
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001531-11.2015.815.0000
RELATOR: Desembargador José Aurélio da Cruz
AGRAVANTE:  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Dr.
Roberto Mizuki
AGRAVADO: Poliedson Bezerra da Costa
ADVOGADO: José Gouveia Lima Neto

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO.  INEXISTÊNCIA  DE  LESÃO
GRAVE  E  DE  DIFÍCIL  REPARAÇÃO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  527,  INCISO  II,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  .
CONVERSÃO EM RETIDO.

–  Não sendo  a  decisão  agravada  capaz  de
causar  lesão grave e de difícil  reparação à
agravante,  desaparece,  por  conseguinte,  o
direito  de  discutir  a  matéria  pela  via
instrumental.

–  Agravo  de  instrumento  convertido  em
retido,  para  que,  como  tal,  possa  ser
processado  e  apreciado  juntamente  com
eventual recurso de apelação.

Vistos,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado
da  Paraíba nos  autos  da  ação  declaratória  de  obrigação  de  fazer,
insurgindo-se  contra  decisão  que  deferiu,  em  parte,  o  pedido,  para
possibilitar a realização das etapas subsequentes do concurso da Polícia
Militar, no cargo de Soldado PM, no qual, anteriormente, fora negado pela
Comissão Coordenadora, por considerá-lo eliminado.

Alega nas suas razões do agravo, fls. 02/11, a decisão viola
o princípio da vinculação do Edital do concurso público, já que este prevê
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as regras a serem seguidas, e o candidato eliminado não poderá continuar
nas  etapas  posteriores,  não  devendo  o  Judiciário  intervir  diante  do  ato
administrativo praticado. In fine, pugna pelo efeito suspensivo, para afastar
o agravado do curso de Habilitação para Sargentos da Polícia Militar e no
mérito, pelo provimento do recurso inserto.

É o breve relatório.

Decido.

Não é caso de indeferimento liminar, por vício formal, eis que
preenchidos os requisitos do art. 525, I e II do CPC.

É, entretanto, caso para conversão do presente instrumento
em retido, ainda, que se trate de decisão que aprecia pedido de liminar,
ante a manifesta ausência de possibilidade de prejuízo irreparável ou de
difícil reparação. 

Com efeito, assim dispõe o art. 522 do Código de Processo
Civil Brasileiro:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo,
no  prazo  de  10  (dez)  dias,  na  forma  retida,  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,  quando
será  admitida  a  sua  interposição  por  instrumento.
(destaquei)

Como  visto,  a  regra  geral  a  partir  da  edição  da  Lei
11.187/2005  passou  a  ser  a  interposição  de  agravo  na  modalidade
RETIDO,  excepcionadas  as  hipóteses  nas  quais  são  cabíveis  a
interposição por INSTRUMENTO (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).  Fora desses casos expressamente previstos em lei,  o agravo,
reitere-se, deve ser retido.

No caso, ainda que se trate de agravo que impugna decisão
interlocutória que apreciou pedido de liminar, o que, se poderia, presumir a
urgência na apreciação, não vejo, diante das peculiaridades do caso, perigo
de  possibilidade  de  a  decisão  causar  lesão  grave  ao  agravante  e/ou
prejuízo  irreparável  ou  até  mesmo  de  difícil  reparação,  pelos  seguintes
motivos.

Ora,  com a  tramitação  da  ação  demandada  o magistrado
decidirá de acordo com a legislação pertinente, razão pela qual a liminar
deferida  em  primeiro  grau  não  gerará  efeito  de  nomeação  e  sim  de
participação  de  etapas  do  certame,  razão  pela  qual  não  recairá  em
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prejuízos ao Estado da Paraíba a participação,  ab initio, do agravado no
concurso, até o deslinde total da querela.

Destarte,  com  a  ausência  de  perigo  de  qualquer  lesão,
desaparece, por conseguinte, o direito de trazer à tona a matéria hostilizada
na modalidade instrumental, razão pela qual é de se converter o presente
agravo de instrumento em retido.

Esta Corte também já se posicionou:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE
DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS AGRAVADOS
NA  VIA  PÚBLICA  QUE  EXERCEM  SUAS
ATIVIDADES  COMERCIAIS.  IRREVERSIBILIDADE
DO  PROVIMENTO  ANTECIPADO.  INEXISTÊNCIA
DE  PREJUÍZO  OU  LESÃO  GRAVE  DE  DIFÍCIL
REPARAÇÃO AO RECORRENTE. CONVERSÃO EM
AGRAVO RETIDO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 527, II, DO CPC. Consoante o disposto no inc. II,
do art. 527 do CPC, com a redação dada pela Lei n°
10.352, de 26 de dezembro de 2001, é autorizado ao
relator do agravo de instrumento, não se tratando de
providência  jurisdicional  de urgência  ou quando  não
houver  perigo de lesão  grave e de difícil  ou incerta
reparação, converter o recurso interposto em agravo
retido,  remetendo  os  autos  ao  juiz  da  causa,  onde
deverão  ser  apensados  aos  autos  principais.  Grifo
nosso  -  (TJPB  -  Processo:  99920130004404001  –
Relator:  DES.  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE  -  Orgão  Julgador:  TRIBUNAL
PLENO - Data do Julgamento: 22/03/2013)  

Por  tais  razões,  com  fulcro  no  art.  527,  II  do  CPC,
CONVERTO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO
RETIDO, determinando a remessa dos autos ao juízo da Vara de origem,
para que como tal possa ser processado e apreciado na eventualidade de
interposição de recurso de apelação.

P. I.

João Pessoa/PB, 31 de março de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

                        Relator
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