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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001727-78.2015.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Aymorè Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 
Advogado : Carlo André de Mello Queiroz.
Agravado : Luciano Belarmino da Silva. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE
POSTERGA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR PARA
DEPOIS DA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ATO
DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO
DECISÓRIO.  INVIABILIDADE  DO  EXAME  POR
ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RESPEITO AO DUPLO
GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT,
DO DIPLOMA PROCESSUAL.

-  A decisão  agravada  que  posterga  o  exame da  medida
liminar para momento posterior à oitiva da parte contrária,
não  possui  conteúdo  decisório,  não  desafiando,  pois,  o
recurso de agravo de instrumento.  Trata-se,  portanto,  de
mero despacho de expediente que se presta a impulsionar o
procedimento, ou seja, ato judicial irrecorrível, conforme
preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil.

- O pedido liminar que não foi apreciado pelo julgador de
origem  quando  do  recebimento  da  inicial,  tendo  sido
postergada  a  sua  análise  para  depois  do  prazo  da
manifestação da autoridade coatora, impede o exame por
este  órgão  ad quem,  sob  pena  de  supressão  de  grau  de
jurisdição.

-  Tratando-se  de  recurso  manifestamente  inadmissível,
impõe-se a negativa de seguimento conforme previsão do
art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Vistos.
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto pela Aymorè Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra despacho de fls. 11/12 proferido pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santa
Rita, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora agravante em face
de Luciano Belarmino da Silva. 

Depreende-se dos autos que o recorrente manejou Ação de Busca e
apreensão, visando reaver o veículo Fiat Palio Flex, ano 2001, placa MOL 4139,
em virtude de inadimplemento  de  contrato  de alienação fiduciária  por  parte  do
agravado. 

Em despacho de fls.  11/12, o juízo  a quo postergou a análise do
pleito liminar para depois da oitiva da parte contrária.

Irresignado, o recorrente atravessou a presente súplica instrumental,
aduzindo  os  mesmos  argumentos  levantados  em  primeira  instância.  Portanto,
requereu que lhe fosse deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  claramente  a  irresignação  da
empresa recorrente quanto ao ato processual do Juízo  a quo,  que se absteve de
apreciar o pedido liminar anteriormente ao prazo para  oitiva da parte contrária,
sendo assim redigido:

“(...)
De análise dos autos, verifica-se que, oportunamente, não há de
ser  deferida a liminar pleiteada antes  de  ser  ouvida  a parte
contrária”.
Cite-se o réu para oferecimento de defesa no prazo legal”. (fls.
12)

De início, cumpre ressaltar que a  pretensão recursal  do agravante
revela alguns entraves. Primeiramente, consigno que o exame da liminar requerida
em primeiro e, posteriormente, em segundo grau  não foi realizado pelo juízo de
origem, o que impede sua análise nesta sede, sob pena de patente supressão de
instância.

Com é  sabido,  dentre  os  princípios  do  modelo  constitucional  do
direito processual  civil,  encontra-se o duplo grau de jurisdição,  que consiste  na
possibilidade  de  reexame  da  decisão  da  causa,  preferencialmente,  por  órgão
jurisdicional hierarquicamente superior àquele que proferiu o decisum impugnado.
Traduz-se,  portanto,  na  garantia  da  análise  de  mérito  por  dois  juízes  distintos,
cuidando-se  de  direito  constitucional  implícito  a  ser  exceptuado  apenas  por
expressa previsão legal. 

Como dito, aceitar  o julgamento da causa, como ora se propõe, é
derrogar uma instância, sem autorização legal para tanto, ou melhor, contrariando
disposição normativa expressa do diploma processual civil, o qual, em seu art. 504,
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assevera que “dos despachos não cabe recurso”.

