
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

AGRAVO INTERNO n.º  0022345-16.2012.815.0011 — 3ª Vara da Fazenda Pública 
de Campina Grande.
Relator :  Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado em substituição ao Exmo. Des. 

Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Agravante : Bruno Barbosa Sampaio e outros.
Advogado : José Murilo Freire Duarte Júnior
Agravado :  Município  de  Campina  Grande,  por  sua  Procuradora,  Erika  Gomes  da 
Nóbrega Fragoso.

AGRAVO  INTERNO  —  DECISÃO  MONOCRÁTICA  — 
INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  — 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
FUNGIBILIDADE  —  RECURSO  INTERPOSTO  A 
DESTEMPO  —  INADMISSIBILIDADE  — 
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO  —  APLICAÇÃO  DO 
ART. 557, 'CAPUT', DO CPC — SEGUIMENTO NEGADO.

—  É de se negar seguimento a recurso intempestivo,  eis  que a  
tempestividade  é  matéria de ordem pública,  cabendo ao relator  
apreciá-la de ofício.

Vistos e etc.,

Cuida-se de  Agravo Interno (fls. 518/536) interposto em face de 
decisão monocrática de fls. 511/515, que, com fulcro no art. 557,  caput do CPC,  negou 
seguimento à apelação cível.

Inconformados,  os  agravantes  reiteram os  argumentos  do  apelo, 
aduzindo  que  foram  considerados  NÃO  RECOMENDADOS  na  etapa  da  avaliação 
psicológica, aplicada durante o curso de formação e capacitação do concurso público para 
Guarda Municipal de Campina Grande.

Alegam que, antes de iniciado o curso de formação e capacitação – 
quarta  etapa  do  concurso  público  -,  a  Administração  Municipal  divulgou  um  edital 
específico, o qual previa no cronograma do curso, o exame psicológico de diagnóstico para 
porte de arma, de caráter eliminatório, no qual não obtiveram êxito. 

1



Pedem  o  provimento  do  presente  Agravo  Interno,  a  fim  de  se 
reformar a decisão monocrática, dando-se prosseguimento ao apelo e, por consequência, 
provendo-lhe.

É o relatório. 

DECIDO.

Inicialmente,  extrai-se  dos autos que os agravantes  interpuseram 
“Agravo de Instrumento” com o intuito de modificar a decisão de fls. 511/515, em que o 
Relator, monocraticamente, negou seguimento à Apelação Cível de fls. 468/484.

Contudo, nos termos do art. 557, do CPC, o recurso cabível é o 
Agravo Interno e não o de Intrumento- este disposto nos art. 522 e ss. do CPC -, como 
supôs o recorrente. Vejamos:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível,  improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula  
ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 
§  1o Da  decisão  caberá  agravo, no  prazo  de  cinco  dias,  ao  órgão 
competente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o  
relator  apresentará  o  processo  em mesa,  proferindo voto;  provido  o 
agravo, o recurso terá seguimento.

Ocorre  que,  não  fosse  a  diferença  existente  entre  os  prazos  de 
interposição  de  um  e  outro,  seria  plenamente  cabível  a  aplicação  do  princípio  da 
fungibilidade para receber o agravo de instrumento de fls. 518/536 como agravo interno. 

Todavia, o prazo para interposição do agravo de intrumento é de 10 
(dez) dias e o do agravo interno, 05 (cinco).

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  decisão  agravada,  foi 
disponibilizada  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  do  dia  08  de  maio  de  2014,  sendo 
considerada publicada no dia 09 de maio de 2014 (fl. 516), nos termos do art. 4º, § 3º da 
Lei nº 11.419/2006. 

Assim, considerando-se que o prazo para impugnação das decisões 
monocráticas que negam seguimento a recurso é de  05 (cinco) dias, consoante art. 557, 
§1° do CPC, o presente recurso deveria ter sido interposto até a data de  16 de maio de 
2014.

Porém, o presente agravo interno foi protocolizado apenas no dia 
21 de maio de 2014 (fl. 518), ou seja, em momento posterior ao término do prazo recursal. 

Destarte,  restando patente a intempestividade do presente agravo 
interno, e sendo tal matéria de ordem pública, é indubitável a inadmissibilidade do recurso. 
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Nesse sentido:

“A intempestividade é matéria de ordem pública, declarável de ofício pelo 
Tribunal” (RSTJ 34/456)

Por tais razões, nos moldes do art.  557,  caput,  do CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO RECURSO, ante sua manifesta intempestividade.

Publique-se e Intime-se.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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