
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 2013072-41.2014.815.0000
Origem : 4ª Vara de Família da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Agravante : Adeneide Carvalho de Paula
Advogado : Francisco de Assis Alves Júnior
Agravada : Maria da Glória Souza 
Advogado : Francisco de Assis Feitosa

AGRAVO INTERNO.  AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE 'POST MORTEM”. PEDIDO DE
BLOQUEIO  DA  PENSÃO  RECEBIDA  PELA
PROMOVIDA.  PARECER  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO OPINANDO PELO DEFERIMENTO DO
PLEITO.  DETERMINAÇÃO.  ATO  JUDICIAL  QUE
DETERMINA  A  EXPEDIÇÃO  DE  OFÍCIO.
AUSÊNCIA  DE  CONTEÚDO  DECISÓRIO.  NÃO
CABIMENTO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
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pelo relator.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos do art. 527, I, inadmitiu o recurso, utilizando
os  fundamentos  legais  do  art.  557,  do  Código  de
Processo Civil.

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.  106/108,
opostos por  Adeneide Carvalho de Paula  contra a decisão de fls. 98/102, que, com
fundamento no art. 527, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Agravo
de Instrumento ajuizado em face de Maria da Glória Souza.

Em suas razões, o recorrente, após um breve resumo
da lide,  requer  a  modificação do  decisum sob  alegação  de  que o  atendimento  ao
pedido do Ministério  Público  Estadual,  no  sentido  de  bloquear  a  pensão paga  à
agravante é, sem sombra de dúvidas uma decisão interlocutória que trará, “pois com
o bloqueio da pensão, sua única fonte de renda, lhe restará prejudicada a p´ropria
sobrevivência”,  fl.  108.   Requer,  por  fim,  o  provimento  do  recurso,  com ulterior
seguimento da peça recursaal.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas

Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 2013072-41.2014.815.0000               2



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.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

O decisum restou assim consignado, quanto ao ponto
de insurgência meritória, qual seja, a impossibilidade de ser atacada pela via judicial
eleita, em razão da ausência de conteúdo decisório,  fls. 98/102:

De  fato,  conforme  se  depreende  do  vertente
instrumental,  a  agravante,  fez  menção ao conteúdo
da ato impugnado, fl. 92:
Vistos etc.
Como requer o órgão ministerial. 
Oficie-se.
Intimações necessárias.
Assim,  o ato  contra  o qual  se  revolta  a recorrente,
interpondo  o  presente  agravo  de  instrumento,
implica despacho de mero expediente, ou seja, o que
se destina simplesmente a dar marcha ao processo,
sem  envolver  decisão  sobre  qualquer  problema
jurídico  instaurado  nos  autos,  tampouco  resolve
questão de direito, e, por conseguinte, não pode ser
atacada pela via processual aqui eleita. 
Então, o despacho ordinatório de mera tramitação do
processo e que esteja a servir única e exclusivamente
para  compor  o  procedimento,  como  ocorre  na
espécie, caracteriza-se despacho de expediente, que,
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a teor da norma expressa no art. 504, do Código de
Processo Civil, não pode ser atacado pelo agravo de
instrumento.
Para  Nelson  Nery  Junior  e  Rosa  Maria  Andrade
Nery: 
(…) despacho é todo e qualquer ato ordinatório do
Juiz, destinado a apenas dar andamento ao processo,
sem nada decidir. Todos os despachos são de mero
expediente,  sendo  que  esta  expressão  vem
mencionada no CPC 504 apenas a título de reforço,
para  dizer  serem  irrecorríveis,  por  não  possuírem
conteúdo decisório algum (In.  Código de Processo
Civil  Comentado  e  Legislação  Processual  Civil
Extravagante em Vigor, 4. ed., RT, p. 644). 
Sobre o tema, os seguintes arestos:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. DECISÃO RECORRÍVEL. A decisão
soluciona questão incidente, que surge no curso do
processo.  CPC,  art.  162,  §  2º.  O despacho de mero
expediente não se sujeita a recurso, segundo dispõe o
art.  504 do CPC. No caso, o juízo de origem ainda
não finalizou o exame sobre o pedido de antecipação
de  tutela  efetuado  pela  parte  autora.  Negado
seguimento  ao  agravo  de  instrumento.  (TJRS;  AI
518740-22.2012.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Décima
Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Cézar Müller; Julg.
20/11/2012; DJERS 04/04/2013).
E, 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.
INEXISTÊNCIA  DETERMINAÇÃO  DE
REALIZAÇÃO  DE  CÁLCULOS  COM
OBSERVÂNCIA  DE  CRITÉRIOS  FIXADOS  EM
DECISÃO  ANTERIOR.  DESPACHO  DE  MERO
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EXPEDIENTE IRRECORRÍVEL. 1.- A jurisprudência
desta  Casa  é  pacífica  ao  proclamar  que,  se  os
fundamentos  adotados  bastam  para  justificar  o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater,  um  a  um,  os  argumentos  utilizados  pela
parte.  2.-  A determinação de realização de cálculos
com  observância  dos  critérios  fixados  em  decisão
judicial  anterior  não  tem  conteúdo  decisório,  mas
meramente  ordinatório.  Não  constitui,  por  isso,
decisão  interlocutória,  mas  despacho  de  mero
expediente. Não desafia, por conseguinte, agravo de
instrumento.  3.-  Agravo Regimental  a  que se  nega
provimento.  (STJ;  AgRg-AREsp  272.545;  Proc.
2012/0267696-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei
Beneti; Julg. 21/03/2013; DJE 03/04/2013).
Na  verdade,  por  ausente  qualquer  conteúdo
decisório, o ato impugnado se caracteriza como mero
despacho, do qual não cabe recurso, ilação extraída
dos art. 162, § 3º c/c art. 504, do Código de Processo
Civil,  dando  ensejo,  por  conseguinte,  ao  não
conhecimento do recurso, em testilha.

Estando a decisão atacada proferida em consonância
com  a  jurisprudência,  é  de  se  concluir  pela  manutenção  do  julgado  em  sua
integralidade.  Não  havendo  outro  caminho  senão  o  desprovimento  do  presente
agravo.

Com  base  nas  razões  acima  aduzidas,  mantenho
todos os termos decisórios constantes.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.
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Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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