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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERLOCUTÓRIA
QUE  NEGA  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
PRETENSÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER DE
SATISFATIVIDADE DE TAL MEDIDA. GRAVAME DE
IRREVERSIBILIDADE.  DECISAO  ACERTADA.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DE
AGRAVO.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.
APLICAÇÃO DOA RT. 557, CAPUT, DO CPC. 

 Não  há  que  se  modificar  interlocutória  que
nega pedido de antecipação de tutela em pretensão
de aposentadoria, valendo-se, para tanto, do caráter
de irreversibilidade de tal medida, bem como de sua
satisfatividade.
 É  facultado  ao  Relator  negar  seguimento  a
recurso  manifestadamente  improcedente,
inadmissível,  senão  contrário  ao  entendimento
jurisprudencial  pátrio,  tudo nos  termos do  art.  557,
caput, do Código de Processo Civil.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Batista
Gomes em face de interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda
Pública da Capital/PB,  decisão de fls.  54-55,  que indeferiu  seu pedido de
antecipação de tutela,  na ação de obrigação de fazer  c/c  indenização por
danos  materiais  e  morais  –  ação  principal  promovida  contra  o  Estado  da
Paraíba, cuja pretensão é de aposentadoria do autor, ora agravante. 



A Juíza que indeferiu a antecipação da tutela pretendida o fez
por entender ser satisfativa a essa tutela, posto que esgota o objeto da ação
principal.  Também  entendeu  que,  havendo  risco  de  irreversibilidade  do
provimento,  passa  a  ser  vedada  a  concessão  de  tutela  antecipada,  em
conformidade com o que é preconizado pelo art. 273, do CPC, em seu §2º.

O autor interpõe o presente recurso de agravo de instrumento
em busca da reforma da decisão hostilizada, no sentido de lhe ser concedida
liminar inaudita altera partes, para que o ele seja imediatamente aposentado.

É o relatório. Passo à decisão.

Não há que se falar de modificação da decisão ora hostilizada.

O  fato  é  que  pretende  o  autor,  ora  agravante,  ver-se
aposentado em caráter liminar.

A D. Magistrada negou tal pedido, na verdade, antecipatório de
tutela, porque entendeu a mesma como satisfativa e, portanto, impeditiva, nos
termos do art. 273, §2º, do CPC.

Reza o dispositivo citado:

Art. 273. […]

§2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo
de irreversibilidade do provimento antecipado.

Ora,  o  próprio  autor,  em  sua  petição  inicial,  protesta  pela
produção de todo e qualquer meio de prova necessário à comprovação do
direito que alega ter,  redundando na circunstância inconteste de carecer o
feito em disceptação da chamada dilação probatória.

De  modo  que,  de  fato,  teria  sido  imprudente  a  Magistrada,
acaso tivesse deferido a antecipação da tutela  requerida,  concedendo,  de
plano, a aposentação do autor, ora agravante, o que poderia levá-lo, ainda, a
uma situação deveras periclitante, de ter que devolver toda a verba recebida
indevidamente  do  Poder  Público,  em  caso  de  restar  improcedente  a
fomentada demanda. 

Assim,  não  há  como  ir  de  encontro  à  decisão  interlocutória
atacada, posto que fundada no caráter satisfativo da medida que se busca,
bem como no caráter de irreversibilidade que recai no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSO  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  BENEFÍCIO  ASSISTENCIAL.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  DESCABIMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE
REQUISITO.  É indevida a antecipação dos efeitos da tutela quando
não forem juntados aos autos quaisquer documentos que permitam a
análise  da  atual  situação  financeira  do  requerente,  sendo



indispensável  a  dilação  probatória  a  fim  de  se  aferir  as  reais
condições financeiras do grupo familiar,  mormente a elaboração de
laudo socioeconômico. (TRF 4ª R.; AI 0005442-07.2014.404.0000; RS;
Sexta Turma; Relª Desª Fed.  Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/11/2014;
DEJF 05/12/2014; Pág. 445) 

