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RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
EMBARGANTE : JG Distribuidora Ltda

: M. C. Gadelha de Sá Ltda
ADVOGADO : José Alves Formiga
EMBARGADO : Banco Santander S/A

PROCESSUAL CIVIL – Embargos  de
declaração – Indeferimento de antecipação
de  tutela  em  agravo  de  instrumento  –
Descabimento – Ausência de previsão legal
–  Decisão  judicial  irrecorrível  –  Não
conhecimento  –  CPC  art.  557,  “caput”  –
Seguimento negado.

— Não há como se  conhecer  de
embargos  de  declaração  interposto  contra
decisão  que  concede  ou  nega  efeito
suspensivo ou tutela antecipada em agravo
de instrumento,  pois  carente  de
previsibilidade legal.

Vistos etc.

Trata-se  de  embargos  de  declaração
interposto por JG DISTRIBUIDORA LTDA opostos em face da decisão de fls.
65/67 que  indeferiu o pedido de tutela antecipada no agravo de instrumento
interposto  pela  mesma parte, objetivando  afastar  a  inscrição  do  nome da
empresa  agravante  em  cadastros  de  restrição  de  crédito,  haja  vista  a
existência de dívidas oriundas de contratos de empréstimos que afirma não
ter pactuado com o agravado, o BANCO SANTANDER S/A.

O embargante aduziu que houve omissão
na decisão que indeferiu o pedido liminar questionado através do agravo de
instrumento, tendo em vista que negou seguimento ao recurso com relação à
empresa  M.C.  Gadelha  de  Sá  Ltda,  por  entender  ser  parte  ilegítima  no
processo por não integrar a lide originária. 
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Assim,  requereu  que  os  embargos  sejam
recebidos,  conhecidos  e  providos,  caso  não  seja  a  decisão  reconsiderada
(fls.71/75).

É o relatório. Passo a decidir.

No  caso  em  questão,  observa-se  que  os
embargos  declaratórios  interpostos,  na  verdade,  pretende  a  rediscussão  do
mérito da decisão.

Nestes  casos,  considerando  a  amplitude  ao
agravo interno frente aos embargos declaratórios, a jurisprudência tem admitido
o recebimento deste por aquele, ante o princípio da fungibilidade. Inclusive, o
Supremo Tribunal Federal já decidiu quanto ao não cabimento de embargos de
declaração contra decisões monocráticas. Observe-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL
SE  NEGOU  SEGUIMENTO  CONTRA  DECISÃO  QUE
CONCEDEU  HABEAS  CORPUS  PARA  TRANCAR
INQUÉRITO  POLICIAL  INSTAURADO  CONTRA
ADVOGADO,  FUNDAMENTANDO-SE  NA  IMUNIDADE
PROFISSIONAL  LEI  N.  8.906/94  (ESTATUTO  DA
ADVOCACIA).  ARGUMENTOS  DE  QUE  A  DECISÃO
TERIA AMPLIADO  A IMUNIDADE  DOS  ADVOGADOS
EM AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA
DE  INCONSTITUCIONALIDADE  N.  1.127/DF.  1.  Não-
cabimento  de  embargos  de  declaração  contra  decisão
monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental.
2.  A  autoridade  reclamada  considerou  a  questão  da
imunidade  inerente  ao  múnus  público  que  exerce  o
advogado (arts. 2° e 3 0 da Lei n. 8.906/94), e não aquela
do § 2° do art.  7° da mencionada Lei,  debatida na Ação
Direta  de  Inconstitucionalidade  n.  1.127.  3.  Agravo
regimental não provido. (STF — RCL-ED 4571/SC — MIN.
CARMEN LÚCIA— DJ 07.12.2007).

No  mesmo  sentido,  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça. Veja-se:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO
AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA  IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
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INSURGÊNCIA  DO  EXEQUENTE.  1.  Embargos  de
declaração  recebidos  como  agravo  regimental.  Em nome
dos princípios da economia processual e da fungibilidade,
admite-se  o  recebimento,  como  agravo  regimental,  de
embargos  declaratórios  opostos  a  decisão  monocrática
proferida pelo relator do feito, quando manifesto o caráter
infringencial  do  reclamo.  2.  Valor  patrimonial  da  ação.
Restando indefinido no título judicial o critério de cálculo
do VPA,  legítima sua fixação na fase  de cumprimento de
sentença,  nos  termos  da  Súmula  n°  371  desta  Corte,
preservando-se inviolada a coisa julgada. 3. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega  provimento.  (STJ;  EDcl-Ag  1.239.989;  Proc.
200910187295-6;  RS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Marco
Buzzi; Julg. 2810812012; DJE 0410912012)

No  entanto,  apesar  da  possibilidade  de
conhecimento dos presentes embargos declaratórios como agravo interno em
face de decisão monocrática, certo é que da decisão que defere ou nega efeito
suspensivo ou tutela antecipada não cabe sequer agravo interno. 

