
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  n.º  2011796-72.2014.815.0000  —  3ª Vara  de 
Cajazeiras.
RELATOR :Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE :Espólio de Maria Regina Cavalcanti, represent. Por seu inventariante 

Silvio Castro da Silveira. 
ADVOGADO :Francisco Carlos Meira da Silva. 
01AGRAVADO :José Benicio Diniz Filho.
02 AGRAVADO   :Célia Maria Mendonça de Lira

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  DECISÃO  QUE  POSTERGA 
EXAME  DA  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  PARA  APÓS  A 
CONTESTAÇÃO — AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO — 
INVIÁVEL  O  EXAME  DO  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA — OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU 
DE JURISDIÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO. 

— A decisão judicial, para conter em si conteúdo decisório, deve ostentar  
algum comando concreto que repercuta no deslinde da matéria, ainda 
que de modo parcial e indireto, fugindo o despacho de mero expediente  
de tal configuração conceitual.

Vistos, etc., 

Cuida-se de  Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto 
por  Silvio  Castro  da  Silveira  em  face  de  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  de 
Cajazeiras nos autos da  Ação Anulatória de Divórcio proposta pelo recorrente em desfavor 
dos agravados. 

Na  decisão  agravada,  o  juízo  a  quo postergou  a  apreciação  do 
pedido liminar para após o oferecimento da contestação dos réus, ora agravados (fl. 36v dos 
presentes autos). 

Inconformado,  o  recorrente  pugna  pela  antecipação  de  tutela,  e 
posterior provimento do recurso, para que os requeridos, ora agravados, sejam impedidos de 
utilizar  o  documento  de  divórcio  para  se  habilitarem  no  inventário  de  Maria  Regina 
Cavalcanti da Silveira. 

É o relatório.
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Decido. 

O presente recurso é manifestamente inadmissível.

Examinando  a  decisão  recorrida,  infere-se  que  não  houve 
indeferimento do pedido liminar laborado pelo recorrente. Em verdade, o magistrado a quo 
apenas postergou a análise da referida postulação para após o oferecimento da contestação 
por parte dos réus (agravados), visando a melhor instruir sua decisão, in verbis: 

“Vistos, etc. 

. 
Reservo-me a apreciação do pedido de tutela antecipada após decorrido o prazo 
para resposta. 

Cite-se com as cautelas, advertências e formalidades de estilo.  
(…)”

É  importante  esclarecer  que  apenas  em  situações  excepcionais 
poderia  este  juízo  recursal  analisar  a  matéria  suscitada,  e  ainda  não  dirimida  pelo 
magistrado  a quo. Não sendo a hipótese em que seja evidente o  fundado receio de dano 
irreparável ao direito do autor, a decisão proferida afigura-se como mero despacho, sendo, 
portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. 

De  se  ressaltar  que,  no  caso  em  exame  o  agravante  pleiteia  a 
concessão  de  uma liminar,  para  que  os  requeridos,  ora  agravados,  sejam impedidos  de 
utilizar o documento de divórcio, apontado como nulo, para se habilitarem no inventário de 
Maria Regina Cavalcanti da Silveira. A despeito disso, sequer suscita argumentos capazes 
de justificar a análise da postulação nesta instância, sob a perspectiva da excepcionalidade 
antes descrita.  

Aplicável, portanto, o art. 557, caput, do CPC, que abaixo transcrito 
dispõe: 

Art.  557.  O relator  negará seguimento a  recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 

Face  ao  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO RECURSO,  nos 
termos do art. 557, caput, do CPC. 

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 24 de setembro de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Relator
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm#art557

