
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 

GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0395523-18.2002.815.2001
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Município de João Pessoa, por seu Procurador-Geral Adelmar Azevedo Régis
APELADO: Banco Itaucard S.A. (Adv. Juliano Ricardo Schmitt – OAB/PB n. 58.885)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA  DECISUM QUE
NEGA CONHECIMENTO A APELO, POR INTEMPESTIVIDADE.
ARGUIÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA
FAZENDA  PÚBLICA.  INSUBSISTÊNCIA.  PRECLUSÃO.  FALTA
DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ART. 245 DO
CPC/1973,  VIGENTE  À  ÉPOCA.  CONTAGEM  DO  PRAZO
RECURSAL A PARTIR DA PRIMEIRA PETIÇÃO DO MUNICÍPIO,
POSTERIORMENTE À SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DO APELO
FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. DESPROVIMENTO.

-  “A  matéria  relativamente  à  admissibilidade  dos  recursos  é  de
ordem pública, de modo que deve ser examinada ex officio pelo juiz,
independentemente de requerimento da parte ou interessado, não se
sujeitando à preclusão”. Interposta a apelação fora do prazo, o não
conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do art.
932, III, do CPC, ante a natureza cogente do dispositivo.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 160.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de João Pessoa
contra decisão monocrática que, à luz do art. 932, inc. III, do NCPC, negou conhecimento a
recurso apelatório, por ter reconhecido a sua manifesta intempestividade.

Irresignado com o provimento em apreço, o exequente ofertou suas
razões recursais, arguindo, em suma: a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública,



o que gera a nulidade absoluta do feito, com a salutar reabertura do prazo recursal; o
possível saneamento de ofício do vício; bem como, o necessário conhecimento do apelo.

Ao  final,  pugna  pela  reconsideração  da  decisão  monocrática  ou,
subsidiariamente,  pelo  provimento  do  agravo  interno  pelo  Colegiado,  reformando-se,
pois, o decisum guerreado e determinando-se a antecipação da tutela recursal. 

É o relato do que revela essencial.

VOTO

Primeiramente,  afigura-se importante destacar que conheço da via
do agravo interno, porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe
provimento, em razão de todas as razões de fato e de direito que seguem.

Através da presente insurgência, a Municipalidade agravante pleiteia
a reforma da decisão que, conforme relatado e monocraticamente, negou conhecimento ao
recurso apelatório, ao argumento de sua manifesta intempestividade.

À luz desse  substrato,  consoante  se  colhe  dos  autos,  exsurge  que,
embora a Fazenda insurgente não tenha sido intimada pessoalmente do teor da sentença,
mas por meio de nota de fora publicada no Diário da Justiça, referida nulidade processual
deveria ter sido arguida no primeiro momento em que a Municipalidade tivera para se
manifestar nos autos, por ocasião do teor do art. 245 do CPC/73, vigente à época:

CPC/1973,  Art.  245  –  A  nulidade  dos  atos  deve  ser  alegada  na  primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Pois bem, trasladando tal entendimento ao caso dos autos, vê-se que, a
despeito de, posteriormente à prolação da sentença, a Fazenda Pública ter se manifestado
nos autos, em 22/01/2013, inclusive se reportando ao teor da sentença, aquela não arguira o
defeito na intimação acima referenciado, restando, pois, preclusa a questão da intimação
da sentença e, inclusive, prejudicada a possibilidade de reabertura do prazo recursal.

Nesses termos, transcreva-se a mais abalizada Jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento - Execução fiscal - Nulidade das intimações -
Ausência de alegação na primeira oportunidade - Preclusão - Recurso
a que se nega provimento.  Embora a jurisprudência  dominante do
STJ  seja  no  sentido  de  que é  válida  a  intimação  de  qualquer  dos
advogados  constantes  do  instrumento  de  procuração  ou
substabelecimento com reserva de poderes, exceto se a parte requer
expressamente  que  tais  atos  sejam  realizadas  especificamente  em
nome de determinado advogado, não há que se falar em nulidade, no
caso de a parte deixar de arguí-la na primeira oportunidade em que se
manifestar  nos  autos.  Ante  a  ausência  de  argüição  tempestiva,



admitiu-se  como  válidas  as  intimações  anteriores em  nome  dos
advogados  inseridos  no  instrumento  de  substabelecimento,  sem
qualquer ressalva. (TJMG, 1.0105.10.025547-7/002, - 13/05/2015).

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EMBARGOS.
REABERTURA  DE  PRAZO.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 245, CPC. Ainda que não
tenha havido intimação da parte quanto à reabertura do prazo para
oposição de embargos, revela-se  descabido raciocínio em termos da
proclamação de alguma nulidade, uma vez que lhe cabia alegá-la na
primeira oportunidade em que viesse falar nos autos, o que não fez,
operando-se,  assim,  a  preclusão,  na  forma do artigo  245,  CPC.  (AI
70053095147,  21ª  Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça  do RS, Relator:
Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 01/02/2013).

Em razão de tal inteligência, não tendo como se determinar a renovação
do prazo recursal,  ao arrepio do determinado pelo Juízo no último despacho e ante a
configuração da preclusão, nos termos acima salientados, há de se ter como termo inicial à
verificação da tempestividade do apelo a data da protocolização da primeira petição do
Município posterior ao decisum (fl. 72), qual seja 22/01/2013, porquanto correspondente a
momento em que o Poder Público já teria tido ciência inequívoca do teor decisório.

Desta feita, considerando o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição
do recurso, nos termos do CPC/1973, vigente à época, exsurge que o termo final para o
recorrente apresentar inconformismo decorreu em 26/03/2013. O recurso, todavia, somente
fora protocolado na data 22/06/2017, não persistindo dúvidas acerca da intempestividade.

Nesse  diapasão,  resta  inequívoco  que  o  presente  recurso  se  afigura
extemporâneo, razão pela qual seu não conhecimento é medida que se impõe, a teor do
que determina o art. 932, inc. III, do NCPC. Sobre o tema, pontifica Nelson Nery Júnior,
em sua obra Código de Processo Civil Comentado (8ª ed., São Paulo: RT, 2005):

“Juízo de admissibilidade. Natureza jurídica. A matéria relativamente à
admissibilidade dos recursos é de ordem pública, de modo que deve ser
examinada ex officio pelo juiz, independentemente de requerimento da
parte  ou  interessado,  não  se  sujeitando  à  preclusão.  Ainda  que  o
recorrido  não  haja  levantado  a  preliminar  de  não  conhecimento  do
recurso, o tribunal pode e deve examinar a questão de ofício. Mesmo que
o juiz tenha recebido o recurso e determinado o seu processamento, se
posteriormente  verificar  ser  inadmissível,  poderá  revogar  sua  decisão
anterior e indeferir o recurso (art. 518 p.ú.).

[…]

Juízo de admissibilidade: conteúdo. Compõe-se do exame e julgamento
dos  pressupostos  ou  requisitos  de  admissibilidade  dos  recursos:  a)
cabimento;  b)  legitimidade  recursal;  c)  interesse  recursal;  d)



tempestividade; e)  regularidade  formal;  f)  inexistência  de  fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; g) preparo” (pp. 933/934).

Portanto, tenho não gozar de respaldo, nesse ponto, a tese recursal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por unanimidade,  negar  provimento ao  apelo,
nos termos do voto do Relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (relator), Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


