
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 2003158-50.2014.815.0000
Origem : Comarca de Barra de Santa Rosa
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Antônio Arael da Silva
Advogado : Roseno de Lima Sousa
Agravado : Município de Barra de Santa Rosa
Procurador: Wanderley José Dantas

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  VERBAS  SALARIAIS  RETIDAS.
HARAS  EXTRAS  E  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  INÉPCIA  PARCIAL  DA
INICIAL.   EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO NO QUE SE REFERE
AO  PERCEBIMENTO  DO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE HORAS EXTRAS.
DECISÃO  DE  NATUREZA  INTERLOCUTÓRIA.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 522, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  RECURSO
CABÍVEL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NÃO
RECEBIMENTO DO  APELO.  MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. SEGUIMENTO NEGADO.

Agravo de Instrumento nº 2003158-50.2014.815.0000                                                                                                                                                                     1



- Tendo a decisão que extingue parcialmente o feito
caráter  interlocutório,  já  que  não  encerra  o
procedimento na primeira instância, deve ser atacada
por meio de Agravo de Instrumento, pois nos termos
do  art.  522,  do  Código  de  Processo  Civil,  “das
decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de
10 (dez) dias, retido nos autos ou por instrumento“.

-  O  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento,  por  decisão
monocrática, a recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado ou em confronto  com súmula  ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  com
pedido de antecipação de tutela recursal, fls. 02/04, interposto por Antônio Arael da
Silva, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Barra de Santa
Rosa, fl. 35, que não recebeu a apelação interposta em face da decisão que extinguiu
parcialmente a Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Barra de Santa
Rosa, consignando nos seguintes termos:

Vistos, etc.
Não  recebo  o  recurso  de  fls.  (175/177)  posto  que
ausente  o  pressuposto  de  admissibilidade  recursal
da adequação.

Em suas razões, o recorrente aduz a impropriedade
da decisão agravada, argumentando, para tanto, a necessidade de recebimento do
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recurso de apelação interposto, através do qual se pretende reformar a decisão que,
sem qualquer  observância  às  provas  juntadas  aos  autos,  julgou  inepto  o  pedido
relativo  ao  adicional  de  insalubridade,  extinguindo  parcialmente  o  processo
originário.

Liminar indeferida, fls. 40/43.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 48.

A  Procuradoria  de  Justiça,  através  do Dr.  José
Raimundo de Lima, não opinou no mérito, fls. 49/51.

Informações não prestadas pelo Juízo a quo, fl. 62.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Antônio  Arael  da  Silva  pretende,  através  do
presente instrumental, reformar o provimento judicial que não recebeu o recurso de
apelação por ele interposto desafiando a decisão que considerou parcialmente inepta
a  inicial,  extinguindo,  por  conseguinte,  o  processo  originário  sem julgamento  do
mérito quanto ao pedido relativo ao adicional de insalubridade.

Pois  bem.  Consoante  consta  deste  caderno
processual,  o Magistrado   a quo   não recebeu o apelo interposto pelo agravante em  
razão  de  não  ter  sido  satisfeito  o  requisito  de  admissibilidade  recursal  da
adequação, tendo em vista se ter lançado mão de recurso de apelação para impugnar
decisão de natureza interlocutória.

Sem maiores delongas, entendo não assistir razão ao
recorrente.
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Ora,  quando  da  extinção  parcial  do  processo  sem
julgamento do mérito,  fls.  26/31,  o  Magistrado singular  consignou expressamente
que tal decisão era tão somente em relação ao pedido de adicional de insalubridade,
devendo o feito prosseguir em relação ao pleito concernente às horas extras, senão
vejamos:

DIANTE DO EXPOSTO,  com supedâneo no mais
dos autos consta, DECLARO A INÉPCIA PARCIAL
DA PETIÇÃO INICIAL E, EM CONSEQUÊNCIA,
DECLARO  EXTINTO  PARCIALMENTO  O
PROCESSO,  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO,
com fulcro no artigo 267, inciso IV, c/c o art. 295, I,
do CPC,  especificamente em relação ao  pedido de
condenação  ao  pagamento  de  adicional  de
insalubridade.

Como  se  vê,  a  decisão  impugnada  tem  caráter
interlocutório, nos termos do art. 162, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não
encerrou  o  procedimento  em  primeira  instância.  Significa  dizer  que  “Contra  a
decisão  que  extingue  parcialmente  o  processo,  é  cabível  o  recurso  de  agravo  de
instrumento, tendo em vista a sua natureza de decisão interlocutória.” (TJMG - AI:
10210130002392001  MG  ,  Relator:  Evandro  Lopes  da  Costa  Teixeira,  Data  de
Julgamento: 20/06/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
02/07/2013).

Sendo assim, o provimento judicial de primeiro grau
que  extinguiu  parcialmente  o  feito  deveria  ter  sido  atacado  por  de  Agravo  de
Instrumento, já que nos termos do art. 522, do mesmo comando legal, “das decisões
interlocutórias caberá agravo,  no prazo de 10 (dez) dias,  retido nos autos ou por
instrumento“.
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Acerca  da  natureza  da  decisão  que  extingue
parcialmente o processo em primeiro grau, Fredie Didier Jr., de forma esclarecedora,
assevera:

Não  se  pode,  a  despeito  da  literalidade  do  texto
normativo, identificar o que seja “sentença” pelo seu
conteúdo. Isto porque nem toda decisão que tiver por
conteúdo uma das hipóteses dos arts. 267 e 269 do
CPC terá por efeito a extinção do procedimento.  Eis
alguns  exemplos  de  decisões  que  aplicam  os
mencionados  artigos  e  não  encerram  o
procedimento:   i)   decisão que indefere parcialmente  
a inicial (inciso I do art. 267); […]. São exemplos de
decisão  interlocutória,  pois  resolvem  uma  questão
sem pôr fim ao procedimento em primeira instância
de  julgamento.  Sendo  decisões  interlocutórias,
podem ser impugnadas por agravo (art. 522 do CPC).
(In.  Curso  de  Direito  Processual  Civil  –  Teoria  da
Prova,  Direito  Probatório,  Teoria  do  Precedente,
Decisão  Judicial,  Coisa  Julgada  e  Antecipação  dos
Efeitos da Tutela – vol. 2, 5ª ed., 2010, págs. 281-282) –
destaquei.

Sobre o recurso cabível em caso de extinção parcial
do processo, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO.
ACOLHIMENTO  PARCIAL DA EXECUÇÃO.  FIM
DA  EXECUÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.  RECURSO  CABÍVEL.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRINCÍPIO  DA
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FUNGIBILIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. A extinção parcial da execução desafia agravo de
instrumento, e não recurso de apelação.
II.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  Ag
1159377/SP,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010,
DJe 10/12/2010) - destaquei.

Nesse  panorama,  agiu  com acerto  o  Magistrado  a
quo ao não receber a apelação interposta pelo agravante, não merecendo reparos o
decisum hostilizado.

Por  fim,  o  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, dispõe que o relator negará seguimento, por decisão monocrática, a recurso
manifestamente  inadmissível,  prejudicado ou  em confronto  com súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  art.  557,  do
Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.

P. I. 

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador
                         Relator
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