
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES N. 0037716-35.2010.8.15.2001.
ORIGEM: 1.ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Maisy de Medeiros Freitas.
ADVOGADOS: Arcelino Fernandes de Oliveira (OAB/RN nº. 4.730) e outros.
1º. AGRAVADA: Roseana Silva dos Santos. 
ADVOGADOS: Nely Brandão Salvino (OAB/PE nº. 25.884) e outros.
2º. AGRAVADOS: Neuzimar Socorro Sobral da Silveira e outras.
ADVOGADOS: Miguel de Farias Cascudo (OAB/PB nº. 11.532) e outros.
3º. AGRAVADO: Erinaldo Santos do Nascimento.
ADVOGADOS: Fábio Braga Mota Jacob (OAB/PE nº. 29.826) e outros.
4º. AGRAVADO: Edson Oliveira da Silva Júnior.
ADVOGADO: Ivanildo de Oliveira da Silva (OAB/RN nº. 5.186-B).

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  NÃO  CONHECIDA  POR
DECISÃO  COLEGIADA DA QUARTA CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL
DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO  NÃO  CABÍVEL.
RECONSIDERAÇÃO  DO  JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE  PELO.  EXERCÍCIO  DE  COMPETÊNCIA DELEGADA.
MODIFICAÇÃO  DA  ATRIBUIÇÃO  JURISDICIONAL.  AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO  DA  COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  DO  ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é o recurso adequado contra as decisões monocráticas prolatadas
pelo relator, consoante disposto no art. 1.021, do CPC, cabendo à parte sucumbente,
caso  pretenda  a  reforma  ou  a  anulação  de  acórdão,  interpor  recurso  ordinário,
especial ou extraordinário.

2. Não pode o relator reconsiderar decisão do órgão colegiado que integra.

3.  Conquanto seja lícito  ao Relator aferir  a tempestividade com que a pretensão
recursal  foi  deduzida,  enquanto  pressuposto  necessário  à  regularidade  formal  da
impugnação,  trata-se  de  um  juízo  proferido  a  partir  do  exercício  de  uma
competência que lhe foi delegada por razões de economia processual1, não sendo,
portanto, elidida a atribuição jurisdicional originária, posto que o órgão colegiado se
preserva integralmente competente para o processamento e julgamento do recurso,
inclusive quanto às questões relativas à sua admissibilidade.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo
Interno na Apelação interposta nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais autuada sob o n.  0037716-35.2010.8.15.2001, em que figuram como
Agravante  Maisy  de  Medeiros  Freitas  e  como  Agravados  Erinaldo  Santos  do
Nascimento, Roseana Silva dos Santos, Edson Oliveira da Silva Júnior, Neuzimar
Socorro Sobral da Silveira e outras.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à



unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  não  conhecer  do  Agravo
Interno.

VOTO.

Maisy de Medeiros Freitas interpôs Agravo Interno contra o Acórdão de f.
403/405-V, em que não foi conhecida a Apelação interposta pela Agravante, nos
autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  proposta  em seu
desfavor, em litisconsórcio com Erinaldo Santos do Nascimento, Roseana Silva
dos Santos e Edson Oliveira da Silva Júnior, por Neuzimar Socorro Sobral da
Silveira e outras, ao fundamento de que, havida a intimação da Sentença em 22 de
setembro de 2015, uma terça-feira, por publicação no Diário da Justiça Eletrônico,
f. 363, é intempestivo o Apelo interposto em 29 de dezembro de 2015, f. 377, posto
que decorridos trinta e sete dias contínuos da ciência inequívoca da Decisão,  nos
termos dos art. 178, 184, 191 e 508, do CPC/1973, então vigente.

Em  suas  Razões,  f.  408/409,  argumentou  que  a  Decisão  Colegiada
impugnada  incorreu  em  erro,  posto  que  a  pretensão  recursal  foi  deduzida  em
conformidade com o regramento previsto no Código de Processo Civil de 1973,
vigente  à  data  da  publicização  da  Sentença,  razão  pela  qual  o  Apelo  deve  ser
conhecido,  pugnando  pelo  provimento  do  Agravo  Interno  e  pela  reforma  do
Acórdão.

