
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000367-28.2016.815.0371 — 4ª
Vara de Sousa.
RELATOR :  João Batista Barbosa  - Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE :  Município  de  Sousa,  representado por  sua  Procuradora  Iascara  R.
Ferreira Tavares.
AGRAVADO : Manoel Oliveira Neto.
ADVOGADO : Lincon Bezerra de Abrantes (OAB/PB 12.060)

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  Interno interpostos  pelo Município  de
Sousa contra a decisão de fls. 32/33, que não conheceu da apelação cível interposta pelo
agravante em razão da intempestividade.

A agravante,  às  fls.  39/44,  afirma  que  o  recurso  apelatório  foi
interposto de forma tempestiva haja vista que não foi observada a prerrogativa de intimação
pessoal da fazenda pública. Nesses termos, pugna pelo reconhecimento da tempestividade e
seu regular seguimento.

É o breve relato. Decido.

O recorrente  interpôs  apelação  cível,  que  teve  seu  seguimento
negado, sob o argumento de ser intempestivo.

Naquela oportunidade, restou consignado na decisão agravada que
a sentença de fl. 14 foi publicada no Diário da Justiça em 03/06/2016, iniciando o prazo
recursal  em 06/06/2016 e findando em 19/07/2016.  Como a apelação foi  interposta em
07/02/2017, teria ultrapassado o prazo recursal de 15 (quinze) dias, contados em dobro a
favor da Fazenda Pública.

No entanto, a decisão agravada não considerou a inexistência de
intimação pessoal  do Município  de  Sousa,  conforme determina o art.  183,§1º  do CPC,
senão vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo
em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal.

§  1o A  intimação  pessoal  far-se-á  por  carga,  remessa  ou  meio
eletrônico.



Destarte, entende o STJ que a intimação por meio eletrônico (art.5º
da Lei nº 11.419/2006) não se confunde com a intimação do Diário da Justiça Eletrônico.
Ou  seja,  a  nova  legislação  processual  civil,  ao  mencionar,  que  se  considera  pessoal  a
intimação da Fazenda Pública feita por carga, remessa ou meio eletrônico, não considera a
intimação realizada por Diário da Justiça eletrônico como pessoal. Senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL,
POR  VIA  ELETRÔNICA.  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO
ESPECIAL, APÓS O TRINTÍDIO LEGAL, SEM OBSERVÂNCIA DO
PARÁGRAFO  ÚNICO,  PARTE  FINAL,  DO  ART.  3º DA  LEI
11.419/2006,  E  DO  §  6º  DO  ART.  5º DA  MESMA  LEI.
INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (…) V. Em conformidade com o § 6º do
art.  5º da Lei  11.419/2006,  a  Segunda Turma do STJ,  ao julgar  o
REsp 1.247.842/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe  de  28.11.2011),  deixou  consignado  que,  havendo  intimação
pessoal do Procurador Federal, por via eletrônica, não há que se falar
em  violação  ao  art.  17 da  Lei  10.910/2004.  Também  a  Segunda
Turma do STJ,  por  ocasião do julgamento  do REsp 1.354.877/RS
(Rel.  Ministra  ELIANA CALMON,  DJe  de  14.10.2013),  proclamou
que "é distinta a intimação feita por meio eletrônico em portal
próprio, na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006, daquela realizada
mediante publicação em Diário Eletrônico". VI. (...) (2014/0266871-
6), 2ª Turma do STJ, Rel.  Assusete Magalhães. j.  17.03.2015, DJe
25.03.2015). 

Assim,  a  intimação  por  meio  eletrônico,  segundo  a  Lei  nº
11.419/2006, ocorre em portal próprio mediante cadastramento prévio no Poder Judiciário,
prática recorrente no âmbito do Processo Judicial Eletrônico, sendo considerada realizada a
intimação no dia em que for efetivada a consulta eletrônica do teor da intimação. É o que se
extrai dos seguintes dispositivos:

Art.  5o  As  intimações  serão  feitas  por  meio  eletrônico  em portal

próprio  aos  que  se  cadastrarem  na  forma  do  art.  2o desta  Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o  Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos
autos a sua realização.

Com efeito, considerando que a sentença de fl. 14 foi proferida na
vigência  do  CPC/2015,  o  prazo  de  interposição  do  recurso  apelatório  em  favor  do
Município  de  Sousa  somente  teve  início  a  partir  do  dia  27/01/2017,  quando ocorreu  a
remessa dos autos à Fazenda municipal, razão pela qual a apelação de fls. 17/19, interposta
em 07/02/2017 encontra-se tempestiva.

Dessa forma, constatado o mencionado equívoco, deve o recurso
apelatório ter seu regular prosseguimento.

Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão de
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fls. 17/19, para considerar tempestivo o recurso. 

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. 

João Pessoa, 05 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR




