
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº  2013746-19.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE     : Luzinete Pessoa dos Santos (Adv. Braz Oliveira Travassos Quarto Netto)
AGRAVADO : Prefeito do Município de Conceição

AGRAVO  INTERNO  EM  AÇÃO  RESCISÓRIA.  DECURSO  DE 
PRAZO  RECURSAL.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO.  APLICAÇÃO DO ART.  284, 
DO REGIMENTO INTERNO DO TJPB. NÃO CONHECIMENTO 
DO RECURSO.

-  A intempestividade é matéria de ordem pública,  declarável de 
ofício pelo Tribunal. O recurso interposto fora do prazo não deve 
ser conhecido.

-  No caso  do agravo  interno,  o  prazo  recursal  aplicável  é  de 05 
(cinco) dias. Esgotado tal prazo, afigura-se intempestivo o recurso 
eventualmente  manejado,  não  podendo  o  mesmo  ser  conhecido 
pela Corte de Justiça. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Segunda  Seção  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba,  por unanimidade,  não conhecer do recurso, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 580.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu 
o pedido liminar formulado em sede de ação rescisória proposta por Luzinete Pessoa dos 
Santos em desfavor do Prefeito do Município de Conceição. 



Na decisão agravada, registrou-se não ter devidamente demonstrado 
a verossimilhança das alegações a permitir a concessão da tutela antecipatória.

Inconformada,  recorre  a  autora  aduzindo  que  “foram  insculpidos 
fatos maquiavelicamente mentirosos que levaram o Intrêmulo Desembargador a proferir 
uma Decisão Monocrática que acabou por denegar a segurança pleiteada e concedida em 
1º Grau de Jurisdição”.

Assevera  que  restou,  por  demais  provados  os  requisitos 
autorizadores da tutela antecipatória.

Ao  final,  pugna  pela  reconsideração  da  decisão  monocrática  ou, 
subsidiariamente,  pelo  provimento  do presente  pedido antecipatório  por este  Colendo 
colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório. VOTO.

De início, fundamental adiantar que o presente agravo interno não 
merece ser conhecido, porquanto manejado intempestivamente.

Com  efeito,  nos  termos  do  art.  284,  do  RITJPB  o  prazo  para 
interposição do agravo interno contra decisão monocrática do Relator é de 5 (cinco) dias, 
consoante se extrai da análise do enunciado legal, in verbis:

“Art. 284. Ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Regimento, são 
impugnáveis por agravo interno, no prazo de cinco dias, os despachos e 
decisões  do  relator  e  dos  Presidentes  do  Tribunal,  do  Conselho  da 
Magistratura,  das  Seções  Especializadas  e  das  Câmaras,  que  causarem 
prejuízo ao direito da parte.”

Com  efeito,  analisando  o  caderno  processual,  especificamente,  a 
assinatura de fl.  562,  verifica-se que a parte tomou ciência no dia 13/02/2015,  tendo-se 
iniciado a contagem do prazo recursal no dia útil imediatamente posterior, ou seja,  na 
quarta-feira (18/02/2015), em razão do feriado do Carnaval.

A seu turno, afigura-se necessário destacar que o agravante somente 
interpôs  o  presente  recurso  em  27  de  fevereiro  de  2015  (sexta-feira),  isto  é,  após  o 
esgotamento  do  prazo  legal  de  05  (cinco)  dias,  estipulado  com  esteio  no  art.  284  do 
Regimento Interno desta Corte, devendo-se lembrar, ademais, que o mesmo findara em 23 
de fevereiro de 2015 (segunda-feira).

Assim,  não  restam  dúvidas  de  que  o  presente  recurso  é 
extemporâneo,  razão  pela  qual  tenho  que  o  mesmo  é  manifestamente  inadmissível, 
podendo ser declarado de ofício tão logo recebido o recurso.



Sobre o tema, pontifica Nelson Nery Júnior, em sua obra Código de 
Processo Civil Comentado (8ª ed., São Paulo: RT, 2005):

“Juízo de admissibilidade. Natureza jurídica. A matéria relativamente à 
admissibilidade dos recursos é de ordem pública, de modo que deve ser 
examinada  ex officio pelo juiz, independentemente de requerimento da 
parte  ou  interessado,  não  se  sujeitando  à  preclusão.  Ainda  que  o 
recorrido  não  haja  levantado  a  preliminar  de  não  conhecimento  do 
recurso, o tribunal pode e deve examinar a questão de ofício. Mesmo que 
o juiz tenha recebido o recurso e determinado o seu processamento, se 
posteriormente  verificar  ser  inadmissível,  poderá  revogar  sua  decisão 
anterior e indeferir o recurso (art. 518 par. ún). [...]

Juízo de admissibilidade: conteúdo. Compõe-se do exame e julgamento 
dos  pressupostos  ou  requisitos  de  admissibilidade  dos  recursos:  a) 
cabimento;  b)  legitimidade  recursal;  c)  interesse  recursal;  d) 
tempestividade; e) regularidade formal; f) inexistência de fato impeditivo 
ou extintivo do poder de recorrer; g) preparo” (pp. 933/934).

Por  tais  razões,  sem  maiores  delongas,  não  conheço  do  presente 
recurso em face da flagrante intempestividade, o que o faço com fulcro no art. 284, do 
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba.

É como voto.

DECISÃO

A  Segunda  Seção  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Desembargador João Alves 
da Silva, Relator do Processo. Participaram do julgamento, ainda, os Exmos. Des. Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho, Des. José Aurélio da Cruz, Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Ausente justificadamente a Exma. 
Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da Exma. 
Dra. Ana Cândida Espínola, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 01 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


