
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000573-88.2016.815.0000
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Bessa Grill Bar e Restaurante Ltda Me 
                            (Adv. Carlos Emílio Farias de Franca)
AGRAVADO : Luiz Fernandes do Nascimento e outro (Adv. Rogério Miranda Campos)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECURSO  ELETRÔNICO 
PROTOCOLADO  NO  PLANTÃO.  VEDAÇÃO.  ATO  DA 
PRESIDÊNCIA  Nº  56/2015.  INTERPOSIÇÃO  DO  MESMO 
RECURSO  POR  MEIO  FÍSICO.  TRAMITAÇÃO  MAIS 
AVANÇADA  DO  PROCESSO  VIRTUAL.  EXTINÇÃO  DO  QUE 
FORA PROTOCOLADO POR ÚLTIMO (FÍSICO). PRINCÍPIO DA 
ECONOMIA PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA. CPC, ART. 485, 
V.

Embora protocolado depois, mas despachado em primeiro lugar, é 
impositiva a extinção do processo físico, assim interposto por força 
do Ato da Presidência nº 56/2015, notadamente quanto os autos do 
processo virtual se encontram em adiantado estado de tramitação, 
sob pena de desconsideração do princípio da economia processual. 
Neste cenário, bem assim considerando o disposto no art. 485, V, do 
CPC, extingo o recurso, sem resolução do mérito.

Relatório

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  contra  decisão 
interlocutória proferida na ação ordinária proposta por Luiz Fernandes do Nascimento e 
outro  contra  a  SUDEMA –  Superintendência  de  Administração  do  Meio  Ambiente  e 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente.

Na decisão recorrida, o magistrado entendeu que “os fatos descritos 
na  inicial  demonstram  a  probabilidade  do  direito  e  o  risco  de  prejuízo  ao  direito 
autoral,  nos  termos  do  art.  300  do  novo CPC”.  Determinou,  por  outro  lado,  que  em 
cumprimento inclusive ao que já restou determinado pelo juízo da 16ª Vara Cível desta 
capital, que utilizo como razões de convencimento [...]”, a fiscalização pelos dois órgãos 
de fiscalização das atividades  realizadas  pela  ora  agravante,  em seis  finais  de semana 



seguidos, com o encerramento da programação acaso constate a existência de shows de 
bandas  musicais.  Impôs,  ainda,  que  eventual  descumprimento  da  determinação  fosse 
sucedido  de  interdição  do  estabelecimento,  com  a  condução  de  seu  responsável  à 
autoridade policial.

Inconformado,  a  agravante interpôs  o  presente  recurso,  aduzindo, 
inicialmente, que a demanda estaria sendo usada como ferramenta para executar decisão 
não definitiva lançada em outro processo, que tramitou na 16ª Vara Cível da Capital e que 
ainda pende de recurso.

Ressalta  constituir  “empresa  do  ramo  alimentício  de  notória 
aceitação no Estado da Paraíba, promovendo apresentações artísticas, com apresentação 
de música ao vivo, inclusive com exibição de eventos em canais televisivos locais, tudo 
o fazendo em perfeita consonância ao que preceitua a Licença Ambiental  concedida 
pela Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura – SEMAM (116/2016)”.

Defende  que  aaso  “o  Exequente-Agravado  almejasse  executar  a 
referida Sentença, proferida pela 16ª Vara Cível da Capital, deveria assim ter o feito no 
juízo  competente,  e  não  por  meio  de  outro  processo,  aduzindo  os  mesmos  fatos  e 
fundamentos, em notória fraude ao processo originário”.

Sustenta não haver mais restrições à atividade que realiza, na medida 
em que foram feitas várias alterações na estrutura do empreendimento e que a licença 
ambiental  prevê  a  possibilidade  de  apresentação  de  “música  ao  vivo”,  não  mais 
subsistindo a restrição somente a voz e violão. 

Mais adiante, assevera que restando “demonstrando que se trata de 
pleito que visa a execução de uma sentença de competência de outro Juízo, necessário se 
faz reconhecer a absoluta incompetência da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, ao 
tempo  em  que  se  requer  seja  suspenso  os  efeitos  da  tutela  provisória  deferida  em 
audiência, ora agravada, até julgamento definitivo do presente Agravo”.

Para  além  disso,  sustenta  ser  a  decisão  recorrida  desprovida  de 
fundamentação, já que fora prolatada de forma genérica.

Por fim, aponta a necessidade de suspensão da decisão recorrida, na 
medida em que a suspensão das atividades lhe causará prejuízos financeiros,  inclusive 
com o reembolso de ingressos já vendidos e de artistas já contratados.

É o relatório. Decido.

Compulsando-se os autos,  observa-se que há identidade entre este 
feito e o processo eletrônico de nº 0801966-15.2016.815.0000. Tal constatação, aliás, já se 
percebe na folha que antecede a petição inicial,  apontando o registro e distribuição do 
processo virtual no PJE, tombado sob o número indicado.



Ademais, a petição inicial dos autos físicos é idêntica a que consta no 
PJE, o que faz concluir, pelo menos a princípio, de litispendência dos recursos.

Em que pese possa parecer proposital, o ajuizamento por meio físico 
e eletrônico decorre de imposição feita pelo Ato da Presidência nº 56/2015, que em seu art. 
1º, “b”, determina:

“Art. 1º. As Ações Originárias e Recursos descritos no Ato nº 50, 
desta  Presidência,  somente  tramitarão  em  meio  eletrônico, 
utilizando o PJE, exceto:

[…]

b) Demandas do Plantão Judiciário, assim definidas por meio da 
Resolução 24, de 29 de junho de 2011, cujo protocolamento deverá 
ocorrer na sede do Tribunal de Justiça”

Assim,  percebe-se  que  o  agravante  protocolou  a  petição 
eletronicamente durante o plantão judiciário. Deparou-se, todavia, com a impossibilidade 
de conhecimento do recurso naquela via, tendo que transmudar o agravo de instrumento 
para o meio físico, a fim de que pudesse ter o feito conhecido no plantão.

Anote-se,  por  outro  lado,  que  o  AI  nº  0801966-15.2016.815.0000 
encontra-se com tramitação avançada, já tendo sido apresentadas as contrarrazões.

O processo físico, por outro lado, além de ter sido protocolado em 
momento posterior ao virtual, pouco caminhou, o que faz concluir que a melhor opção é 
extingui-lo, em face da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Expostas  estas  considerações,  extingo  o  presente  agravo  de 
instrumento, por verificar a litispendência entre ele e o processo eletrônico autuado sob o 
nº  0801966-15.2016.815.0000.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 17 de junho de 2016.

           João Alves da Silva
                   Relator


