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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Agravo Interno nº 2004401-29.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravante: Mapfre Vera Cruz Seguradora – Adv.: Samuel Marques 
Custodio de Albuquerque

Agravado: José Luiz Braz - Adv.: Martinho Cunha Melo Filho 

EMENTA:  AGRAVO  DE  INTERNO. Decisão 
monocrática.  Recurso  negado  seguimento. 
Intempestividade.  Irresignação.  Pedido  de 
reconsideração.  Ato  da  Presidência  nº  63/2014 
Alegações  convincentes.  Constatação  de  equívoco. 
Necessidade de revisão da decisão. Deferimento do 
pedido.

“É de se reconsiderar em parte a decisão agravada, uma vez  
constatado  o  equívoco  no  decisium.”  (STJ  –  AgRg  no  Ag  
142.692/SP – DJ 26.04.1999 p. 48)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (fls. 234/237) interposto pela 
Mapfre Vera Cruz Seguradora, nos autos dos Embargos de Declaração 
(fls. 220/225), que teve seu seguimento negado, por esta Relatoria, por 
considerá-los intempestivos.
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Alega o Agravante que, o recurso anterior (Embargos 
de Declaração),  fora interposto tempestivamente, uma vez que,  no dia 
30.07.2014,  foi  publicado  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico,  o  Ato  da 
Presidência  nº 63/2014 deste Egrégio Tribunal (fls. 239), comunicando 
que não haveria expediente forense no dia 11.08.2014, termo final para 
interposição do referido recurso, razão pela qual os referidos Embargos só 
foram protocolados no dia 12.08.2014.

Ao final,  pugna pela reconsideração da decisão,  para 
que  seja  dado  prosseguimento  aos  Embargos  de  Declaração 
anteriormente interposto.

É o relatório.

VOTO

Neste sentido, razão assiste ao Agravante.

De fato, pelos argumentos expostos na petição, ficou 
sobejamente esclarecido o equívoco desta Relatoria.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  o  Acórdão 
prolatado  dando  provimento  parcial  ao  Agravo  de  Instrumento  fora 
publicado no dia 06.08.2014 (fls. 217). 

Sendo  assim,  o  termo  inicial  para  que  as  partes 
pudessem recorrer teve início no dia 07.08.2014 e, seu termo final deu-
se no dia 11.08.2014.

Entretanto,  a  Mapfre  Vera  Cruz  Seguradora  somente 
interpôs  recurso  de  Embargos  de  Declaração  (fls.  220/225)  no  dia 
12.08.2014.  Diante  da  flagrante  intempestividade,  às  fls.  227/230, 
monocraticamente, esta Relatoria negou seguimento ao recurso.

Ocorre que, conforme se verifica no documento de fls. 
239, a Presidência deste Egrégio Tribunal, através do Ato de nº 63/2014, 
publicou que não haveria  expediente forense na data de  11.08.2014, 
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tendo em vista o feriado do dia da Fundação dos Cursos Jurídicos.

Desta forma, o  prazo final  para interposição recursal 
somente  ocorreu,  de  fato,  no  dia  12.08.2014,  e,  como  o  Agravante 
atravessou o seu recurso exatamente nesta data, não há o que se falar 
em intempestividade.

Por conseguinte, constatando-se o engano da decisão 
agravada, mister a sua reconsideração, a fim de que o recurso original 
tenha seu prosseguimento normal.

Neste sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  JUÍZO  DE 
RETRATAÇÃO  -  RECURSO  ESPECIAL  - 
IMPOSSIBILIDADE  DE  ÊXITO  -  REEXAME  DE 
PROVA  -  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  NÃO 
DEMONSTRADA  -  FUNDAMENTAÇÃO  DEFECTIVA 
(SÚMULA  284/STF)  -  ALEGATIVA  DE  OFENSA A 
DISPOSITIVO  DA  CONSTITUIÇÃO.  1.  É  de  se 
reconsiderar  em parte  a  decisão  agravada,  
uma vez constatado o equívoco no decisum. 
2. Malgrado a reconsideração parcial  da decisão  
agravada,  descabe  viabilizar  o  conhecimento  do  
recurso especial, eis que não estão preenchidos os  
pressupostos que autorizam a sua admissibilidade.
3. Agravo regimental improvido. Decisão unânime.
(AgRg  no  Ag  142.692/SP,  Rel.  Ministro 
DEMÓCRITO  REINALDO,  PRIMEIRA  TURMA, 
julgado  em  01.12.1998,  DJ  26.04.1999  p.  48)  
(Grifo nosso)
AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  RECONSIDERAÇÃO. 
Constatado o equívoco ad quem, que negou 
seguimento  ao  agravo  de  instrumento  por 
ausência de peças necessárias que estavam 
no grampo dos autos, é de ser reconsiderada 
a  decisão.  AGRAVO  PROVIDO 
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MONOCRATICAMENTE. (Agravo Nº 70017695982,  
Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça  
do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 
26/11/2006).

À  vista  de  tais  considerações,  aciono  o  dispositivo 
constante no art. 557, §1º, do CPC e exerço o juízo de reconsideração da 
decisão monocrática de fls. 227/230, tornando-a sem efeito, a fim de que 
tenha prosseguimento o pleito recursal.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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