Assim,  em  que  pesem  os  argumentos  do
embargante,  os  embargos  de  declaração  não  há  de  ser  conhecido.  É  que
inexiste, no Código de Processo Civil, a previsão de quaisquer recursos em caso
de  indeferimento  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  ou  tutela  antecipada
recursal em agravo de instrumento, contemplando o citado diploma legal,  em
seu art.  557,  §  1º,  somente  a  utilização do  agravo interno  quando o relator
indeferir  liminarmente  recurso,  por  entendê-lo  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  direito  com  súmula  e/ou
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior, o que,
a  toda  evidência,  não  é  o  caso  dos  autos.  Confira-se  o  texto  normativo
mencionado:

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 Federal, ou de
Tribunal Superior.
§ 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.
§ 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 seg
uimento

Realizando  uma análise  perfunctória  do  art.
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527, III, do CPC, percebe-se, de forma clarividente, que a decisão que concede
ou nega efeito suspensivo a agravo de instrumento é mera faculdade do Relator,
e, por tal motivo, tem natureza irrecorrível, até porque, como dantes sublinhado,
não existe previsão legal do cabimento de qualquer recurso contra tal decisão.
Ademais, o parágrafo único do art.  527 é claro ao dispor que a liminar só é
passível no momento do julgamento do agravo ou se o relator a reconsiderar.
Veja-se:

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e
distribuído incontinenti, o relator:

I - negar-lhe-á seguimento, liminarmente, nos casos do art.
557

II - converterá o agravo de instrumento em agravo retido,
salvo quando se  tratar  de decisão suscetível  de  causar à
parte  lesão  grave  e  de  difícil  reparação,  bem como  nos
casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos
em que a apelação é recebida, mandando remeter os autos
ao juiz  da  causa;  (Redação dada pela  Lei  nº  11.187,  de
2005)   

III  -  poderá  atribuir  efeito  suspensivo  ao  recurso  (art.
558),  ou  deferir,  em  antecipação  de  tutela,  total  ou
parcialmente, a pretensão recursal,  comunicando ao juiz
sua  decisão;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  10.352,  de
26.12.2001)

IV - poderá requisitar informações ao juiz da causa, que as
prestará no prazo de 10 (dez) dias;

V - mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade,
por  ofício  dirigido  ao  seu  advogado,  sob  registro  e  com
aviso de recebimento,  para que responda no prazo de 10
(dez)  dias  (art.  525,  §  2o),  facultando-lhe  juntar  a
documentação  que  entender  conveniente,  sendo  que,  nas
comarcas sede de tribunal e naquelas em que o expediente
forense for divulgado no diário oficial, a intimação far-se-á
mediante publicação no órgão oficial;  
VI - ultimadas as providências referidas nos incisos III a V
do caput deste artigo, mandará ouvir o Ministério Público,
se for o caso, para que se pronuncie no prazo de 10 (dez)
dias

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.

As doutrinas mais respeitadas se pronunciam:

“A lei não obriga o juiz de primeiro grau nem o relator a
deferir o requerimento de suspensão. Tampouco estabelece
pressupostos  quer  do deferimento,  quer  do indeferimento.
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Fica,  por  conseguinte,  à  discrição  do  juiz  ou  do  relator
suspender ou não a medida – o que, ‘de lege ferenda’, não
seria  aconselhável.  Não  há  direito  do  agravante  à
suspensão; há poder discricionário do juiz ou do relator. Se
o  juiz  indeferir  o  requerimento  a  decisão  é  irrecorrível,
apesar  da  letra  do  art.  544,  caput”.1 (sem  grifos  no
original)

Bem como:

“A lei,  em silêncio eloqüente, omitiu-se de repetir no art.
558 a previsão do parágrafo do art. 557, dispondo ao invés,
que  a  decisão  ficará  suspensa  até  o  pronunciamento
definitivo  do  órgão  colegiado,  e  este  pronunciamento
definitivo somente poderá ser o do julgamento do próprio
agravo.  Além  disso,  o  eventual  provimento  do  agravo
regimental, seguida por decisão definitiva do colegiado em
sentido adverso, iria gerar uma instabilidade imprópria e
contradições inconvenientes”.2

No mesmo sentido:

Qualquer que seja o teor da decisão do relator, seja para
conceder ou negar o efeito suspensivo ao agravo, seja para
conceder a tutela antecipada do mérito do agravo (efeito
ativo),  essa decisão não é  mais  impugnável  por  meio de
agravo interno (CPC 557 §12), da competência do órgão
colegiado  (v.g.,  turma,  câmara  etc.)  a  quem  competir  o
julgamento do mérito do agravo. Isto porque o CPC 557
parán.,com a redação dada pela L 11187/05, só permite a
revisão dessa decisão quando do julgamento do mérito do
agravo,  isto é, pela turma julgadora do órgão colegiado.
(In.  CPC Comentado e legislação extravagante — 10 ed.
rev. ampl. e atual até 10 de outubro de 2007. São Paulo: Ed.
RT, 2007).

