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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2004175-24.2014.815.0000.
ORIGEM: 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Bradesco Saúde S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior e outros.
AGRAVADO: José Herbert Fernandes Pimenta.
ADVOGADO: Alexandre Maciel Chaves.

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA LIMINAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 527, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

Nega-se seguimento, com base no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, ao
Agravo Interno interposto contra a decisão que indefere pedido de efeito suspensivo
em Agravo de Instrumento, diante da sua inadmissibilidade.

Vistos etc.

Bradesco  Saúde  S/A  interpôs  Agravo  Interno  contra  a  Decisão
Monocrática, f. 432/433, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no
Agravo de Instrumento aviado para combater a Interlocutória prolatada pelo Juízo
da 9ª Vara da Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer em face dele ajuizada por José Herbert Fernandes Pimenta, que rejeitou a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta contra Decisão que determinou o
pagamento de multa decorrente do não cumprimento de tutela antecipada no prazo
estabelecido, ao fundamento de que a via eleita se limitaria às hipóteses previstas no
art. 475-J, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Em suas razões, alegou que a Monocrática não considerou a demonstração
de cumprimento da obrigação de fazer  dentro do prazo determinado pelo Juízo,
razão  pela  qual  seria  inaplicável  a  multa  diária  que  está  sendo  executada  pelo
Agravado.

Pugnou pela  retratação da Decisão ou, na hipótese de ser mantida por esta
relatoria, requereu o provimento do Agravo Interno. 

É o Relatório.

O parágrafo  único  do  art.  527  do  CPC1 preconiza  a  irrecorribilidade  da

1 Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator:
[...]. 
III - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela,



decisão liminar que atribui ou não efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ao
estabelecer  que ela só é passível de reforma no momento do julgamento do Recurso,
salvo se o próprio relator a reconsiderar.

Assim, demonstra-se inapropriada a interposição deste Agravo Interno contra
a Decisão Monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de efeito suspensivo.

 

Posto  isso,  considerando  que  o  Recurso  é  manifestamente  inadmissível,
nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 18 de julho de 2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado
Relator

total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo,
somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a
reconsiderar.


