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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO 
DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO. 
DPVAT.  DISTRIBUIÇÃO  DO  FEITO  POR 
SORTEIO  NA  FORMA  DO  ART.  150  DO 
REGIMENTO  INTERNO.  PREVENÇÃO  DO 
RELATOR  PRIMEVO.  INCOMPETÊNCIA 
DESTA RELATORIA.  NULIDADE DA DECISÃO 
MONOCRÁTICA.
1. Dispõe o art.  150 do Regimente Interno 
desta  Corte  que  a  distribuição  dos  processos 
Far-se-á  observando-se  os  princípios  da 
publicidade,  da  alternatividade  e  do  sorteio, 
conforme o disposto nos artigos 147 e 148 deste 
Regimento (CPC, art. 548).
2. Assim,  tendo  o  presente  feito  sido 
inicialmente  distribuído  ao  Exmo.  Des.  Saulo 
Henriques  de  Sá  e  Benevides,  devem  os 
presentes  autos  ser  encaminhado  a  esse 
Relator, porquanto se tornou prevento para seu 
julgamento (art. 151 do RI/TJPB).
2. Nesse  cenário,  anulo,  de  ofício,  o 
presente  feito  a  partir  da  decisão  monocrática 
por  mim  proferida,  ao  passo  que  declino  da 
competência e, via de consequência, determino 
a remessa dos autos ao relator primevo.

VISTOS,
Cuida-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  ANTONIO 
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GOMES DOS SANTOS em face da sentença de fls.91/95 que julgou 
improcedente o pedido do autor, por ausência de probas contundentes.

 Regularmente processado o recurso, estes autos foram 
originalmente distribuídos ao Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(fl. 116), o qual inclusive lançou despacho determinando a remessa dos 
autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Contudo,  após  o  retorno  dos  autos  com  o  parecer 
Ministerial,  por  equívoco,  os autos aportaram no meu gabinete,  tendo 
sido julgado monocraticamente (fls. 126/128).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO

Dispõe o art. 1501 do Regimente Interno desta Corte que a 
distribuição  dos  processos  far-se-á  observando-se  os  princípios  da 
publicidade,  da  alternatividade e  do  sorteio,  conforme o  disposto  nos 
artigos 147 e 148 deste Regimento (CPC, art. 548).

Assim, tendo o presente feito sido inicialmente distribuído 
ao Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, devem os presentes 
autos ser  encaminhado a esse Relator,  porquanto se tornou prevento 
para seu julgamento (art. 151 do RI/TJPB2 ).

Ademais, trata-se de matéria de ordem pública, ligada à 
competência jurisdicional,  e, portanto, reconhecível,  inclusive, de ofício 
pelo  magistrado,  podendo ser  suscitada  a  qualquer  tempo e  grau  de 
jurisdição.

A propósito:
PRELIMINAR  DE  PREVENÇÃO  DE  CÂMARA  CÍVEL 
DIVERSA.  DESACOLHIMENTO.  PRORROGAÇÃO  DA 
COMPETÊNCIA  EM  RAZÃO  DA  APRECIAÇÃO  DE 
LIMINAR  POR  ESTA  RELATORIA.  REJEIÇÃO  DA 
QUESTÃO PRÉVIA. - "Art. 151. O órgão julgador a que 
forem  distribuídos  recursos  em  sentido  estrito,  de 
apelação  e  de  agravo  de  instrumento,  correição 
parcial,  mandado  de  segurança  ou  habeas  corpus 
terá  jurisdição  preventa  para:  (...)  b)  ações  que  à 
mesma forem conexas ou continentes; (...) § 4º. Haverá 
prorrogação  de  competência  quando,  não  tendo  sido 
observada  pela  distribuição  a  regra  estabelecida  neste 
artigo, as partes não reclamarem ao relator, no prazo de 
três  dias,  ou  este,  sem  suscitar  sua  incompetência, 
proferir despacho." (grifei) (art. 151, alínea "b" e § 4º, do 

1 Art.  150. Far-se-á  a  distribuição  observando-se  os  princípios  da  publicidade,  da 
alternatividade e do sorteio, conforme o disposto nos artigos 147 e 148 deste Regimento 
(CPC, art. 548).

2 Art. 150. O órgão julgador a que forem distribuídos recursos em sentido estrito, de apelação 
e de agravo de instrumento, correição parcial, mandado de segurança ou habeas corpus 
terá jurisdição preventa para:
).
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Regimento  Interno deste  Tribunal  de  Justiça)  SÚPLICA 
REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
SUBSTITUIÇÃO  DA  FEDERAL  DE  SEGUROS  PELA 
CAIXA  SEGURADORA  S/A.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 
EMPRESAS.  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL 
PARA O ATO. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À 
AMPLA DEFESA.  IMPUGNAÇÃO  À  DETERMINAÇÃO 
DE  INTIMAÇÃO  DA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL 
PARA MANIFESTAÇÃO NA LIDE. SIMPLES COMANDO 
ORDINATÓRIO  IRRECORRÍVEL.  MANUTENÇÃO  DA 
INTERLOCUTÓRIA  DE  1º  GRAU  EM  TODOS  OS 
TERMOS.  PEDIDOS  REALIZADOS  EM 
CONTRARRAZÕES.  MEIO  IMPRÓPRIO.  NÃO 
CONHECIMENTO. N  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do 
Processo  Nº  00020586020158150000,  1ª  Câmara 
Especializada  Cível,  Relator  DES  JOSE  RICARDO 
PORTO , j. em 25-08-2015).
 

Nesse cenário, anulo, de ofício, o presente feito a partir da 
decisão  monocrática  por  mim  proferida,  ao  passo  que  declino  da 
competência e, via de consequência, determino a remessa dos autos ao 
relator primevo.

DISPOSITIVO
Ante o  exposto,  com esteio  nos art.  150 e  151,  caput, 

ambos  do  Regimento  Interno  desta  Corte,  reconheço,  de  ofício,  a 
incompetência desta relatoria e, via de consequência,  anulo o presente 
feito a partir da decisão monocrática por mim proferida (fls. 126-128), ao 
passo que declino da competência e, via de consequência, determino a 
remessa dos autos ao relator primevo – Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. 

P.I.
João Pessoa, 06 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz 
RELATOR

Apelação Cível nº 0026989-12.2013.815.2001 


