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AGRAVO INTERNO  CONTRA  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  QUE  ANULOU  DECISÃO  DE 
PRIMEIRO  GRAU  POR  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
PREJUDICADO COM A NULIDADE DA DECISÃO. 
RECORRENTE  QUE  ALEGA  SER  A  DECISÃO 
“EXTRA  PETITA”.  ART. 93,  IX,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. AUSÊNCIA  DE 
CONDIÇÃO DE VALIDADE.  DECISÃO ANULADA 
DE OFÍCIO. REMESSA  DOS AUTOS À VARA DE 
ORIGEM  PARA  QUE  SEJA  PROFERIDA  NOVA 
DECISÃO.  MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE 
DEVE  SER  APRECIADA  DE  OFÍCIO  PELO 
RELATOR. DESPROVIMENTO.

-  Se o Relator verificar que a decisão agravada não 
obedeceu o art.93, IX, da Constituição Federal,  ou 
seja, que não foi fundamentada, poderá, por se tratar 
de matéria de ordem pública, anular a decisão.

- Provimentos jurisdicionais sem motivação carecem 
de condição de validade,  sujeitando-se à nulidade. 
Portanto,  a  decisão  de  1º  grau,  tal  como  foi 
elaborada,  incorreu  em  negativa  de  prestação 
jurisdicional, sendo correta a decisão proferida pelo 
segundo grau de jurisdição que a anulou, de ofício, 
por  ausência  de  fundamentação,  determinando  o 
retorno dos autos à vara de origem para que seja 
proferido  outro  julgamento,  com  observância  do 
disposto no art.93, IX, da CF/88. 

- Por esta razão, por ser matéria de ordem pública, 
não é necessário qualquer requerimento da parte. 
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-  O  Recorrente  argumenta  que  a  Decisão 
Monocrática  causa  imensuráveis  prejuízos 
financeiros e prejudica o livre acesso à concorrência 
da  construtora.  Ora,  não  é  possível  adentrar  no 
mérito para analisar as matérias requeridas, pois em 
se tratando de decisão que incorreu em negativa de 
prestação  jurisdicional,  a  análise  das  questões 
postas  pela  parte  implicaria  em  supressão  de 
instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo Interno, nos termos do 
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl..1631.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela  COENCO  – 

Construções, Empreendimentos e Comércio Ltda. contra Decisão Monocrática 

de fls.1584/1588 que anulou a decisão agravada, de ofício, por ausência de 

fundamentação, determinando o retorno dos autos à vara de origem para que 

seja proferido outro julgamento, com observância do disposto no art.93, IX, da 

CF/88.

Em seu recurso de fls.1593/1599,  alega que não pleiteou a 

anulação da decisão e que a decisão é “extra petita”. 

Argumenta  que  a  Decisão  Monocrática  causa  imensuráveis 

prejuízos financeiros e prejudica o livre acesso à concorrência da construtora. 

Requereu, assim, a reconsideração da decisão para que seja 

mantida a decisão de primeiro grau no que se refere à participação da empresa 

na licitação e, alternativamente, que seja julgado o pedido de suspensão do 

pagamento da multa. 

É o relatório. 

VOTO
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Examinando os pontos debatidos no recurso, não encontrei 

razões para modificar a decisão.

Se o Relator verificar que a decisão agravada não obedeceu o 

art.93, IX, da Constituição Federal, ou seja, que não foi fundamentada, poderá, 

por se tratar de matéria de ordem pública, anular a decisão.

No  caso,  ficou  claro  que  a  decisão  de  primeiro  grau  não 

demonstrou quais foram os fundamentos que embasaram o indeferimento.

O  magistrado  não  está  isento  do  imperioso  dever  de 

fundamentar suas decisões, consoante impõe o art. 93,  IX,  da Constituição 

Federal a todos os órgãos jurisdicionados. 

Não se pode confundir decisão concisa, na qual as questões 

de fato e de direito, essenciais ao deslinde da controvérsia naquele momento 

processual,  estão  suficientemente  enfrentadas,  com  decisão  sem 

fundamentação. 

Inexiste  fundamento  na  decisão  feito  mediante  análise 

circunstanciada das alegações formuladas pelas partes. A magistrada apenas 

afirma que “diante  das alegações ventiladas nos autos,  verifico,  nos autos, 

neste momento, razões ensejadoras ao deferimento do pedido formulado”. Que 

razões foram essas? Não se sabe.

Na  verdade,  usa  uma expressão  abstrata  para  indeferir  um 

pedido no caso concreto. Como afirmado, não é possível extrair da decisão os 

motivos  pelos  quais  a  magistrada  permitiu  que  a  Agravante  participe  de 

processos licitatórios, exceto de Caaporã.

Se, por um lado o juiz não está obrigado a abordar todas as 

teses defensivas arguidas, por outro também, não pode julgar sem colocar no 

corpo  da  decisão  comentário,  ainda  que  sucinto,  sobre  as  razões  que  o 

levaram a negar o pedido liminar. 
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A fundamentação  deve  ser  explícita,  pois  as  partes  têm  o 

direito de conhecer as razões jurídicas pelas quais o juízo acolheu ou não as 

suas pretensões, pois só assim podem agravar a decisão eficazmente. 

Provimentos  jurisdicionais  sem  motivação  carecem  de 

condição de validade, sujeitando-se à nulidade. 

Portanto,  a  decisão,  tal  como  foi  elaborada,  incorreu  em 

negativa  de  prestação  jurisdicional,  sendo  correta  a  decisão  proferida  pelo 

segundo  grau  de  jurisdição  que  a  anulou,  de  ofício,  por  ausência  de 

fundamentação, determinando o retorno dos autos à vara de origem para que 

seja proferido outro julgamento, com observância do disposto no art.93, IX, da 

CF/88.

Por  esta  razão,  por  ser  matéria  de  ordem  pública,  não  é 

necessário qualquer requerimento da parte. 

O  Recorrente  argumenta  que  a  decisão  monocrática  causa 

imensuráveis prejuízos financeiros e prejudica o livre acesso à concorrência da 

construtora. 

Ora,  não  é  possível  adentrar  no  mérito  para  analisar  as 

matérias requeridas, pois em se tratando de decisão que incorreu em negativa 

de prestação jurisdicional, a análise das questões postas pela parte implicaria 

em supressão de instância.

Logo, o argumento expendido pelo Recorrente não tem o 

condão de modificar a Decisão Monocrática.

Portanto, não tendo o que reconsiderar, à luz de tudo o que foi 

exposto, DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
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Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Desembargadora  Maria de Fátima Moraes Bezerra 
Cavalcanti  e o Excelentíssimo Senhor  Doutor João Batista  Barbosa  (Juiz 
convocado para  substituir  o  Des.  João Benedito  da  Silva),  convocado para 
compor o quórum, em razão da averbação de suspeição do Desembargador 
José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
  Relator
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