intimado da sentença, conforme hipótese legal delineada no caput 
do art. 242, ex vi:

Art. 242. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, 
em que os advogados são intimados da decisão, da sentença ou do 
acórdão.

§  1o  Reputam-se  intimados  na  audiência,  quando  nesta  é 
publicada a decisão ou a sentença.

§  2o  Havendo  antecipação  da  audiência,  o  juiz,  de  ofício  ou  a 
requerimento  da  parte,  mandará  intimar  pessoalmente  os 
advogados para ciência da nova designação .

O  ato  de  interpor  recurso  antes  da  intimação  formalmente 
exteriorizada na relação processual e a ausência de sua ratificação 
caracterizam a intempestividade da pretensão recursal, ante a sua 
extemporaneidade. 

Nesse sentido é o entendimento pacífico no Superior Tribunal de 
Justiça 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
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ESPECIAL.  RECURSO ESPECIAL.  INTERPOSIÇÃO ANTES  DA 
PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  DA  APELAÇÃO. 
EXTEMPORANEIDADE.  CARACTERIZAÇÃO,  NA  ESPÉCIE. 
AUSÊNCIA  DE  POSTERIOR  RATIFICAÇÃO.  SÚMULA  Nº 
418/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 1.  É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser 
intempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão 
recorrida,  sem  a  devida  ratificação,  por  aplicação  analógica  da 
Súmula  nº  418  do  STJ,  da  "é  inadmissível  o  Recurso  Especial 
interposto  antes  da  publicação  do  acórdão  dos  embargos  de 
declaração, sem posterior ratificação". 2. In casu, verifica-se que o 
Recurso  Especial  foi  interposto  em  10/04/12  (terça-feira)  e  o 
acórdão que julgou a apelação só foi publicado no dje em 24/04/12 
(terça-feira).  Portanto,  mostrou-se  prematura  a  interposição  do 
Recurso  Especial,  restando  extemporâneo.  3.  Agravo  regimental 
não provido. (STJ; AgRg-AREsp 263.464; Proc. 2012/0252688-0; SP; 
Quinta Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 10/09/2013; Pág. 2587)

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.  RECURSO  PROTOCOLADO  ANTES  DA 
PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.  AUSÊNCIA DE 
RATIFICAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE.  VERBETE  SUMULAR 
418/STJ.  PRECEDENTES  DO  STF.EMBARGOS  NÃO 
CONHECIDOS.1.  "A intempestividade  dos  recursos  tanto  pode 
derivar  de  impugnações  prematuras  (que  se  antecipam  à 
publicação  dos  acórdãos)  quanto  decorrer  de  oposições  tardias 
(que  se  registram  após  o  decurso  dos  prazos  recursais).  Em 
qualquer das duas situações - impugnação prematura ou oposição 
tardia  -,  a  conseqüência  de  ordem  processual  é  uma  só:  o  não 
conhecimento  do  recurso,  por  efeito  de  sua  extemporânea 
interposição" (AgRg no AI 653.882/SP, Segunda Turma, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, DJe 15/8/08).2. Embargos de declaração não 
conhecidos.(EDcl  no  AgRg  no  Ag  1136304/MG,  Rel.  Ministro 
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
10/08/2010, DJe 30/08/2010)

PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  ESTRANGEIRA 
CONTESTADA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO 
INTERPOSTO  ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DO 
ACÓRDÃO.INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO 
STF.  EMBARGOS  NÃO-CONHECIDOS.1.  É  assente  na 
jurisprudência do STF e do STJ que a intempestividade recursal 
advém não só de manifestação tardia da parte, mas, igualmente, 
da  impugnação  prematura.2.  Embargos  de  declaração  não-
conhecidos.(EDcl  na  SEC  3660/GB,  Rel.  Ministro  ARNALDO 
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ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 
08/03/2010)

In casu, está caracterizada a intempestividade do apelo em razão 
da exteriorização do inconformismo prematuramente, o que impõe 
o seu não conhecimento.