Intimados, f. 411, os Agravados não apresentaram contrarrazões, f. 413.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público, por  não  estarem
configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 178, I a III, do Código de
Processo Civil.

É o Relatório.

O Agravo Interno, previsto pelo art. 1.021, do Código de Processo Civil1, é
o  instrumento  processual  adequado  para  impugnar  as  decisões  monocráticas
prolatadas com arrimo no art. 932, III, IV e V, do mesmo diploma legal2, cabendo à
parte  sucumbente,  caso  pretenda  a  reforma  ou  a  anulação  de  acórdão,  interpor
recurso ordinário, especial ou extraordinário.

Verifica-se nos autos que o juízo de admissibilidade da Apelação interposta
pela  Agravante  foi  exercido  de  forma  colegiada,  posto  que  a  Decisão  que  não

1 CPC, Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

2 CPC, Art. 932. Incumbe ao relator: […] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da  decisão  recorrida;  IV  –  negar
provimento a recurso que for  contrário a:  a)  súmula do Supremo Tribunal  Federal,  do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado
em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V – depois de
facultada a apresentação de contrarrazões,  dar  provimento ao recurso se a  decisão recorrida for
contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento  de  recursos  repetitivos;  c)  entendimento  firmado  em  incidente  de  resolução  de
demandas repetitivas ou de assunção de competência; […].



conheceu do Apelo, com fundamento em sua intempestividade, foi proferida pela
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  deste  Tribunal  de  Justiça,  pelo  que  não  é
cabível a interposição de Agravo Interno contra o Acórdão respectivo, f. 403-405-v,
e não cabe a este Relator reconsiderar, monocraticamente, o julgamento proferido
pelo referido Órgão Fracionário.

Registre-se que, conquanto seja lícito ao Relator aferir a tempestividade
com  que  a  pretensão  recursal  foi  deduzida,  enquanto  pressuposto  necessário  à
regularidade  formal  da  impugnação,  trata-se  de  um juízo  proferido  a  partir  do
exercício  de  uma  competência  que  lhe  foi  delegada  por  razões  de  economia
processual3, não sendo, portanto, elidida a atribuição jurisdicional originária, posto
que o órgão colegiado se preserva integralmente competente para o processamento
e  julgamento  do  recurso,  inclusive  quanto  às  questões  relativas  à  sua
admissibilidade.

Posto isso, não conheço do Agravo Interno.

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos Desembargadores  João Alves  da Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

3 “O art. 932 do Novo CPC versa sobre a competência delegada ao relator para a prática de atos
processuais e condução dos recursos, reexame necessário e de processos de competência originária
do Tribunal.  É importante registrar que a competência para a prática dos atos descritos no
dispositivo legal ora comentado é do órgão colegiado, havendo uma delegação legal de poder
para que o relator possa decidir, de forma incidental ou final, monocraticamente.
O relator, portanto, funciona nesses casos como um ‘porta-voz avançado’ do órgão colegiado, que
por razões de facilitação procedimental ou urgência da situação recebe de forma delegada do órgão
colegiado  a  competência,  ou  seja,  o  poder  de  decidir  legitimamente.  A previsão  legalmente
estabelecida  de  decisões  monocráticas  do  relator  contradiz  a  própria  natureza  das  decisões  em
segundo grau e nos órgãos de superposição,  que tradicionalmente deveriam ser  colegiadas.  Por
exigência de facilitação do andamento procedimental em alguns casos e em virtude da urgência da
situação em outros, a lei passou a prever inúmeras situações em que o relator pode proferir decisões
monocráticas,  dispensando-se,  pelo menos naquele momento, a decisão colegiada. É importante
frisar  que  nesses  casos  em que  a  lei  permite  ao  relator  proferir  decisão  monocrática,  não  há
atribuição de competência para a prática de tal ato ao juiz singular; competente é, e sempre será, o
órgão.  O  que  ocorre  é  uma  mera  delegação  de  poder  ao  relator,  fundada  em  razões  de
economia processual ou necessidade de decisão urgente, mantendo-se com o órgão colegiado a
competência  para decidir.  Essa é  a  regra  básica  de delegação;  é  mantida competência de
revisão do órgão que delegou a um determinado sujeito (no caso relator) a função inicial de
apreciação da matéria.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil.
Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 1.419 – 1.420)


