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AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR. 
INTEMPESTIVIDADE.  VERIFICAÇÃO.   NÃO 
CONHECIMENTO.

- O prazo para interposição do recurso de agravo interno/regimental, para 
fazenda pública, é de dez dias, a ultrapassagem desse limite legal implica 
no  reconhecimento  da  intempestividade  recursal,  o  que  obsta  seu 
conhecimento.

VISTOS.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba contra a de-
cisão de fls. 473/475, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Ricardo Henri-
que de Sousa Araújo em fase de cumprimento de acórdão, majorou multa diária anterior-
mente  aplicada  no  patamar  de  R$  500,00  (quinhentos  reais)  até  o  limite  de  R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) dia até o teto 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a incidir sobre o patrimônio pessoal da autoridade 
coatora, o Governador Ricardo Vieira Coutinho, caso não tenha atendido ao comando de deci-
sório colegiado proferido pelo Egrégio Tribunal em sua composição plenária, referente à no-
meação do impetrante no cargo de Médico Psiquiatra no Hospital de Doenças Infecto Conta-
giosas Dr. Clementino Fraga.

Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, que “mostra-
se totalmente descabida a imputação da multa cominatória ao Governador, Prefeito, Secretá-
rio, ou qualquer outra autoridade que seja” – fls. 502.

Ao final, requer a reconsideração do decisum objurgado ou, em caso con-
trário, pugna pelo provimento da irresignação regimental, revogando o decreto judicial que 
aplicou multa diária ao Chefe do Executivo Estadual – fls. 500/507.

É o relatório. DECIDO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba  contra a de-
cisão de fls. 473/475, que, nos autos de mandado de segurança em fase de cumprimento de 
acórdão,   majorou multa diária anteriormente aplicada no patamar de R$ 500,00 (qui-
nhentos reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o montante de R$ 
1.000,00 (mil reais) dia até o teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a incidir sobre 
o patrimônio pessoal do Governador Ricardo Vieira Coutinho.



Inicialmente, destaco que mantenho o decisum recorrido pelos seus pró-
prios fundamentos.

A teor das prescrições do art. 557 do Código de Processo Civil, o relator 
poderá analisar e por fim ao recurso, quando manifestamente intempestivo.  In casu, trata-se 
de irresignação que foi proposta fora do prazo estipulado pelo caput, do art. 284, do Regimen-
to Interno desta Corte, c/c art. 188 do Código de Processo Civil.

Conforme se observa dos autos, a Procuradoria-Geral do Estado, órgão 
de representação judicial do Estado da Paraíba e da autoridade coatora, teve ciência inequívo-
ca do decisório agravado através de carga dos autos no dia 17/07/2014, conforme atesta o ter-
mo de entrega encartado às fls. 477.

Dessa forma, considerando-se a data de vista pessoal do caderno proces-
sual, verifica-se que o termo final para a interposição do agravo interno/regimental foi o dia 
28/07/2014. Porém, conforme se observa deste competência mandamental, o recurso interpos-
to pelo recorrente somente foi protocolado em 29/07/2014, mediante se percebe com o carim-
bo de recebimento aposto na petição acostada às fls. 500, fato que contraria o disposto no ca-
put, do art. 284, do Regimento Interno desta Corte, c/c art. 188 do CPC.

Vejamos o que assevera o referido dispositivo regimental:

“Art. 284. Ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Regimento,  
são impugnáveis por agravo interno, no prazo de cinco dias, os despa-
chos e decisões do relator e dos Presidentes do Tribunal, do Conselho  
da Magistratura e das Câmaras, que causarem prejuízos ao direito da  
parte.” (Caput, do art. 284, do RITJPB).

Ademais, a decisão objurgada nada mais fez do que majorar as astreintes, 
as quais já haviam sido arbitradas às fls. 464/465, cujo recurso manejado em face de tal deci-
sório também foi considerado intempestivo – fls. 489/489v.

Por último, apenas como um plus, destaco que se tratando de mandado 
de segurança, cabe a autoridade coatora o cumprimento da ordem mandamental, de modo que, 
no caso concreto, o Governador Ricardo Vieira Coutinho participou efetivamente do proces-
so, sendo intimado pessoalmente de todos os atos, apresentando, inclusive, informações. 

Desta  forma,  com base  no  que  prescrevem  o  caput,  do  art.  284,  do 
RITJPB, e os arts. 188 e 557, ambos da Lei Adjetiva Civil, considero intempestivo o presente 
recurso e, em conseqüência, nego-lhe seguimento.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

     José Ricardo Porto
 Desembargador Relator
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