Ora, ao se sobrepor uma decisão de competência do juiz singular por
outra deste órgão colegiado, na forma em que se encontra a demanda, estar-se-ia
incorrendo em nítida supressão de instância, retirando das próprias partes o direito
ao recurso deste decisum, posto que não haveria possibilidade de revisão ordinária
deste julgado, restringindo o inconformismo apenas às hipóteses de atuação dos
órgãos de superposição, quais sejam, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal.

Por conseguinte, o ato judicial contra o qual se insurge o agravante,
tão  somente  adiando  o  exame  da  medida  liminar  para  momento  posterior  ao
decurso  do  prazo  da  manifestação  da  parte  contrária,  não  possui  conteúdo
decisório, consubstanciando-se em despacho meramente ordinatório, não cabendo a
interposição de recurso, por expressa previsão legal.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  dos  Tribunais  pátrios  se  mostra
firme, conforme se infere do seguinte julgado:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRU-MENTO.
ATO  PROCESSUAL  QUE  POSTERGA  A  ANÁLISE  DO
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA  TUTELA.  DESPACHO DE
MERO EXPEDIENTE. 
1. As questões suscitadas e decididas no juízo a quo definem os
contornos da lide recursal,  não cabendo ao Tribunal avançar
no  exame  da  matéria  ainda  não  decidida,  sob  pena  de
supressão de um grau de jurisdição.
2.'Mantém-se  a  decisão  do  relator  que  nega  seguimento  ao
agravo de instrumento interposto em face do ato jurisdicional
que noticiou à parte que a apreciação do pedido de antecipação
da  tutela  jurisdicional  ocorrerá  depois  da  apresentação  da
contestação,  eis que se trata de mero despacho - ato judicial
irrecorrível,  nos  termos  do  art.  504  do  CPC. (Acórdão
n.635944,  20120020246358AGI,  Relator.  CARMELITA Brasil,
2ª Turma Cível, Data de Julgamento. 21/11/2012, Publicado no
DJE.  26/11/2012.  Pág.  106)  3.  Recurso  conhecido,  mas  não
provido. Unânime.'”
(TJDF; Rec 2013.00.2.023467-0; Ac. 732.378; Segunda Turma
Cível; Relª Desª Fátima Rafael; DJDFTE 12/11/2013; Pág. 180)
(grifo nosso).

Ressalte-se que estamos diante de uma prerrogativa do juiz, que, não
convicto  ainda  do  preenchimento  dos  requisitos,  acautela-se  nos  novos  fatos
vindouros  do  contraditório,  observando-se,  dessa  forma,  o  princípio  do  livre
convencimento. 

Não é demais lembrar que a decisão proferida inaudita altera pars,
especialmente  quando  apta  a  trazer  prejuízo  evidente  para  a  parte  contrária,  é
medida  excepcional,  devendo  ser  tomada  pelo  magistrado  quando  formar  a
convicção de que o caso a ele posto se revela apto à medida extrema de postergação
do contraditório.
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Assim, considerando o que foi até aqui esposado, percebe-se que o
pleito da análise do presente agravo se encontra manifestamente inadmissível.

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o que ora
se  analisa,  o  legislador  processual  civil  possibilitou  a  atribuição  de  uma maior
celeridade  ao  deslinde  dos  feitos,  estabelecendo  a  faculdade  de  o  Relator  do
processo  negar,  de  forma  monocrática,  seguimento  a  determinados  meios  de
revisão das decisões judiciais.

Com  a  finalidade  de  contrapor  os  possíveis  malefícios  de  uma
celeridade desmedida, para que não se converta em produtividade sem qualidade, o
próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo Civil, condiciona a que a
negativa se dê nos casos de manifesta inadmissibilidade recursal, improcedência,
prejudicialidade ou confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal
a que pertence o julgador, ou de Tribunais Superiores.

Por tudo o que foi exposto e com fulcro no art. 557, caput, NEGO
SEGUIMENTO ao agravo instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade.

P.I. 

João Pessoa, 27 de março de 2015. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador - Relator
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