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AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO  PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO  DA TUTELA RECURSAL   REQUERIDO 
EM  SEDE  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO 
IRRECORRÍVEL.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  284,  §  1°  A, 
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA 
PARAÍBA C/C  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  ART.  527,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. 

De acordo com o art.  284, §1º 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.

O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto 
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
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Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal 
Superior. 

Vistos, etc. 

Trata-se de Agravo Interno interposto por Luzinaldo Araújo 
com o objetivo de reformar a decisão de minha lavra que, nos autos do Agravo de 
Instrumento  com  pedido  de  tutela  antecipada  recursal,  indeferiu  o  pedido 
anteicpatório,  fls.  167/172,  em  razão  da  ausência  de  demonstração  da 
plausibilidade recursal e do perigo de inutilidade do provimento final. 

Em razões recursais,  fls.  207/212, o recorrente postula pela 
reconsideração  da  decisão  agravada  objetivando  o  deferimento  da  tutela 
antecipada,  para  o  depósito  do  valor  incontroverso,  consoante  requerido  na 
exordial,  afastar a mora e manter o agravante na posse do veículo. No mérito, 
requer o provimento do agravo com a finalidade de determinar o depósito integral 
do valor do contrato para afastar a mora, nos termos do art. 285-B do CPC. 

É o que importa relatar. 

D E C I D O

Insta ressaltar que uma questão de ordem processual impede 
o seguimento deste agravo interno.

A Resolução  29/2004,  publicada  no  Diário  da   Justiça  em 
18.12.2004, modificou a redação do art. 284, cujo teor passo a transcrever:

"O art. 284 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e seus §§ 1º, 6° 
e 7°, passam a viger com a seguinte redação:

'Art. 284. Omissis

§ 1°- A. Não comporta agravo interno a decisão liminar concessiva ou 
indeferitória de efeito suspensivo ao agravo de instrumento." 

Assim, com a nova redação do art.  284,  restou dirimida a 
controvérsia,  sendo  irrecorrível  a  decisão  que  indefere  ou  concede  o  efeito 
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suspensivo no agravo de instrumento, assim como, aquela que julga o pedido de 
antecipação da tutela recursal. 

Ademais,  o  Código  de  Processo  Civil,  em seu  artigo  527, 
parágrafo único  dispõe que contra a decisão que analisa a concessão de efeito 
suspensivo,  não  cabe  recurso,  fato  que,  no  caso  em  tela,  impossibilita  o 
conhecimento do presente feito.  In verbis:

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

(…)

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;

III- Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em 
antecipação  de  tutela,  total  ou  parcialmente,  a  pretensão  recursal, 
comunicando ao juiz a 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. “

O eminente professor Fredie Diddier leciona:

“Essa praxe adotada em alguns tribunais restou, como dito, positivada, 
sendo certo que a decisão que concede ou denega o efeito suspensivo ou 
a  tutela  antecipada  recursal  deverá  somente  ser  revista  quando  do 
julgamento do próprio agravo de instrumento, podendo, contudo, caso 
haja extrema urgência, haver uma reapreciação pelo relator, em juízo de 
reconsideração.”1

O recurso é absolutamente despropositado.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul:

1 Fredie Didier Jr. 9ª edição: Revista, ampliada e atualizada. Salvador: 9º Edição. JusPodivm, 2011, pág. 163.
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONTRA DECISÃO DO RELATOR 
QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
LEGAL. CONCLUSÃO Nº 06 DO CETJRS. 1. Nos termos das conclusões 
do centro de estudos do tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul,  não  cabe  agravo  interno  contra  decisão  do  relator  que  indefere 
efeito  suspensivo  em  agravo  de  instrumento,  diante  da  ausência  de 
previsão legal para tanto. 2. O princípio da unirrecorribilidade estipula 
o recurso cabível para  cada hipótese legal,  sendo inaplicável  aqui  o 
princípio  da  fungibilidade  recursal,  pois  inexiste  no  caso  em tela  a 
denominada  dúvida  objetiva  para  que  fosse  possível  aproveitar  o 
referido  ato  processual.  3.  Aplica-se,  também,  ao  presente  feito  o 
princípio da taxatividade, cuja Lei Federal de ordem pública estabelece 
o tipo  de recurso a ser usado neste feito. Portanto, a utilização da via 
recursal  inadequada importa no desatendimento a requisito  extrínseco 
atinente a admissibilidade do recurso intentado, cujo corolário é o não 
conhecimento do  agravo interposto.  Agravo regimental não conhecido. 
(TJRS; AgRg 402044-97.2012.8.21.7000; Carazinho; Quinta Câmara Cível; 
Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 03/10/2012; DJERS 09/10/2012).

AGRAVO  REGIMENTAL.  DECISÃO  DO  RELATOR  QUE  INDEFERE 
EFEITO SUSPENSIVO.  Não cabe agravo interno ou agravo regimental 
contra  decisão  do  Relator  que  nega  ou  concede  efeito  suspensivo  a 
agravo de instrumento, bem como daquela que defere antecipação de 
tutela. Conclusão  nº  06,  CETJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO 
CONHECIDO.  (Agravo  Regimental  Nº  70049037104,  Décima  Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas 
Barcellos, Julgado em 15/08/2012) 

Este Egrégio Tribunal  comunga da mesma interpretação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE 
INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RESOLUÇÃO  Nº  29/2004.  NÃO  CONHECIMENTO.  §  1º.  A.  NÃO 
COMPORTA  AGRAVO  INTERNO  A  DECISÃO  LIMINAR 
CONCESSIVA OU INDEFERITÓRIA  DE  EFEITO  SUSPENSIVO AO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  (ART.  284  DO  RITJ,  REDAÇÃO 
DADA  PELA  RESOLUÇÃO  Nº  29/2004).  Nos  termos  do  art.  557, 
“caput”, do cpc, “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”. (TJPB; AGInt 200.2009.025840-
7/001;  Primeira  Câmara Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Genésio  Gomes 
Pereira Filho; DJPB 25/09/2012; Pág. 10).

AGRAVO  INTERNO.  INDEFERIMENTO  DA LIMINAR  REQUERIDA 
NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DESCABIMENTO.  DECISÃO 
IRRECORRÍVEL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  ATRAVÉS  DO 
AGRAVO  INTERNO.  VEDAÇÃO  EXPRESSA  NO  TEXTO  LEGAL. 
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INTELIGÊNCIA DO  ART.  284,  §  1°  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, 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  20020120799461001  -  Órgão  (Quarta 
Câmara Civel) - Relator Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho - j. em 30/07/2012 

Dessa forma, inexistindo possibilidade jurídica para recorrer 
da decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem 
como,  que  aprecia  o  pedido  de  antecipação  da  tutela  recursal,  descabe  a 
interposição  de  agravo  interno.  Logo,  ausente  requisito  extrínseco  atinente  à 
admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
AGRAVO  INTERNO,  conforme  o  disposto  no art.  557,  caput,  do  Código  de 
Processo Civil e no art. 284, § 1º A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da 
Paraíba.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 25 de março de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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