AGRAVO  INOMINADO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AGRAVO
CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO  RELATOR  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO  AO  RECURSO.  PROCESSO  CIVIL.  DEMANDA
ANULATÓRIA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  C/C  INDENIZATÓRIA.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EDITAL
EXPEDIDO  EM  2007.  IMPUTAÇÃO  DE  FRAUDE.  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA TUTELA CONSUBSTANCIADO  NA
REINTEGRAÇÃO  AO  SERVIÇO  PÚBLICO  DE  CANDIDATO  CUJA
INVESTIDURA  FORA  DECLARADA  NULA.  INDEFERIMENTO  POR
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  QUE  A  AUTORIZAM.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.  Nos  termos  do  verbete  nº  59  da  Súmula  da
jurisprudência  predominante  deste  tribunal,  somente  se  reforma  a
decisão que concede ou não a antecipação de tutela se teratológica,
contrária à Lei ou à evidente prova dos autos. Hipóteses ausentes na
espécie. Postura equilibrada do juízo que indeferiu o pedido, tendo
em  vista  que  os  pressupostos  legais  momentaneamente  não  se
encontram plenamente preenchidos. Os documentos acostados aos
autos  não  caracterizam  prova  inequívoca  capaz  de  gerar  juízo  de
verossimilhança da alegação autoral.  Ato administrativo impugnado
que possui atributos de presunção de legalidade e de legitimidade.
Ademais,  o deferimento ou não de antecipação dos efeitos da tutela  é
tema  que  se  subordina  ao  prudente  e  criterioso  arbítrio  do  julgador.
Entendimento deste e. Tribunal acerca do tema. Recurso manifestamente
improcedente. Aplicação do artigo 557, caput, do CPC c/c artigo 31, VIII,
do  regimento  interno  deste  e.  Tribunal.  Ausência  de  página  2  de  12
argumento novo que justifique a sua revisão. Nego provimento ao recurso.
(TJRJ; AI 0054885-71.2014.8.19.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel.
Des. Cleber Ghelfenstein; Julg. 26/11/2014; DORJ 28/11/2014) 

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU  PROVIMENTO  A AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REPETIÇÃO
DAS ALEGAÇÕES TECIDAS NO AGRAVO. RECURSO IMPROCEDENTE
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Agravo de instrumento objetivando a
reforma  da  decisão  que  defere  a  tutela  antecipada.  Diante  da
verossimilhança das alegações formuladas na inicial, a antecipação
dos efeitos da tutela  se revela medida prudente.  Eventual  prejuízo
sofrido pela parte  ré poderá ser  compensado futuramente,  quando
examinado o mérito da demanda. Negativa de seguimento ao recurso.
(TJRJ;  AI  0049139-28.2014.8.19.0000;  Vigésima  Sétima  Câmara  Cível;
Relª  Desª  Tula  Correa  de  Mello  Barbosa;  Julg.  05/11/2014;  DORJ
13/11/2014) 



Disso resulta no fato de haver sido tão certa essa decisão, que
resta prejudicado, até mesmo, o seguimento do presente recurso de agravo
de instrumento, ante sua manifesta improcedência, senão contrariedade com
a jurisprudência pátria.

Ex  positis,  forte  nas  razões  acima,  indefiro,  pois,  o  efeito
suspensivo  pretendido,  ainda  NEGANDO  SEGUIMENTO  AO  PRESENTE
RECURSO  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  dada  sua  manifesta
improcedência,  senão  contrariedade  com  a  jurisprudência  pátria,  assim  o
fazendo, nos termos do art. 547, caput, do CPC.

Transitada sem recurso a presente decisão, proceda-se com o
arquivamento dos presentes autos.

Comunicações necessárias, sobretudo ao Juízo da causa.

P.I.

João Pessoa/PB, 05 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

RELATOR


