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DECISAO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL   –  DESPACHO QUE  DEIXA
PARA APRECIAR PEDIDO DE  ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA APÓS  OUVIDA DA PARTE  CONTRÁRIA.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FALTA DE  CUNHO
DECISÓRIO  DO  PROVIMENTO  JURISDICIONAL.
MANIFESTA  INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART.
557, CAPUT, DO CPC.

–  Hipótese em que a decisão agravada não possui
cunho  decisório,  porquanto  apenas  posterga  a
análise  da  antecipação  de  tutela  para  momento
posterior à manifestação da promovida. Despacho de
mero  expediente,  irrecorrível,  nos  termos  do  artigo
504  do  CPC.  Agravo  de  instrumento  que  tem seu
seguimento negado. Manifesta inadmissibilidade.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  Josefa
Avelino de Brito em face de despacho da 11ª Vara Cível, que deixou para
apreciar seu pedido de antecipação de tutela após ouvir a parte promovida,
nos autos da ação principal.

Eis o que importa relatar.

DECIDO.

O recurso é manifestadamente inadmissível.

O fato é que a recorrente agravou de uma decisão sem cunho
decisório,  já  que de um despacho de mero expediente,  simplesmente que
deixou para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a ouvida da parte



contrária.

Ora,  sabe-se  que os atos  do  Juiz  consistem em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos, conforme o art. 162, do CPC. E também
que, com relação aos despachos, em face destes não cabem recursos (art.
504, do CPC), ao contrário do que ocorre com as decisões interlocutórias e as
sentenças.

O despacho em disceptação, que apenas deixou para apreciar
o pedido de antecipação de tutela  feito pela  agravante,  na ação principal,
após a ouvida da parte contrária,  não possui  cunho decisório,  já que não
houve deferimento ou indeferimento do pedido de antecipação de tutela
de  autoria  da  recorrente,  apenas  provimento  de  cunho  procedimental,
tendente a impulsar o feito para, justamente, decidir-se com prudência acerca
do fomentado pedido.

E,  conforme dito,  contra  despacho  de  mero  expediente  não
cabe recurso, eis que lição comezinha de direito processual civil, insculpida no
art. 504, de nosso Código de Processo.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  DESPACHO  QUE  POSTERGA  A  ANÁLISE  DA
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  IRRECORRIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO  ARTIGO  504  DO  CPC. Hipótese  em que  a
decisão  agravada  não  possui  cunho  decisório,  porquanto
apenas  posterga  a  análise  da  antecipação  de  tutela  para
momento posterior à manifestação dos réus. Despacho de mero
expediente,  irrecorrível,  nos  termos  do  artigo  504  do  CPC.
Agravo  de  instrumento  não  conhecido,  de  plano. (TJRS;  AI
0477184-69.2014.8.21.7000;  Tramandaí;  Décima  Primeira  Câmara
Cível; Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard; Julg.
05/12/2014; DJERS 15/12/2014) 
 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTO  COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  DETERMINAÇÃO  DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE CUNHO DECISÓRIO.  A decisão agravada não possui cunho
decisório, ou seja, não se trata de decisão interlocutória, mas de
despacho  de  mero  expediente.  Contra  decisão  de  caráter
meramente  ordenatório  não  se  admite  recurso.  Negado
seguimento  ao  recurso,  em  decisão  monocrática.  (TJRS;  AI
0495670-05.2014.8.21.7000;  Santa  Rosa;  Décima  Quinta  Câmara
Cível; Relª Desª Adriana da Silva Ribeiro; Julg. 16/12/2014; DJERS
19/12/2014) 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
DETERMINAÇÃO  DE PROSSEGUIMENTO DO  FEITO.  IMPULSO



PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  CUNHO  DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. RECURSO  CONTENDO  RAZÕES
DISSOCIADAS  DO  ATO  JUDICIAL  COMBATIDO  E  COM
FINALIDADE  DE  REABRIR  DISCUSSÃO  SOBRE  DECISÃO
ANTERIOR OBJETO DE OUTRO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  INSTRUMENTAL.  AUSÊNCIA  DE
FATO  NOVO.  I.  O  despacho  que  apenas  determina  o  normal
prosseguimento do feito, sem causar nenhum gravame à parte,
ou seja, sem que se defira ou indefira algo, não possui caráter
decisório, caracterizandose, em verdade, como mero despacho
ordinário,  cuja  finalidade  é  dar  impulso  ao  andamento
processual. II. Inadmissível, por outro lado, agravo de instrumento
que traz razões dissociadas do decidido no ato judicial atacado e que
questiona decisão anterior que foi objeto de outro agravo, no qual o
recorrente  não  obteve  êxito.  III.  Nega-se  provimento  ao  agravo
interno quando este apenas renova a discussão ocorrida no recurso
de  agravo  de  instrumento,  não  tendo  sido  apresentado  pelo
agravante fundamento novo a ensejar a alteração do entendimento
anteriormente  firmado.  Agravo  interno  conhecido  e  desprovido.
Decisão  monocrática  mantida.  (TJGO;  AI  0413607-
04.2014.8.09.0000;  Goiânia;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Carlos Alberto França; DJGO 19/12/2014; Pág. 274) 

(GRIFOS NOSSOS)

Ex  positis,  sem  maiores  delongas,  forte  nas  razões  acima,
NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo, dada a sua manifesta
inadmissibilidade, portanto, nos temos do art. 557, caput, do CPC.

Transitada sem recurso a presente decisão, arquivem-se, com
as cautelas de praxe e diligências de estilo. 

P.I.

João Pessoa/PB, 09 de janeiro de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                          RELATOR 


