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Decisão Monocrática (Terminativa)
Agravo Interno – nº.  0000155-40.2013.815.0491

Relatora: Dr.ª Vanda Elizabeth Marinho – Juíza convocada -

Agravante: Gilmara Moreira de Oliveira – Adv. Marcos Antônio Inácio da 
Silva

Agravado: Município de Uiraúna-PB – Adv. Herleson Sarlan Anacleto de 
Almeida.

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO  – 
INTERPOSIÇÃO  CONTRA  ACÓRDÃO — ERRO 
GROSSEIRO — INADMISSIBILIDADE  — NÃO 
CONHECIMENTO. 

—  "Mostra-se  inadequada  a  interposição  de 
agravo interno contra acórdão, pois, segundo 
o § 1° do art. 557 do CPC, tal recurso apenas 
tem  cabimento  para  atacar  decisões 
singulares do relator, fundadas no caput e no 
§  1°-A  do  mesmo  dispositivo.  Assim,  não 
configurado  o  requisito  extrínseco  de 
admissibilidade  relativo  ao  cabimento,  não 
merece ser conhecido o recurso.

- O Regimento interno deste Egrégio Tribunal 
de Justiça veda esta possibilidade ao enunciar, 
em  seu  art.  284,  caput,  que  cabe  Agravo 
Interno  contra  despachos  e  decisões  do 
relator.

- Não Conhecimento do Agravo Interno.
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno oposto por Gilmara Moreira 
de Oliveira,  hostilizando acordão,  proferido pela Primeira  Câmara Cível 
deste Egrégio Tribunal de Justiça que negou provimento ao Recurso de 
Apelação, manejado pela agravante.

Alega  a  agravante  que,  o  Município  de  Uiraúna  não 
vem pagando corretamente o piso nacional  da educação.  Isto porque, 
segundo a Lei 11.738/08, a jornada do professor deve ser dividida em 
2/3 em sala de aula e 1/3 de jornada extraclasse.

Alega ainda que o ato de pagar o piso nacional apenas 
parcialmente viola o previsto na norma federal, pois a finalidade desta foi 
justamente a de assegurar um vencimento justo a classe, sem distinção 
ao qual ente público o professor esteja vinculado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

D E C I D O

A agravante  pretende  o  rejulgamento  de  matéria  já 
analisada, modificando o julgado quanto ao seu interesse, contudo seu 
pleito  não  tem como  prosperar,  haja  vista,  que  a  via  eleita  por  esse 
recurso não se pode processar pois  carece do pressuposto recursal  de 
cabimento.  

Veja-se que o CPC assim preceitua:

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 
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Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.  (Redação 
dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).

§  1o-A Se  a decisão recorrida estiver  em 
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator 
poderá  dar  provimento ao recurso.  (Incluído 
pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 

§ 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de 
cinco  dias,  ao  órgão  competente  para  o 
julgamento  do  recurso,  e,  se  não  houver 
retratação,  o  relator  apresentará  o  processo 
em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o 
recurso terá seguimento. (Incluído pela Lei nº 
9.756, de 17.12.1998.

Da interpretação do texto legal, se extraí que só cabe 
Agravo  Interno  de  Decisão  Monocrática  ou  Despacho  proferidos  pelo 
Relator. 

Veja-se que o Regimento Interno deste    Tribunal assim   
elenca as possibilidades:

Art.  284.  Ressalvadas as exceções previstas 
em lei e neste Regimento,  são impugnáveis 
por agravo interno, no prazo de cinco dias, os 
despachos  e  decisões  do  relator  e   dos 
Presidentes  do  Tribunal,   do  Conselho  da 
Magistratura, das Seções Especializadas e das 
Câmaras, que causarem prejuízo ao direito da 
parte.
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§    1º  A.  Não  comporta  agravo  interno  a 
decisão liminar concessiva ou indeferitória de 
efeito suspensivo ao agravo de instrumento

§ 1º. A petição do agravo será liminarmente 
indeferida se manifestada fora do prazo, e se 
não aduzir as razões do pedido de reforma da 
decisão agravada. 

§  2º.  Protocolizada  a  petição,  que  não 
comporta  resposta  escrita  do  recorrido,  e 
apresentada ao  prolator  do  despacho  ou  da 
decisão agravada, este, se não reconsiderar o 
seu  ato,    independentemente  de  pauta  ou 
qualquer formalidade, como relator,  mandará 
por o recurso em mesa para julgamento pelo 
colegiado em que se verificou o incidente. 

Nesse contexto, se posiciona a jurisprudência Pátria e 
deste Tribunal Paraibano: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO 
CONTRA  ACÓRDÃO.  NÃO-CABIMENTO. 
INADEQUAÇÃO.  MATÉRIA  SUMULADA. 
RECURSO  INADMISSÍVEL.  ART.557,  CAPUT, 
DO CPC. APLICAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. 
Contra  decisão  colegiada  não  comporta 
Agravo Interno,  por ser este recurso cabível 
tão  somente  de  despachos  e  decisões  do 
relator  e  dos  Presidentes  do  Tribunal,  do 
Conselho da Magistratura e das Câmaras, que 
causarem  prejuízo  ao  direito  da  parte,  nos 
termos  do  art.  284  do  Regimento  Interno 
deste Tribunal de Justiça.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
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01820100012220001  -  Órgão  (SEGUNDA 
CÂMARA)  -  Relator  DES.  MARIA  DE  FÁTIMA 
MORAES  BEZERRA  CAVALCANTI  -  j.  Em 
04/06/2012. 

No mesmo sentido pelo Tribunal Pleno:

AGRAVO  INTERNO  INTERPOSIÇÃO  CONTRA 
ACÓRDÃO  ERRO  GROSSEIRO 
INADMISSIBILIDADE  NÃO  CONHECIMENTO. 
Mostra-se  inadequada  a  interposição  de 
agravo interno contra acórdão, pois. segundo 
o § 1° do art. 557 do CPC, tal recurso apenas 
tem  cabimento  para  atacar  decisões 
singulares do relator, fundadas no caput e no 
§  1°-A  do  mesmo  dispositivo.  Assim,  não 
configurado  o  requisito  extrínseco  de 
admissibilidade  relativo  ao  cabimento,  não 
merece ser conhecido o recurso . Agravo N° 
70033608373,  Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal 
de  Justiça  do  RS,  Relator  Antônio  Corrêa 
Palmeira da Fontoura, Julgado em 17/12/2009
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00120090133685001  -  Órgão  (TRIBUNAL 
PLENO) - Relator DES. SAULO HENRIQUES DE 
SÁ E BENEVIDES - j. em 09/01/2012  

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 284, §1º 
-A  e  §1º,  do RITJ-PB c/c  art.  557,  §1º do CPC,  NÃO CONHEÇO DO 
AGRAVO INTERNO.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.
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Dra. Vanda Elizabeth Marinho

Juíza Convocada                       

    

  

 Dra. Vanda Elizabeth Marinho  – Juíza Convocada-                                                                                          6


