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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA.    AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  165,  DO 
CPC E ART. 93, IX DA CR/88. NULIDADE.
 
- Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos  e  fundamentadas  todas  as  decisões,  sob  pena  de 
nulidade. 

Vistos etc.

Trata-se de  AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por 
Cavalcanti Primo Veículos Ltda contra decisão (fls. 282) prolatada pelo Juízo da 
10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer 
c/c  reparação  por  danos  morais  ajuizada  por  Célia  Rodrigues  de  Pontes 
Coutinho, determinou o prosseguimento do feito, com o cumprimento da liminar 
anteriormente  deferida,  no  sentido  de  substituição  do  veículo  da  agravada  no 
prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais),  
limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A agravante  assevera  que  a  decisão  hostilizada  deve  ser 
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reformada, ao argumento de que não pode ser obrigada, em sede de antecipação 
de tutela, a substituir o veículo da agravada, por outro idêntico, sob pena de multa 
diária, tendo em vista, principalmente, que o pedido formulado na petição inicial 
não corresponde aquele deferido pela r. decisão recorrida, e, ainda, pelo fato de 
que o veículo mencionado na petição inicial já foi devidamente reparado.

Sustenta a existência de lesão grave e de difícil reparação, sob 
o argumento de que é impossível a substituição de um veículo, cujo modelo não 
mais existe.

Pede  a  suspensão  dos  efeitos  da  decisão  agravada,  para 
afastar a obrigação de substituir o veículo e pagar a multa diária. 

Efeito suspensivo deferido (fls. 290/292).

Contrarrazões, fls. 299/302.

Informações, fls. 305/306.

Parecer Ministerial pelo provimento (fls. 308/309).

É o Relatório.

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Trata-se de  AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por 
Cavalcanti Primo Veículos Ltda contra decisão (fls. 282) prolatada pelo Juízo da 
10ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Analisando os autos e a decisão guerreada especificamente, 
verifico a  plausibilidade das razões da recorrente, não especificamente quanto aos 
argumentos aduzidos na insurgência,  mas pelo fato de que a determinação do 
cumprimento  de  anterior  decisão,  sobreveio  após  juízo  de  retratação  do 
magistrado a quo.

Como  se  tem  da  decisão  monocrática  de  fls.  276/278,  o 
agravo de instrumento que combatera a decisão liminar de substituição do veículo 
da  agravada,  perdeu  seu  objeto  ante  o  juízo  de  retratação  exercido  pelo 
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magistrado mirim.

Desse modo, para que o magistrado pudesse determinar o 
cumprimento da decisão anterior, teria que fundamentar a nova decisão, em razão 
do juízo de retratação outrora exercido.

Ademais, o Espólio de Célia Rodrigues de Pontes Coutinho 
veio aos autos requerer a reapreciação do pedido de antecipação de tutela (fls. 
279/280), e não de cumprimento de decisão anterior.

Diante  da  reiteração  do  pedido  antecipatório,  nova 
fundamentação deveria ter sido deduzida pelo Juízo de primeiro grau, não sendo 
suficiente a referência ao primeiro  decisum, notadamente quando fora exercido o 
juízo de retratação.

No  que  pertine  à  necessidade  de  fundamentação  como 
requisito de validade das decisões judiciais, preconiza o art. 165 do CPC:

“Art. 165 - As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do 
disposto no art. 458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que 
de modo conciso.”

No mesmo sentido, o art. 93, da Constituição da República 
preceitua que:

“IX  -  todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário  serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 

Importante  ressaltar  que  as  decisões  interlocutórias  e  os 
despachos podem ser  exteriorizados por  meio  de fundamentação concisa,  que, 
porém, não se confundem com provimento judicial sem fundamentação.

No caso concreto, não expressou o magistrado de primeiro 
grau as  razões  da nova decisão,  limitando-se a  dar  validade a  uma decisão já 
retratada, dificultando até mesmo o exercício do contraditório, uma vez que, não 
sabendo os motivos que convenceram o juiz a tomar a nova decisão, não há como 
bem rechaçá-los em grau de recurso.

Destarte,  a  decisão  combatida  é  nula,  por  ausência  de 
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fundamentação.

Com  essas  considerações,  em  harmonia  com  o  Parecer 
Ministerial,  DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  para 
anular a decisão combatida.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora
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