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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  INTERNO
INTERPOSTO  EM  FACE  DE  DECISÃO  QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  NÃO
CABIMENTO   –  RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL -  ART. 284, §1º “A”  DO RITJ/PB –
NÃO CONHECIMENTO.

 Não cabe agravo interno em face de decisão
liminar proferido pelo juiz relator, que não concede
efeito  suspensivo  a  agravo  de  instrumento,
inteligência do art. 284, §1º 'A' do RITJ/PB.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  agravo  interno interposto  por  EDNALDO
LOPES DA SILVA  em face da decisão liminar de fls. 57/58, que indeferiu o
pedido  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  consignado  no  agravo  de
instrumento  por  ele  também  interposto,  pois,  no  seu  entender,  os
pressupostos para a concessão da medida estavam presentes.

É o relatório.

DECIDO.

Questão de ordem processual  impede o seguimento deste
agravo interno.

A decisão que concede ou indefere pedido liminar em agravo
de instrumento é irrecorrível, ante a sua provisoriedade. 
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A Resolução  29/2004,  publicada  no  Diário  da  Justiça  em
18.12.2004, consta no art. 2º que a expressão ‘agravo regimental’  deverá
ser substituída pela expressão ‘agravo interno’.

A referida Resolução modificou também a redação do art.
284 deste RITJ/PB, cujo teor passo a transcrever: 

“Art. 284. omissis -  § 1º 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 suspensivo no agravo de instrumento.

Sobre o assunto, dispõe o art. 527, inciso III, do CPC:

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

(omissis)

III - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558),
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão  recursal,  comunicando  ao  juiz  sua  decisão;”
(grifei)

Ora,  analisando-se  o  inciso  transcrito,  conclui-se  que  a
decisão que concede ou nega efeito suspensivo a agravo de instrumento
constitui  mera faculdade do Relator e, assim, dita decisão é de natureza
irrecorrível. 

Nesse  sentido,  firmou-se  o  entendimento  desta  Corte  de
Justiça consoante os seguintes julgados:

AGRAVO  INTERNO.  INDEFERIMENTO  LIMINAR  DE
EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IRRECORRIBILIDADE  DA  DECISÃO. NÃO
CONHECIMENTO  DO  AGRAVO  INTERNO.  1.  Visando
assegurar “a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação” (vide art. 5º, inc.
LXXVIII,  da  Constituição  Federal),  a  reforma  processual
conferida  pela  Lei  nº  11.1187/2005 dispõe  que a  decisão
monocrática ora impugnada é irrecorrível em conformidade
com o preceito do parágrafo único do art. 527 do Diploma
Processual  Civil.  2.  O regimento  interno  deste  Egrégio
Tribunal de Justiça veda esta possibilidade ao enunciar,
em seu art. 284, § 1º, que não comporta agravo interno a
decisão liminar  concessiva  ou indeferimento de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento. Não Conhecimento
do Agravo Interno.1 [em destaque]

1 TJPB - AGInt 200.2009.012074-8/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Relª Juíza Conv. Vanda
Elizabeth Marinho; DJPB 06/09/2012; Pág. 10.
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“AGRAVO  INTERNO.  INDEFERIMENTO  DA  LIMINAR
REQUERIDA  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
DESCABIMENTO.  DECISÃO  IRRECORRÍVEL.
INCONFORMISMO.  REFORMA.  PRETENSÃO.  VIA
ESCOLHIDA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA
NO TEXTO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 284, § 12-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,  §  19-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. -  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.  “  2

(grifei)

Acreça-se que os demais tribunais do nosso país comungam
desse mesmo entendimento, senão, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
AGRAVO POR INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL
DO  RELATOR.  INDEFERIMENTO  DE  LIMINAR.
IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ARTIGO 527, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 
1.  À  míngua  de  expressa  autorização  legal,  incabível  a
interposição de agravo regimental contra decisão unipessoal
do  relator  que  indefere  pedido  de  efeitos  suspensivo  em
agravo por  instrumento (inciso III  do artigo 527 do CPC).
1.1. O parágrafo único do artigo 527, da Lei instrumental,
estabelece que 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". 
2.  Precedentes  do  STJ  e  da  casa.  2.1.  "A  decisão
unipessoal  do  relator  de  agravo  de  instrumento  que
defere antecipação dos efeitos do recurso é irrecorrível,
status conferido ao julgador pela Lei nº 11.187/2005, que
alterou  os  incisos  do art.  527,  do  CPC  (...)".  (STJ,  4ª
turma,  AG.  Rg.  Na  MC nº  16.496-MG,  Rel.  Min.  Honildo
amaral  de  Mello  castro  (desembargador  convocado  do
TJ/AP), dje de 22/3/2010). 2.2. "Não cabe agravo regimental
da  decisão  do  relator  que  defere  parcialmente  a  tutela
recursal  liminar  pleiteada  pelo  recorrente  (CPC,  art.  527,
inciso III  e  parágrafo único)  (...)".  (TJDFT, 2ª turma cível,
AGI nº 2011.00.2.009352-3, Rel. Desª. Carmelita Brasil, DJ
de 18/7/2011, p. 98). 
3. Agravo regimental não conhecido.3

2 TJPB –  AgIn.   03720000018400001  –  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  Data  do
Julgamento 06/08/2012.

3 TJDF;  Rec 2012.00.2.019596-3;  Ac.  620.448;  Quinta Turma Cível;  Rel.  Des.  João Egmont;  DJDFTE
24/09/2012; Pág. 203.
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Destarte,  não  conheço  do  presente  agravo  interno,
negando-lhe  seguimento  monocraticamente,  nos  moldes  do  art.  557,
caput4, do CPC, por ser o mesmo manifestamente inadmissível. 

Por  fim,  aguarde-se  o  prazo  para  apresentação  das
informações e das contrarrazões do agravado. Após, com ou sem resposta,
dê-se vista à Procuradoria de Justiça.

P.I.

Cumpra-se. 

João Pessoa,  17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                            Relator

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.
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