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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002119-18.2015.815.0000.
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Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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Agravado : Banco do Brasil S/A.
Advogado : Patrícia de Carvalho Cavalcanti.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO  DE  DECISÃO  QUE
SUSPENDEU  O  CURSO  DA  EXECUÇÃO.
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUE MANTEVE
DECISUM ANTERIOR.  DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE.  AUSÊNCIA  DE  CONTEÚDO
DECISÓRIO.  IRRECORRIBILIDADE  NOS
TERMOS  DO  ART.  504  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  MANIFESTA INADMISSI-
BILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT,
DO DIPLOMA PROCESSUAL.  SEGUIMENTO
NEGADO. 

-  É  incabível  a  interposição  de  Agravo  contra  ato
judicial  sem  cunho  decisório,  uma  vez  que  é
pressuposto  para  o  conhecimento  do  recurso  a
existência  de  uma  decisão  a  ser  reexaminada  pela
instância superior.

-  Despacho  que  apenas  mantém  decisão  anterior
lançada nos autos principais não tem cunho decisório
e, por isso, não comporta o agravo de instrumento,
pois irrecorrível.

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

Vistos.

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto por  Emanoel
Messias  Alves  Carneiro  contra  decisão  (fls.  210)  proferida  pelo  Juízo  da
Vara Única da Comarca de Areia que, nos autos da Ação de Cumprimento de
Sentença  ajuizada  em face  do  Banco do Brasil  S/A,  indeferiu  pedido  de
reconsideração de  decisum anterior que determinou a suspensão do curso da
execução. 

Em sede de razões recursais, sustenta o insurgente que, após o
trânsito em julgado de Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, que tramitou
na 12ª Vara Cível de Brasília -DF, intentou ação de cumprimento de sentença,
objetivando a execução individual do julgado proferido na referida demanda
coletiva. 

Consigna  que  o  magistrado  de  piso  equivocadamente
suspendeu  o  curso  da  execução,  pois  já  houve  o  julgamento  do  Recurso
Repetitivo  nº  1.391.198-RS.  Pugnou,  assim,  pela  concessão  de  efeito
suspensivo e, ao final, pelo provimento do agravo. 

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,  para que o mérito posto em discussão pela parte
possa ser analisado, cumpre desde logo verificar a existência dos pressupostos
processuais  e  das  condições  da  ação,  considerados  genericamente  como
pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.

Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir
se  estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são
tradicionalmente  classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.
Dentre os primeiros, encontramos a exigência do cabimento, da legitimidade,
do interesse  e  da  inexistência  de fato impeditivo ou extintivo do poder de
recorrer.  Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos  de  averiguar:  a  comprovação  da  tempestividade  na
interposição recursal; a devida prova do preparo; bem como se há regularidade
formal no conteúdo da irresignação.

Pois bem,  depreende-se dos autos que  o agravante  se insurge
contra o ato judicial que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que
suspendeu o curso da execução (fls. 210).

O caso concreto é  de evidente falta  de interesse recursal,  na
medida em que o ato judicial atacado não é dotado de natureza decisória, não
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passando de  simples  despacho,  não  cabendo a  interposição  de  recurso por
expressa previsão legal, já que manteve apenas decisão anterior.

Vejamos  os  dispositivos  do  Código  de  Processo  Civil
aplicáveis:

“Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
(…)
§2º. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz,
no curso do processo, resolve questão incidente”.

“Art.  504.  Dos despachos de mero expediente não
cabe recurso”.

Os processualistas NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA
ANDRADE NERY, em seu |Código de Processo Civil Comentado (São Paulo;
Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 725), comentam:  “Impulso ordinário. O
despacho  que  mantém  decisão  interlocutória  anterior,  acobertada  pela
preclusão,  é  de  mero  expediente  e  irrecorrível,  a  teor  do  CPC  504”  (2º
TACivSP,  10ª  Câm.,  Ag  709552-0/02,  rel.  Juiz  Irineu  Pedrotti,  v.u.,  j.
12.9.2001). 

Nesse sentido vem se manifestando os Tribunais Pátrios:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  NÃO
CONHECIMENTO. Despacho que apenas manteve a
primeira decisão lançada nos autos principais não
comporta o agravo de instrumento, pois irrecorrível.
AGRAVO  NÃO  CONHECIDO”.  (Agravo  de
Instrumento  Nº  70061293171,  Décima  Quarta
Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Roberto Sbravati, Julgado em 01/09/2014) (TJ-RS   ,
Relator:  Roberto  Sbravati,  Data  de  Julgamento:
01/09/2014, Décima Quarta Câmara Cível).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL Ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança Decisão do
Juiz  de  Primeiro  Grau  que  recebeu  o  recurso  de
apelação  apenas  no  efeito  devolutivo  Recurso
interposto  contra  resposta  a  pedido  de
reconsideração  Decisão  que  manteve  despacho
anterior  Recurso  sem condições  de  ser  conhecido,
porquanto suas razões estão voltadas para decisão
anterior  que  recebeu  a  apelação  apenas  em  seu
efeito  devolutivo  Matéria  já  preclusa
Intempestividade  Recurso  não  conhecido”.  (TJ-SP,
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Relator:  Carlos  Nunes,  Data  de  Julgamento:
30/01/2012, 33ª Câmara de Direito Privado)

É  inegável  que  o  pronunciamento  objurgado  pelo  presente
agravo  somente  reafirmou  decisão  anterior,  sendo,  portanto,  de  mero
expediente e,  consequentemente,  irrecorrível,  de conformidade com os arts.
162, §3º e 504 do Código de Processo Civil.

Assim, em que pese o recorrente afirmar em suas razões que o
ato judicial supratranscrito contenha carga decisória hábil a lhe gerar prejuízo,
vislumbro que este não resolveu uma questão incidente no curso do processo,
não se inserindo, assim, no conceito de decisão interlocutória.

Portanto,  caberia  ao  requerente  ter  aviado recurso  de  agravo
contra a decisão que, de fato,  determinou a suspensão do curso da execução
(fls.  187/188),  independentemente  de  eventual  pleito  de  reconsideração
manejado perante o juízo primevo.

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, do
CPC,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  agravo  instrumento,  diante  de  sua
manifesta inadmissibilidade.

P.I.

Cumpra-se. 

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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