
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Agravo de Instrumento nº 0000366-26.2015.815.0000 – 1ª Vara Cível – Capital.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravante: Carvalho Motos Ltda.
Advogado: Rinaldo Mouzalas de Souz e Silva.
Agravado: JNW do Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda.
Advogado: Lilian Maria Duarte Souto.

DECISÃO

VISTOS, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  de  atribuição  de  efeito
suspensivo, interposto por Carvalho Motos Ltda em face da decisão do MM.
Juízo da  1ª  Vara Cível  da Capital,  proferida nos autos da Impugnação ao
Valor da Causa nº 0014300-96.2014.815.2001 manejada por JNW do Brasil
Importação  e  Comércio  de  Veículos  Ltda, em  decorrência  de  Ação  de
rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos materiais
nº 0026654-90.2013.315.2001 ajuizada pelo Agravante.

O  Agravante  ajuizou  a  ação  ordinária  objetivando  o
reconhecimento  de  rescisão  contratual  em  face  do  Agravado,  com
consequente indenização por danos materiais, dando à causa o valor de R$
200,00 (duzentos reais).

Em Impugnação ao Valor da causa, o Agravado alegou que o
referido contrato ensejou faturamento na ordem de R$ 12.000.000,00 (doze
milhões de reais), devendo, nos termos do art. 259, V, CPC, ser este o valor
sobre o qual deverão ser calculadas as custas processuais.

O juízo originário julgou procedente o incidente (fls. 188/189) e
fixou o valor da causa em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), devendo
a  diferença  ser  recolhida  no  prazo  de  10  dias  do  trânsito  em julgado  da
decisão, sob pena de cancelamento da distribuição. Na oportunidade indeferiu
a gratuidade judiciária solicitada naqueles autos.

Inconformado,  o  Agravante  manejou  o  presente  recurso
alegando que, diferentemente da fundamentação do magistrado, o contrato
em questão não possui valor pré-determinado, o que enseja sua reforma para
manutenção  do  valor  originariamente  atribuído.  Em  caso  de  negativa,
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requereu o provimento alternativo no sentido de que seja reformada a decisão
no tocante ao deferimento da gratuidade judiciária.

Pleiteou, outrossim, a concessão de efeito suspensivo, fazendo
juntar a documentação de fls. 10/193.

É o relatório.

DECIDO

A concessão de liminar em agravo de instrumento, objetivando
atribuir  efeito  suspensivo  à  decisão  agravada,  encontra-se  prevista  pelo
Código de Processo Civil, em seu art. 527, inc. III, combinado com o art. 558.
In verbis:

Art.  527.  Recebido  o  agravo  de  instrumento  no  tribunal,  e
distribuído incontinenti, o relator:
[...]
III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558),
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

[...]

Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos
casos  de  prisão  civil,  adjudicação,  remição  de  bens,
levantamento  de  dinheiro  sem  caução  idônea  e  em  outros
casos  dos  quais  possa  resultar  lesão  grave  e  de  difícil
reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o
cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo
da turma ou câmara. [Em destaque].

Como se depreende da dicção legal, a suspensão dos efeitos
da decisão de primeiro grau somente poderá ser concedida se presentes dois
requisitos  fundamentais:  o  possível  resultado  de  lesão  grave  e  de  difícil
reparação, bem como a relevante fundamentação.

Compulsando os autos e em juízo de cognição sumária, verifico
não estarem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Para
tanto necessário verificar os termos exatos da decisão impugnada:

“Gizadas  tais  razões  de  decidir  ACOLHO  A  IMPUGNAÇÃO
para fixar o valor da causa em R$ 12.000.000,00 (doze milhões
de reais), devendo a parte impugnada recolher a diferença das
custas que efetuou a menor no prazo de  10 dias do trânsito
em julgado da presente decisão, pena de cancelamento na
distribuição”. [Em destaque].

Conforme  se  depreende  do  apontado  trecho,  a  ordem  de
recolher  as  custas  complementares,  que  seria  o  risco  a  ser  sofrido  pelo

Agravo de Instrumento nº 2014313-50.2014.815.0000                                                                        2



Agravante,  somente  produzirá  efeitos  após  o  trânsito  em julgado  daquela
decisão.

Nesse contexto, enquanto pendente o julgamento e trânsito do
presente  agravo,  suspensos  estarão  os  efeitos  da  decisão a  quo,  não
havendo nenhum risco de dano ao Recorrente.

Dessa  forma,  vislumbro  que  não  foi  preenchido  o  primeiro
requisito para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Oportunamente, necessário pontuar que o mérito do recurso se
refere a pedido alternativo, ou seja, a reforma do valor da causa ou a reforma
do pedido de gratuidade judiciária (em caso de desprovimento do primeiro).

Analisando  os  documentos  encartados,  á  luz  do  segundo
pedido,  observo  ausentes  documentos  capazes  de  demonstrar  a
hipossuficiência  da  pessoa  jurídica  para  arcar  com  as  custas.  Os
demonstrativos relacionados a suposto débito para com instituição financeira,
por si só não convencem, eis que o patrimônio da empresa é demonstrado, na
sua totalidade, por meio do Balanço Patrimonial atualizado, com a indicação
de seu ativo e seu passivo.

Diante  da  ausência  dos  documentos  reputados  como
essenciais, filio-me ao entendimento do STJ, no sentido de que o instrumento
poderá ser complementado ante a ausência de peças fundamentais para a
causa. Assim orienta:

3. Para fins do artigo 543-C do CPC, consolida-se a tese de
que: no agravo do artigo 522 do CPC, entendendo o Julgador
ausente  peças  necessárias  para  a  compreensão  da
controvérsia,  deverá ser indicado quais são elas, para que o
recorrente  complemente  o  instrumento.  (REsp  1102467/RJ,
Rel.  Ministro MASSAMI UYEDA,  CORTE ESPECIAL,  julgado
em 02/05/2012, DJe 29/08/2012). 

Em sendo assim, pelo que foi exposto:

1. INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.

2. DETERMINO que a Agravante seja intimada para apresentar
o último  Balanço Patrimonial, indicando seu ativo e passivo, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 06 de fevereiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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