
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Interno na Cautelar Inominada nº 2009846-28.2014.815.0000
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA
Advogado : Alisson Carlos Vitalino
Agravados : Valtércio Pereira da Silva e outros
Advogado : José Tiburtino de Oliveira

AGRAVO  INTERNO. CAUTELAR  INOMINADA.
AÇÃO  ORDINÁRIA.  SENTENÇA  PROCEDENTE.
APELO.  CONCESSÃO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO
AO  RECURSO.  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO
PELO  MAGISTRADO.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
INADMISSIBILIDADE  DA  MEDIDA  CAUTELAR.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 267, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RAZÕES  DO  AGRAVO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO
DO DESACERTO DO  DECISUM.  MANUTENÇÃO
DO DECISÓRIO. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
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interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  Encontrando-se  em  processamento  no  primeiro
grau  de  jurisdição  o  recurso  de  apelação,
inadmissível  o  ajuizamento  de  ação  cautelar
inominada,  tendo  como  objetivo  obter  efeito
suspensivo da sentença, uma vez que cabe, ainda, ao
juiz singular o poder geral de cautela.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,
extinguiu  o  processo  sem  resolução  do  mérito,
mormente quando o agravo interno não traz motivos
aborda temática não discutida nos autos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  72/79,
interposto pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA contra decisão
monocrática  proferida  às  fls.  67/70,  que  extinguiu  o  processo  sem  resolução  do
mérito, com base no art. 267, I, do Código de Processo Civil, nos autos da Cautelar
Inominada a qual tem como objetivo suspender a eficácia da sentença lançada nos
autos  da  Ação  Ordinária,  fls.  37/42,  que  impõe  a  concessionária  a  obrigação  de
reintegrar os autores Valtércio Pereira da Silva e outros.
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Em suas razões, a recorrente requer a reconsideração
da decisão vergastada ou, não sendo esse o entendimento, que o presente agravo seja
posto em pauta para julgamento colegiado. Para fins de reforma da decisão, a parte
insurgente discorre sobre a possibilidade do cabimento da presente cautelar, “visto
que  somente  ela  tem  o  condão  de  atribuir  efeito  suspensivo  ao  apelo  da
concessionária”, fl. 74, uma vez que “até o presente momento, conforme extrato de
movimentação processual,  o processo continua sem análise de admissibilidade da
apelação da CAGEPA, e, por consequência, da atribuição do efeito suspensivo”, fl.
73/74.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Na hipótese telada, a Companhia de Água e Esgotos
da  Paraíba  -  CAGEPA busca  submeter  ao  controle  do  colegiado  a  decisão
monocrática de fls. 67/70, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com
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fundamento no art. 267, I, do Código de Processo Civil, por entender que diante da
ausência de manifestação do Juízo singular acerca do recebimento do apelo por ela
ajuizado, impossível a apreciação do pleito pela instância revisora, uma vez que cabe
ao Magistrado singular, ainda, o poder geral de cautela.

Todavia, em que pese a argumentação da recorrente,
não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

Isso  porque  o  recurso,  em  exame,  não  apontou  o
desacerto da decisão monocrática combatida. Em verdade, a agravante não trouxe
qualquer argumento capaz de modificar o julgado, pois, além de ter se limitado a
discorrer acerca do cabimento do reclamo, trouxe temática já discutida nos autos.

Nessa  ordem  de  ideias,  o  decisum guerreado,
consignou, fls. 69/70:

Deste modo, é totalmente descabida a propositura de
ação  cautelar  inominada  para  buscar  o  efeito
suspensivo  à  eficácia  da  sentença  lançada.  Tal
pretensão é juridicamente inviável. 
O  legislador  previu  de  forma  clara  e  objetiva  que,
para  cada  provisão  judicial,  existe  um  remédio
jurídico  próprio  e  adequado,  atentando  inclusive
para cada modalidade recursal e destinando a exata
proporcionalidade da relevância ou da complexidade
do ato judicial hostilizado. 
In  casu,  não  havendo  qualquer  imprecisão  legal
acerca  do  recurso  cabível  para  atacar  a  sentença  e
para obter o efeito suspensivo pretendido, impossível
se torna o ajuizamento de ação cautelar para sustar
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os efeitos do decisum. 
Por outro quadrante, não se admite o ajuizamento da
ação  cautelar  inominada  no  segundo  grau  de
jurisdição,  quando  o  recurso  ainda  está  sendo
processado, residindo a jurisdição ainda no primeiro
grau. Ou seja, não tendo sido comprovado ter o apelo
sido recebido e processado devida e oportunamente,
não há como acolher o pleito concernente ao efeito
suspensivo ou até mesmo se questionar a eficácia da
sentença,  cabendo  ao  juiz  singular  ainda  o  poder
geral de cautela. - destaquei.

A propósito, colaciono jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul que, em caso similar, se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO  DO  JUÍZO  SINGULAR.
IMPOSSIBILIDADE  DO  DEFERIMENTO  PELO
GRAU  RECURSAL,  PENA  DE  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA.  A  ausência  de  pronunciamento  do
julgador  monocrático  acerca  da  matéria  recorrida
impede  seja  o  recurso  conhecido,  sob  pena  de
supressão  de  instância. AGRAVO  NÃO
CONHECIDO,  EM  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
(TJRS,  Agravo  de  Instrumento  Nº  70030643035,
Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Marco Aurélio
dos  Santos  Caminha,  Julgado  em  25/06/2009)  -
sublinhei. 

Percebe-se,  portanto,  que  a  agravante  não  trouxe
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qualquer argumento capaz de ensejar a reforma decisão monocrática recorrida.

Sendo assim,  tendo a  decisão  monocrática  atacada
sido  proferida  em  conformidade  com  a  jurisprudência,  é  de  se  concluir  pela
manutenção do julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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