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Agravo de Instrumento nº 2005464-89.2014.815.0000 - Cruz do Espírito Santo
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravante: Heriberto Ramos Anacleto.
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva
Agravado: Município de Cruz do Espírito Santo.

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL  – AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO 
– ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  INDEFERIDA 
PELO JUÍZO ORIGINÁRIO  –  RISCO DE LESÃO 
GRAVE  – NÃO COMPROVAÇÃO  – APLICAÇÃO 
DO  INCISO  II  DO  ART.  527  DO  CPC  – 
CONVERSÃO EM RETIDO.
1. Apesar da relevância dos argumentos trazidos, a 
não  demonstração  dos  requisitos  para  a 
modalidade instrumental do Agravo impedem o seu 
conhecimento e obrigam sua conversão em retido, 
nos termos do inciso II do art. 527 do CPC.

VISTOS, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, 
interposto por  HERIBERTO RAMOS ANACLETO em face da decisão do 
MM. Juízo da Comarca de Cruz do Espírito Santo, proferida nos autos da 
Ação de Obrigação de Fazer nº 0000627-59.2013.815.0291 movida contra 
o MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO.

O Agravante alega ter  sido aprovado no concurso  público 
promovido pelo Agravado, tendo sido aprovado em 1º lugar para a única 
vaga destinada  ao  Cargo  de  Vigia  da  localidade  “Engenho  São Paulo”, 
conforme o Edital  nº 001/2007 (fls. 16/26).  Para tanto,  ajuizou a referida 
ordinária, com pedido de antecipação de tutela.

O juízo originário, em decisão interlocutória (fls. 32), indeferiu 
o pedido por entender estar ausente a prova inequívoca da verossimilhança 
das alegações.
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Intimado,  o  Agravado  informou  que  o  concurso  foi 
homologado  em  22/11/2007,  prorrogado  em  15/10/2009,  tendo  a  sua 
vigência se encerrado em 22/11/2011 (fls. 74).

É o relatório.

DECIDO

O recurso de agravo, em  regra geral, dever ser interposto 
na  modalidade  RETIDO,  somente  se  admitindo  sua  interposição  por 
INSTRUMENTO em duas hipóteses, quais sejam:  a) quando se tratar de 
decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação; e b) 
nos casos de inadmissão da apelação ou nos relativos aos efeitos em que 
é recebida. 

Assim, ausente qualquer dos requisitos acima, o agravo de 
instrumento deverá ser convertido em retido, nos termos do art. 527, inciso 
II, do CPC, que assim dispõe:

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e 
distribuído incontinenti, o relator: 
[...]

II - converterá o agravo de instrumento em agravo retido, 
salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à 
parte lesão grave e de difícil reparação,  bem como nos 
casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos 
em  que  a  apelação  é  recebida,  mandando  remeter  os 
autos ao juiz da causa; [em destaque].

Nesse sentido, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier:1

“De acordo com a nova redação dos arts. 522 e 527, inc. II, 
somente  poderá  subsumir-se  ao regime de  instrumento  o 
agravo 'quando se tratar de decisão suscetível de causar à 
parte lesão grave e de difícil reparação'. Caso, interposto o 
agravo  de  instrumento,  constate  o  relator  que  não  estão 
presentes tais condições,  ou a decisão recorrida não diga 
respeito a 'casos de inadmissão da apelação e nos relativos 
aos  efeitos  em que  a  apelação  é  recebida',  estabelece  a 
norma que 'converterá o agravo de instrumento em agravo 
retido (...), mandando remeter os autos ao juiz da causa”.

Sobre o tema, Araken de Assis2 adverte:

1   in Os Agravos no CPC Brasileiro, p. 436, 4a ed. rev., atual. e ampl. de acordo com a nova Lei do Agravo 
(Lei 11.187/2005), Ed. RT, 2006.

2   in Manual dos Recursos. 2a ed., 2008, p. 525.
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O art.  527,  II,  na  redação da Lei  11.187,  de 19.10.2005, 
constrange o relator a converter o agravo de instrumento em 
retido, ressalva feita aos casos previstos no art. 522, caput. 
A  forma  verbal,  outra  vez,  não  abre  espaço  a  qualquer 
alternativa,  harmonizando-se  com  o  desaparecimento  da 
opção do recorrente quanto ao regime do agravo (retro, 48). 
É providência de caráter inelutável."

Nestes  autos,  o  Agravante  deseja  a  concessão  de 
provimento para tutela antecipada, afirmando estar a Administração sendo 
omissão quanto ao descer de nomeá-lo para o cargo de Vigia, para o qual 
foi aprovado e classificado dentro das vagas e cujo edital  já perdeu sua 
eficácia.

Ocorre  que,  das  informações  prestadas  pelo  Agravado, 
extrai-se a informação de que o Edital nº 001/2007  perdeu sua validade 
em 22/11/2011, após a regular prorrogação.

Portanto, como o ajuizamento da referida Ação de Obrigação 
de  Fazer  somente  ocorreu  em  18/09/2013  (fls.  07),  quase  dois  anos 
depois  do fim da validade do edital do certame, constato que não restou 
comprovado qualquer  risco de lesão grave  a direito subjetivo que possa 
ser ocasionada pela demora no processamento da ação originária.

Apesar  da  relevância  dos  argumentos  trazidos,  a  não 
demonstração  dos  requisitos  para  a  modalidade  instrumental  do  Agravo 
impedem o seu conhecimento  e  obrigam sua conversão em retido,  nos 
termos do inciso II do art. 527 do CPC.

DISPOSITIVO
Diante  do  exposto,  com fulcro  no  inciso II  do  art.  527 do 

CPC,  CONVERTO  O  PRESENTE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM 
RETIDO e determino à remessa dos autos ao juízo de origem, para que, 
como tal, possa ser processado e apreciado, eventualmente, com o recurso 
apelatório.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 1º de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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