Nesse caminho, colaciono julgados semelhantes deste Tribunal de 
Justiça:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA ILÍQUIDA 
CONHECIMENTO  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA 
INDEVIDAMEN-TE  RECOLHIDA  FÉRIAS  E  GRATIFICAÇÃO 
POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA  IMPOSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  DOS 
DESCONTOS  ENTENDIMENTO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL  JUROS  DE  MORA  ART.  167,  §  ÚNICO  DO  CTN 
TERMO  INICIAL  TRÂNSITO  EM  JULGADO  RECURSO 
APELATÓRIO  EXTEMPORÂNEO  INTERPOSIÇÃO  ANTES  DA 
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  OFICIAL  E 
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO  APELATÓRIO.  A 
incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias é 
indevida, uma vez que se trata de verba indenizatória, a qual de 
forma alguma incorporará a remuneração do servidor para fins de 
aposentadoria.  No  mesmo  norte  apresentam-se  as  gratificações 
referentes ao exercício de cargo em comissão, função gratificada, 
de chefia, assessoramento, direção e demais gratificações propter 
laborem. Isto porque os acréscimos decorrentes dessas verbas não 
podem  ser  incorporados  à  remuneração  para  efeito  de 
aposentadoria. A restituição dos valores recolhidos indevidamente 
relativos  à  contribuição  previdenciária,  implica  que  a  correção 
monetária  deva  incidir  desde  a  data  do  efetivo  desconto,  nos 
exatos termos da Súmula 162, STJ, e os juros de mora a 1 por cento 
um por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão, 
com fulcro na Súmula 188, do STJ. TJPB - Acórdão do processo n° 
20020060082563001  -  Órgão  4a  Câmara  Cível  -  Relator  DES. 
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS - j. Em 17/06/2008. 
(TJPB;  Decisão  Monocrática  do  processo  nº  20020120021858001; 
Relator: DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES; julgado 
em 01/03/2013) 

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  SENTENÇA  DE 
IMPROCEDÊNCIA.  RECURSO RECEBIDO EM CARTÓRIO EM 
DATA ANTERIOR À PROLATAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 
PRAZO RECURSAL NÃO INICIADO. AUSÊNCIA DE OBJETO. 
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INTEMPESTIVIDADE  POR  PREMATURIDADE. 
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 
557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  -  Segundo  remansosa 
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  de  se  ter  por 
extemporânea a apelação que se antecipe à própria prolatação da 
sentença,  porquanto,  nesse  caso,  \  prazo  para  interposição  de 
recurso sequer co eçar a fl , não havendo, por conseguinte, em obj 
to  rec  rs  .  I  -  Verificada  a  prematuridade  do  recurso,  cabe  ao 
Relator,  por meio de  decisão monocrática,  negar seguimento ao 
apelo intempestivo, nos termos do art. 557, caput, do Código de 
Processo Civil, em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade. 
(TJPB;  Decisão  Monocrática  do  processo  nº  02620110022915001; 
Relator:  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA 
COUTINHO; julgado em 13/03/2013)

Ademais, inexiste nos autos qualquer ratificação do apelo, fato que 
robustece  os  fundamentos  deste  decisum  no  sentido  de 
desencadear o não conhecimento da pretensão recursal.

Com  essas  considerações,  nego  seguimento  ao  recurso  por  ser 
manifestamente inadmissível,  em face de sua extemporaneidade, 
nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

O  agravante  limita-se  a  alegar  que  tomou  ciência 
inequívoca  da  sentença  ao  ser  intimado  do  decisum em  cartório, 
quando  “fez  carga  nos  autos”,  contudo  não  há  qualquer  vestígio  da 
suposta intimação do recorrente em cartório ou da alegada carga dos 
autos.

Considerando, portanto,  que a decisão monocrática 
combatida foi lançada em sintonia com o entendimento dominante no 
STJ e neste Egrégio Tribunal de Justiça, ressoa clara a desnecessidade 
de qualquer retoque por este órgão fracionário.

Ora,  o art.  557,  § 2º,  do CPC prescreve que  “Quando 
manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará  
o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor  
corrigido da causa (...)”.

AGRAVO INTERNO Nº 0042108-12.2010.815.2003                                                                                                           6



Nessa  senda,  em  face  da  manifesta 
inadimissibilidade do apelo, além da completa falta de fundamento do 
presente agravo interno, a este nego provimento, condenando, ainda, 
o agravante, a pagar à agravada multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor corrigido da causa, com supedâneo no art. 557, § 2º, do CPC.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 26 de 
agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de fl. 201. Participaram do 
julgamento,  além desta Relatora,  o Exmo.  Des.  José Aurélio da Cruz e o 
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides). Presente ao julgamento, a Dr. Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça Convocado. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 01 de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora

AGRAVO INTERNO Nº 0042108-12.2010.815.2003                                                                                                           7


	A C Ó R D Ã O
	AGRAVO INTERNO Nº 0042108-12.2010.815.2003
	R E L A T Ó R I O