Vê-se  que  o  legislador  concedeu  agravo
interno contra o ato do Relator que julga inadmissível o agravo de instrumento
(art.  557,  “caput”) ou que lhe dá provimento monocrático (art.  557, § 1-A, do
CPC). 

Omitiu-se, todavia, quanto à recorribilidade do
ato que outorga o efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal. Trata-se do
chamado silêncio eloquente.

É  que  o  efeito  suspensivo  ou  a  tutela
antecipada recursal,  de caráter  excepcional,  perdurará até o pronunciamento

1  Apud José Carlos B. Moreira – Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 6ª ed., vol. V, p.
594.

2  Apud Araken de Assis – Ajuris 66/159
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definitivo da Câmara, conforme prevê a parte final do art. 558 do CPC. Ora, o
pronunciamento  definitivo,  aí  referido,  não  pode  ser  o  julgamento  de  outro
recurso,  na  hipótese  de  fonte  regimental,  porque  ele  não  seria  definitivo.
Definitivo,  ao  menos  no  Órgão  Fracionário  competente  do  Tribunal,  é  o
julgamento do próprio agravo de instrumento.

Tais considerações levam à inadmissibilidade
dos  embargos  declaratórios,  vez  que  é  inconcebível  que,  ao  invés  de
eliminarmos recursos, venhamos aumentar seu número, impedindo a eficácia
das resoluções judiciais (princípio da razoável duração do processo). 

Ademais, o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça da Paraíba, em seu art. 284, § 1º-A, dispõe que a decisão concessiva ou
indeferitória   de  efeito  suspensivo  ao  agravo  de  instrumento  não  pode  ser
sequer atacada por agravo interno. Veja-se:

Art. 284
(…)
§ 1º- A – Não comporta agravo interno a decisão liminar
concessiva ou indeferitória de efeito suspensivo ao agravo
de instrumento.

Mesmo  que  o  Regimento  Interno  desta
Egrégia  Corte de Justiça possibilitasse que  as  decisões do relator fossem
revistas em sede de agravo interno, entretanto, diante do novo regime do agravo
de instrumento, pelo tratamento específico dado à matéria, descabe tal recurso,
consoante, aliás, o pensamento mais consistente da jurisprudência. 

Com  tal  entendimento,  a  Segunda  Câmara
Cível desta Corte decidiu:

AGRAVO  INTERNO.  INDEFERIMENTO  LIMINAR  DE
EFEITO  SUSPENSIVO  A AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
IRRECORRIBILIDADE  DA  DECISÃO.  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  APLICAÇÃO  DO
ART. 557 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.  Visando  assegurar  a  razoável  duração  do
processo  e  os  meios  que  garantam  a  celeridade  de  sua
tramitação  vide  art.  5°,  inc.  LXXVIII,  da  Constituição
Federal,  a  reforma  processual  conferida  pela  Lei  n°
11.1187/2005  dispõe  que  a  decisão  monocrática  ora
impugnada é irrecorrível em conformidade com o preceito
do  parágrafo  único  do  art.  527  do  Diploma  Processual
Civil. 0 regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
veda esta possibilidade ao enunciar, em seu art. 284, § 10,
que  não  comporta  agravo  interno  a  decisão  liminar
concessiva ou indeferitória de efeito suspensivo ao agravo
de  instrumento.  -Não  Conhecimento  do  Agravo  Interno.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020110402431001  -
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Órgão  (2  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.  MARCOS
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - j. em 23/07/2012

A Quarta Câmara Cível também se posicionou
no mesmo sentido. Veja-se:

AGRAVO  INTERNO.  INDEFERIMENTO  DA  LIMINAR
REQUERIDA  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
DESCABIMENTO.  DECISÃO  IRRECORRÍVEL.
INCONFORMISMO.  REFORMA.  PRETENSÃO.  VIA
ESCOLHIDA.  INADMISSIBILIDADE.  VEDAÇÃO
EXPRESSA NO TEXTO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
284, § 12-A, REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  DA  PARAÍBA  C/C  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO
ART.  527,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INCIDÊNCIA DO ART. 557, DA LEI PROCESSUAL CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO. - De acordo com o art.  284,  §
19--A,  do  Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  a  decisão concessiva ou indeferitória de efeito  ,
suspensivo  ao  agravo  de  instrumento  não  comporta  a
interposição  de  agravo  interno.  -  0  relator  negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência  dominante  do  respectivo  Tribunal,  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  03720000018400001  -
Órgão  (Quarta  Câmara  Civel)  -  Relator  Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  -  j.  Em
06/08/2012.

Destarte, se a lei deu ao Relator a faculdade
de atribuir  efeito  suspensivo ao agravo de instrumento ou conceder  a tutela
antecipada  recursal,  forçoso  é  reconhecer  a  irrecorribilidade da  decisão que
proferir a esse respeito, tampouco a reconsideração, em vista da sua natureza
de ato judicial discricionário. 

Isto  posto,  NÃO  CONHEÇO dos  embargos
declaratórios,  NEGANDO-LHE SEGUIMENTO, nos termos do art. 557, “caput”,
do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 20 de agosto de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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