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APELAÇÃO CÍVEL.  APELO INTEMPESTIVO. FALTA
DE  PRESSUPOSTO  RECURSAL.  POSTAGEM  NOS
CORREIOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, § 3º DA
RESOLUÇÃO  Nº  04/2004  DESTE  TRIBUNAL,  QUE
CRIOU  O  SISTEMA  DE  PROTOCOLO  POSTAL
INTEGRADO.  RECURSO  INADMISSÍVEL.
SEGUIMENTO NEGADO.

-  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
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do carimbo-datador da própria agência (art. 2º, § 3º da
Resolução nº 04/2004 do TJPB).

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de Apelação Civil combatendo a sentença de fls.
74/77, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS ajuizada por CIPRIANO LOPES SOBRINHO em
face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL I.

Apelação Cível (fls. 80/99).

Contrarrazões (fls. 114/117).

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito.  (fls.
123/124).

Analisando os pressupostos recursais, a Douta Relatora
verificou inobservância à Resolução nº.  04/2004 deste egrégio Tribunal de
Justiça,  determinando a  intimação  das  partes  para  manifestarem sobre  a
possível intempestividade do apelo, em homenagem ao princípio da Não
Surpresa (fls. 126/127).

O  recorrente  apresentou  cópia  do  extrato  que
comprovaria  o  protocolo  postal  no  último  dia  do  prazo  recursal  (fls.
129/131).

É o que basta Relatar.

Decido
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Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  –  Juiz
Convocado.

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:

“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, a Nota de Foro foi publicada em 02 de
agosto de 2017 (fls. 78), cujo termo “ad quem” (15 dias úteis), deu-se em 23
de agosto.

A apelação,  por  seu  turno,  foi  apresentada  em  uma
agência dos Correios, no dia 23 de agosto de 2017, ou seja, no último dia do
prazo recursal,  mas protocolizada em Cartório apenas na data 29/08/2017
(fls. 80).

Observa-se,  pois,  que  a  apelante  deixou de  cumprir  a
exigência estabelecida na referida Resolução, e desta forma, não pode ser
considerada a data de 23/08/2017, fls. 80, como da postagem, já que devem
ser observadas as regras do Sistema do Protocolo Postal Integrado, da qual
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não  se  desincumbiu  a  recorrente,  estando  ausente  o  original  do
comprovante  eletrônico  expedido  pela  EBCT  apto  a  comprovar  a
tempestividade do recurso.

Destaco que o  carimbo aposto na peça de fls.  80,  que
identificaria a agência dos correios (agência em São Paulo), bem como um
nome seguido de números, que possivelmente trata-se da identificação do
funcionário e da hora, não podem ser considerados para fins de aferição da
tempestividade, pois além de serem de fácil manuseio, não trazem consigo
os  demais  requisitos  da  Resolução  acima  transcrita,  sabendo-se  que  são
cumulativos e não alternativos.

Ressalto que a utilização de protocolo postal no âmbito
do Poder Judiciário do Estado da Paraíba prevista na Resolução n° 04/2004
estava suspensa desde o dia 23/01/2015, nos termos do art. 7° da Resolução
nº  03/2015,  no  entanto,  a  publicação  do  Ato  da  Presidência  n°  27,  de
05/02/2015 suspendeu a vigência da Resolução n° 3 por 30 dias, a partir de
sua publicação.

Vejamos:

Resolução n° 3, de 21 de janeiro de 2015.

(…)

Art. 7° Fica suspensa a utilização do sistema de Protocolo Postal
no âmbito do Poder Judiciário do Estado da paraiba, previsto no
Resolução  n°  4,  de  29  de  abril  de  2004,  deste  Tribunal,  até
disponibilização pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
de “webservice” que disponibilize informações imediatas sobre o
recebimento  de  petições  e  documentos  destinados  a  quaisquer
órgãos  de  Primeiro  ou  Segundo  Graus  do  Poder  Judiciário  do
Estado da Paraíba,  notadamente data e hora do recebimento na
agência postal, código do objeto rastreável e número do processo
de destino. 

Ato da Presidência n° 27, de 5 de fevereiro de 2015

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no uso
de suas atribuições legais
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Considerando a necessidade da realização de ajustes no sistema
próprio, resolve, ad referendum do Tribunal Pleno:
suspender a vigência da Resolução n° 3, de 21 de janeiro de 2015,
que trata do protocolo judicial, por trinta (30) dias, a partir desta
data.

Desta forma, como a utilização do sistema de protocolo
postal estava válida quando da protocolização da apelação, e tendo esta sido
realizada sem observar a Resolução nº. 04/2004, o apelo é intempestivo.

Destaco,  também,  que  a  responsabilidade  pelas  peças
processuais recai sobre os causídicos que patrocinam as partes, inclusive,
quanto à ciência das normas procedimentais de cada Tribunal da Federação
onde  litigam,  pois  do  contrário,  não  teria  nenhuma  necessidade  de  a
Constituição da República estabelecer a Advocacia como função essencial à
justiça e indispensável à sua administração (Art. 133).

Por  fim,  cumpre  registrar  que  o  princípio  da  Não
Surpresa foi devidamente observado, nos moldes do art. 9º e 10 do CPC, e
os  documentos  apresentados  pela  recorrente  não  são  suficientes  para
aferição da tempestividade,  pois além de o original não ter vindo com o
apelo, conforme a Resolução n. 04/2004, cuida-se de cópia desprovida de
autenticidade.

Com  essas  considerações, NÃO  CONHEÇO  DO
RECURSO,  com  base   no  art.  932,  III,  do  NCPC,  ante  a  sua  manifesta
inadmissibilidade.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJPB, em 19 de março de 2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
            Juiz Convocado
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