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- 
 

DECISÃO OU DESPACHO 
 

Dados do Processo:
Número:

 202100836625

Classe:
 Agravo de Instrumento

 Fase:
 DISTRIBUÍDO

 Escrivania:
 Escrivania da 2ª Câmara Cível e Câmaras Cíveis Reunidas

 Grupo:
 III

 Proc. Principal:
 201600819162

Vinculado ao nº:
 201600819162

Processo Origem:
 201710200722

Segredo de Justiça:
 NÃO

 Tipo do Processo:
 Eletrônico

 Número Único:
0014838-43.2021.8.25.0000

 

Situação:
 ANDAMENTO

 Impedimento/Suspeição:
 NÃO

 Processo Sigiloso:
 NÃO

 

Órgão Julgador:
 2ª CÂMARA CÍVEL
 Procedência:

 2ª Vara Cível de Aracaju
 Distribuido Em:

 23/11/2021
 

 

Partes do Processo:
Tipo Nome Representante da Parte

Agravante
 

JAPIAÇU EMPREENDIMENTOS LTDA.
 

Advogado: JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO - 1740/SE 
 Advogado: WALBER MUNIZ BEZERRA - 3862/SE

Agravado
 

VITOR ANDERSON DE MORAES SANTOS
 

Advogado: CICERO VEIGA DA ROCHA - 6341/SE 
 Advogado: MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA - 2756/SE

 
 

JAPIAÇU EMPREENDIMENTOS LTDA interpôs Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo em face de VITOR ANDERSON DE MORAES SANTOS, irresignada com a
decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, que no bojo do Cumprimento
de Sentença em tramitação (Processo nº 201710200722),intimou as partes para realização do
leilão.

 

Alegou o Agravante a necessidade de suspensão da hasta pública designada, vez que o laudo
de avaliação atribuiu valor muito inferior ao praticado no mercado.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo da decisão fustigada.

Eis o relatório.

DECIDO.

Estando satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, passo à análise do
pedido de efeito suspensivo, de conformidade com o art. 1.019, in verbis:
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“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não
for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento,
quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de
recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias,
facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico,
quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

“Art. 1.012.(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por
requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição,
ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero in Novo Código de Processo
Civil comentado, e-book, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, ensinam que:

“Efeito suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo,
suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior
julgamento (art. 1.019, I, CPC). Os requisitos para concessão de efeito suspensivo são aqueles
mencionados no art. 1.012, § 4.º, CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo
é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida.
O relator não pode agregar efeito suspensivo ao agravo de ofício, sendo imprescindível o
requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, § 3.º, CPC). Deferido o efeito suspensivo, deve
o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.”

Inicialmente tenho que, para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mister se
faz que restem demonstrados os requisitos do art. 995, p. único, do CPC, quais sejam: o risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade do provimento do recurso.

Em perquirição aos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo, entendo que os
mesmos estão presentes.

O prosseguimento da ação de cumprimento de sentença, poderá causar risco de lesão grave ou de
difícil reparação ao executado, com a realização do leilão designado.

Importa notar neste momento processual não se discute o mérito do Agravo, de forma que estou a
verificar sumariamente se os efeitos da decisão fustigada devem ou não permanecer.

Sendo assim, consoante os argumentos lançados, entendo por bem e no presente momento,
DEFERIR o efeito suspensivo vindicado, suspendendo o processo de origem, até o julgamento
do presente recurso.

Deve o Agravante noticiar esta decisão nos autos principais e devem as autoridades cumpri-la como
nela se contém, servindo a consulta ao processo eletrônico como efetiva notificação de
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conhecimento da decisão.

Intime-se a parte Agravada para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, com fulcro no
artigo 1.019, inciso II, do novo CPC.

Após, cumpridas as determinações acima, com ou sem resposta do Agravado, encaminhem-se os
autos à douta Procuradoria de Justiça.

 

Luiz Antônio Araújo Mendonça
Desembargador(a)


