
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2004648-10.2014.815.0000
Origem : Comarca de Boqueirão
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A 
Advogados : Jaldemiro Rodrigues de Araíde Júnior e outro
Agravado : Vanilson Braz de Albuquerque
Advogada : Diana Cristina Cordeiro de Araújo

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  PEDIDOS  JULGADOS  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO  DA
CONCESSIONÁRIA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  INTERPOSTOS.
PROTOCOLO  POSTAL.  POSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO Nº 04/2004 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DA PARAÍBA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA
COMARCA.  IRRELEVÂNCIA.  ÚLTIMO  DIA  DO
PRAZO  DEVIDAMENTE  RESPEITADO.
TEMPESTIVIDADE  DOS  ACLARATÓRIOS.
MODIFICAÇÃO  DA  DECISÃO  OBJURGADA.
PROVIMENTO DO AGRAVO. 
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- O convênio firmado entre este Tribunal de Justiça e a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos considera
como válida a data da postagem registrada no sistema
de  que  trata  a  Resolução,  não  se  referindo  esta  aos
horários dos expedientes das comarcas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso. 

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, fls.  02/08,
interposto pela ENERGISA Paraíba - Distribuidora de Energia S/A contra decisão, fls.
10/14, proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Boqueirão que, nos autos da Ação
Declaratória  c/c  Indenização  por  Danos  Morais movida  por  Vanilson  Braz  de
Albuquerque, não conheceu dos  Embargos de Declaração, por entender que estavam
intempestivos, nos seguintes termos:

ISTO  POSTO,  diante  do  que  dos  autos  consta,
verificada  a  sua  intempestividade,  não  conheço do
presente recurso.

Em suas razões, a recorrente, aduz, em síntese, na parte
que interessa, nesse momento processual, que a Resolução nº 04/2004, do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba não exige, “para parte que se utiliza do protocolo postal,
observância ao horário de funcionamento da comarca a qual será destinada a petição”,
fl. 05. Segundo relata, “de acordo com o art. 7º, da refererida Resolução, é a data da
postagem que deverá  ser  observada para  efeitos  de  contagem dos  prazos  judiciais,
valendo tal  determinação para TODAS AS UNIDADES JUDICIAIS DE PRIMEIRA E
SEGUNDA INSTÂNCIA”, fl. 05. Por fim, requer o provimento do recurso.
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Informações prestadas pelo Magistrado a quo, fls. 50/51.
 
Contrarrazões não ofertadas, de acordo com a certidão

de fl. 52.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  53/54,  em  parecer  da
lavra da  Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa,  opinou pelo provimento do
recuro.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Vanilson  Braz  de  Albuquerque  ajuizou  Ação
Declaratória  c/c  Indenização  por  Danos  Morais em  face  da Energisa  Paraíba  -
Distribuidora  de  Energia  S/A objetivando  a  determinação  do  imediato
restabelecimento do fornecimento de energia e a suspensão da cobrança da diferença de
consumo, com a consequente proibição de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito. 

Decidindo o litígio, fls. 22/29, a Magistrada de origem
julgo parcialmente procedente os pedidos, ensejando a interposição dos Embargos de
Declaração de fls.  31/36, pela concessionária de energia elétrica,  os quais  não foram
conhecidos,  fls.  10/14,  em razão da intempestividade,  o  que deu ensejo  ao  presente
recurso.

Adianto que o recurso merecer ser provido.

Com  efeito,  observa-se  que  a  sentença  recorrida  foi
publicada no Diário da Justiça em 04/02/2014, conforme se verifica à fl. 30.
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Assim, considerando as regras previstas no art. 536, do
Código de Processo Civil, o último dia do prazo de 05 (cinco) dias para interposição dos
Embargos de Declaração seria do dia 10/02/2014.

Desta feita,  tendo sido protocolado o recurso na data
correta, fl. 31, via Protocolo Postal, em razão do convênio firmado entre este Tribunal de
Justiça  e  a  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  (Resolução  nº  04/2004),
impossível considerá-lo intempestivo pelo fato de ter sido protocolado 52 (cinquenta e
dois) segundos após o término do expediente da comarca.

A propósito,  calha  transcrever  trecho  do  parecer  do
Ministério Público que comunga com tal entendimento, fl. 54:

No  caso,  se  a  norma  local  (Reso.  04/2004)  permite  a
parte  utilizar  o  serviço  e  lhe  assegura  que  será
considerada  a  data  da  postagem (art.  7º),  não  vemos
como afastar a incidência de tal regra, independente do
horário de encerramento do expediente da comarca.

Desta feita, deve ser reconhecida a tempestividade dos
aclaratórios.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  os  Desembargadores  Gustavo  Leite
Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
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Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                Relator
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