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AGRAVADO : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador-  Geral

AGRAVO  INTERNO.  NÃO  CONCESSÃO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
IRRESIGNAÇÃO.  §  1º-A  do  art.  284  do  RITJPB.  NÃO
CONHECIMENTO.

Não cabe agravo interno ou regimental das decisões atinentes à
agregação de efeito suspensivo, ou seu indeferimento, ao agravo
de  instrumento,  bem  como  daquelas  em que  o  relator  deferir
antecipação de tutela recursal.

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno (fls. 70/74), interposto por  João Martins dos
Santos Filho, contra decisão liminar, fls. 60/64, que indeferiu o pedido de antecipação de
tutela  inaudita  altera  pars  ao  recurso,  por  considerar  inexistentes  os  requisitos
necessários para a sua concessão. 

Pugna a agravante pela reforma da decisão recorrida que indeferiu o
pedido  de  antecipação  de  tutela  inaudita  altera  pars  ao  recurso,  fundamentada  na
ausência do fumus boni juris, haja vista a vedação imposta pelo edital, no que se refere a
realização  de  prova  em  nova  data,  não  estabelecida  na  lei  do  concurso,  embora  o
agravante tenha aduzido a impossibilidade de realizá-la na data marcada, em face de
uma distensão muscular, devidamente comprovada.

É o relatório.

O agravo interno é uma modalidade de recurso cabível  contra decisão
monocrática  interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida  pelo  relator  nos  órgãos
colegiados.
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Ocorre que a lei processual não dispõe sobre o referido recurso em
aplicação na espécie. 

Com efeito,  o §1º do art.  557 do Código de Processo Civil,  que
prevê o agravo interno contra decisão do Relator, limita-se aos casos previstos no
seu caput e no §1º-A, de denegação de seguimento e de provimento monocrático do
recurso,  não abrangendo as hipóteses dos arts. 527, III e 558. 

Por  consubstanciar  prévio  e  exclusivo  juízo  do  relator,  contra  a
decisão que atribui,  ou não, efeito suspensivo ou ativo a agravo de instrumento,
nenhum recurso é previsto e cabível. 

Ademais, o  § 1º-A do art. 284 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, acrescentado pela Resolução n º 29/2004, publicada
no  DJ  do  dia  18-12-2004,  no  qual  reza  que  “não comporta  agravo  interno  a
decisão liminar concessiva ou indeferitória de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento”.  

Sobre o tema, pacífica é a jurisprudência pátria:

“A decisão do relator que indefere efeito suspensivo a
agravo de instrumento é irrecorrível”.1

No mesmo sentido, quanto ao não cabimento de agravo regimental
contra decisão do relator  que concede ou nega efeito  suspensivo a agravo:  JTJ
185/239, 205/2777, RJTJERGS 187/166.

Observe-se a jurisprudência recente  deste Egrégio Tribunal acerca
da matéria em discussão: 

AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO DE LIMINAR EM SEDE
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.  IRRECORRIBILIDADE.
VEDAÇÃO  LEGAL  EXPRESSA.  ART.  527,  PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 284, §1º-
A DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 2

1 JTJ 202/288
2 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20138951520148150000, - Não possui -, Relator DES 
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 06-04-2015) 
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Este entendimento vem sendo aplicado já a algum tempo, senão
vejamos: 

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PRETENDIDA  REFORMA  DE
DECISÃO  QUE  DEIXOU  DE  OUTORGAR  EFEITO
SUSPENSIVO  A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
INADIMISSIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
NOSTERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO
REGIMENTO INTERNO A DECISAO DENEGATÓRIA  DE
LIMINAR  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  É
IRRECORRÍVEL,  NÃO  COMPORTANDO  AGRAVO  DE
REGIMENTAL”. 3

Dessarte, não comporta agravo interno a decisão liminar concessiva
ou indeferitória de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Logo, sendo inadmissível o presente recurso, tem-se aplicação o art.
5574 do Código de Processo Civil, prescindindo da remessa do recurso ao órgão
fracionário.

Feitas tais considerações,  nego seguimento ao vertente Agravo
Interno.

Publique-se e Intime-se.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             Relator

G/02

3   AgRg n º 98.003.780-0. 1a. Câmara Cível do TJ- PB. Rel. Des. Plínio Leite Fontes. J. 01-10-98. DJ

13-11-98.
4 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. (Grifei).
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