
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0029922-55.2013.815.2001
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Ana Maria Alves do Santos
Advogado : Adalberto Marques de Almeida Lima 
Agravado : Município de João Pessoa
Procurador : Aderaldo Cavalcanti da Silva Júnior

AGRAVO  INTERNO. PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  PROPOSTA  EM
DECISÃO MONOCRÁTICA. APELO INTERPOSTO
ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PREMATURIDADE. CONSTATAÇÃO. ART. 214, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ADOÇÃO
ANALÓGICA  AO  CASO.  INVIABILIDADE.
INSTITUTOS  PROCESSUAIS  DIVERSOS.
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. 

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.
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- O comparecimento espontâneo do réu em juízo não
guarda qualquer semelhança com o dever da parte
manejar recurso no trâmite do prazo processual. 

- Nos moldes dos precedentes deste Tribunal de Jus-
tiça e do Superior Tribunal de Justiça, em se consta-
tando a prematuridade do recurso, cabe ao relator,
por meio de decisão monocrática, negar seguimento
ao apelo intempestivo, em decorrência de sua mani-
festa inadmissibilidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  203/206,
interposto por  Ana Maria Alves do Santos, combatendo a decisão monocrática de
fls. 195/201, que, com fundamento no art. 557,  caput, do Código de Processo Civil,
não conheceu da Apelação forcejada contra o Município de João Pessoa, nos autos
da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em cargo Público e
Cobrança de Salários e Vantagens Atrasados.

Em  suas  razões,  a  recorrente  defende  a
tempestividade do apelo, outrora manejado, pela desnecessidade de esperar o início
do prazo recursal, máxime pela autorização do art. 214, § 1º, do Código de Processo
Civil, de comparecimento espontâneo aos autos. 

É o RELATÓRIO.

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0029922-55.2013.815.2001                                                                                                                                              2



VOTO 

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais  de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.

Todavia, em que pese a argumentação da insurgente,
não vislumbro razões para reconsiderar o édito hostilizado.

Primeiramente, por não se aplicar analogicamente o
art. 214, do Código de Processo Civil, na hipótese. Colhe-se, do referido dispositivo o
seguinte:

Art. 214. Para a validade do processo é indispensável
a citação inicial do réu. 
§  1º  O  comparecimento  espontâneo  do  réu  supre,
entretanto, a falta de citação. 
§  2º  Comparecendo  o  réu  apenas  para  argüir  a
nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita
a citação na data em que ele  ou seu advogado for
intimado da decisão

Desta feita,  o preceptivo cuida de comparecimento
espontâneo,  em caso  de  citação  do  réu,  espécie  de  defesa  do  promovido,  e  não
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intimação, definido pelo art. 234, como “ato pelo qual se dá ciência a alguém dos
atos e termos do processo, para que faça ou deixa de fazer alguma coisa”. 

Com  essas  considerações,  ratifico  os  termos  da
decisão agravada de fls. 195/201:

(…)  Ao que interessa ao raciocínio que, doravante,
pretende-se  seguir,  impende  destacar  que,  dentre
esses  pressupostos,  verifica-se  a  tempestividade,
consistente  na  interposição  da  impugnação  no
prazo previsto em lei. 
Na presente hipótese, o recurso foi ajuizado em  30
de  maio  de  2014,  fl.  165,  antes  da  publicação  da
sentença, datada de 08 de agosto de 2014, fl. 176.
Como  comprovado,  o  reclamo  foi  forcejado  antes
mesmo de formulado o provimento judicial que se
desejava contrapor.
Isso implicar dizer que o recurso em apreciação foi
interposto  prematuramente,  haja  vista  manejado
contra ato que não dispunha de existência jurídica,
portanto, bem antes do início da fluência do prazo
recursal.
Cumpre  registrar,  por  oportuno,  que  a
intempestividade  pode  emergir  tanto  de
impugnações  antecipadas,  como  ocorrente  na
espécie,  quanto de insurgências tardias, sendo que,
em qualquer dessas situações, o ônus processual é o
não  conhecimento  do  recurso,  em  face  de  sua
extemporânea interposição.

Sobre  a  negativa  de  seguimento  à  apelação
prematura, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de
Justiça, vejamos:
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PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
PROTOCOLO  ANTES  DA  INTIMAÇÃO  POR
DIÁRIO DA JUSTIÇA. RATIFICAÇÃO POSTERIOR
NÃO REALIZADA. INTERPOSIÇÃO PREMATURA
OU  PRECOCE.  INTEMPESTIVIDADE.  NEGATIVA
DE  SEGUIMENTO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC. “a intempestividade dos recursos
tanto pode derivar de impugnações prematuras (que
se  antecipam  à  publicação  das  sentenças  ou
acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que
se registram após o decurso dos prazos recursais)”.
STF. Re: 728454 SC, relator: Min. Celso de Mello, data
de julgamento:  08/04/2013,  data de publicação:  dje-
070  divulg  16/04/2013  public  17/04/2013)  o recurso
deve ser interposto durante a fluência do prazo, o
que ocorre a partir da intimação, oficial ou pessoal,
por ser pressuposto de existência da decisão. Mera
notícia  do  julgamento,  além  de  não  dar  início  à
fluência do prazo recursal, também não legitima a
prematura  interposição  de  recurso,  por  absoluta
falta de objeto. Negativa de seguimento ao recurso,
nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  por  ser
manifestamente inadmissível. Ante o exposto, nego
seguimento  ao  apelo,  por  ser  manifestamente
inadmissível, ante a sua intempestividade, o que faço
de forma monocrática, nos termos do 557, caput, do
CPC. (TJPB; APL 0005563-92.2009.815.0251; Rel. Des.
José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB  19/09/2014;  Pág.  8)  -
negritei.

Ainda,
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
EXTEMPORANEIDADE.  INTERPOSIÇÃO  DO
APELO EXTREMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO  QUE  JULGOU  O  RECURSO  DE
APELAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  REITERAÇÃO.
RECURSO  MANIFESTAMENTE  INFUNDADO,  A
ENSEJAR A APLICAÇÃO  DA MULTA PREVISTA
NO  ARTIGO  557,  §  2º,  DO  CPC.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a uníssona
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo  Tribunal  Federal  revela-se  intempestivo,
por prematuro, o Recurso Especial interposto antes
da publicação do acórdão que julgou o recurso de
apelação,  ainda  que  não  interpostos  embargos
declaratórios contra o aludido acórdão. Precedentes.
2.  "a  intempestividade  dos  recursos  tanto  pode
derivar  de  impugnações  prematuras  (que  se
antecipam  à  publicação  dos  acórdãos)  quanto
decorrer de oposições tardias (que se registram após
o decurso dos prazos recursais). (...) a simples notícia
do julgamento, além de não dar início à fluência do
prazo  recursal,  também  não  legitima  a  prematura
interposição de recurso, por absoluta falta de objeto.
Precedentes. " (AI 375124 AGR-ED, Relator (a): Min.
Celso  de  Mello,  segunda  turma,  DJ  28-06-2002)  3.
Agravo  regimental  não  provido,  com aplicação  de
multa.  (STJ;  AgRg-AREsp  558.116;  Proc.
2014/0181100-1;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis
Felipe Salomão; DJE 07/10/2014) - sublinhei.

Com isso, o provimento vergastado foi lançado em
plena harmonia com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil, assim redigido: 
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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.

Portanto,  mantenho  irretocável  o  posicionamento
outrora adotado na decisão combalida.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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