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EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PEDIDO 
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA RECURSAL INDEFERIDO  PELO  RELATOR. 
DECISÃO IRRECORRÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. 

A decisão proferida pelo Relator que atribui ou nega efeito suspensivo ao agravo de 
instrumento, que concede ou rejeita o pedido de antecipação de tutela recursal, não é 
atacável. Principio da taxatividade recursal.

Vistos etc.

André Gaia de Medeiros interpõe Agravo Interno  contra a Decisão, f. 15/16, 
que indeferiu o seu pedido de antecipação de tutela recursal nos autos do Agravo de 
Instrumento por ele interposto.

Em suas Razões, enfatiza que a Agravada vem procedendo ao desconto mensal 
da contribuição previdenciária sobre as parcelas de caráter temporário, o que se mostra 
indevido, porquanto não serão convertidas em seu favor por ocasião de sua inatividade, 
que  o  percentual  descontado  é  bastante  significativo,  representando 11% (onze  por 
cento) sobre seus rendimentos, de modo que a manutenção dos descontos prejudicará 
sua  manutenção  e  de  sua  família,  portanto,  considera  presentes  os  requisitos 
autorizadores da concessão da medida pleiteada.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno para que,  reformando o  decisum, 
seja concedida a antecipação da tutela recursal. 

É o Relatório. 

Decido.

O Agravo Interno a que se refere o art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil, é 
cabível apenas contra as decisões monocráticas do Relator que não admitem, negam ou 
dão provimento ao recurso, sendo princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, 
no  que  concerne  aos  recursos,  a  taxatividade,  segundo  o  qual,  “somente  são 
considerados como tais aqueles designados, em ‘numerus clausus’, pela lei federal.1

1 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6ª edição, Ed. RT.



Inclusive este Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a questão, proferindo 
entendimento  no  sentido  da  irrecorribilidade  da  decisão  que  nega  o  pedido  de 
antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento, por falta de previsão legal.2.

A Decisão recorrida indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, sendo, 
por conseguinte, irrecorrível.

Posto isto, com fulcro nas disposições do art. 527, Parágrafo Único c/c o art. 
557, caput,  do CPC, nego seguimento ao Agravo Interno,  determinando o regular 
processamento do presente Agravo de Instrumento.

Publique-se e Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 04 de dezembro de 2014.

           Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
                                         R e l a t o r

2 PROCESSUAL CIVIL.  Agravo  Interno.  Indeferimento  do  pedido  de  tutela  antecipada  recursal  em 
agravo  de  instrumento.  Descabimento.  Ausência  de  previsão  legal.Decisão  judicial  irrecorrível.  Não 
conhecimento. Não há como se conhecer de agravo regimental interposto contra decisão que concede ou 
nega efeito suspensivo ou tutela antecipada em agravo de instrumento, pois carente de previsibilidade legal.
(TJPB,  4ª  CC,  processo  nº  20020080120013002,  Rel.  DES.  ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA 
RAMOS, j. em 16/12/2008).

PROCESSO  CIVIL.  Agravo  interno.  Pedido  de  antecipação  da  tutela  recursal.  Deferimento.  
Agravo interno. Falta de previsão legal. Não conhecimento. Consoante dispositivo imerso no parágrafo 
único do art. 527 do CPC, com nova redação dada pela Lei n. 11.187/05, 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. (TJPB, 4ª CC, processo nº 20020080250539002, Rel. 
DES. LUIZ SILVIO RAMALHO JUNIOR, j. em 07/10/2008).


