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PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno –
Insurgência  contra  decisão  que  negou
seguimento  a  agravo  de  instrumento –
Ausência de cópia de documentos referidos
pela  magistrada  na  decisão  combatida  –
Oportunização  –  Diligência  não  cumprida
por  completo  –  Instrução  deficiente  –
Recurso  manifestamente  inadmissível  –
Inteligência do art. 527, I, e 557 do CPC –
Manutenção  da decisão  monocrática –
Desprovimento.

- Instruído o agravo de instrumento sem as
cópias  dos  documentos  dos  autos
principais mencionados pela Magistrada “a
quo”  na  decisão  combatida,  que
consistiriam em peças úteis para o exame
da  matéria,  e,  não  cumprida  a  diligência
após  a  oportunização,  deve  ser  mantida
decisão que negou seguimento ao recurso,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo interno acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do relator.
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R E L A T Ó R I O:

Trata-se de agravo interno interposto pela
Tim  Celular  S/A contra  decisão  monocrática  que  negou  seguimento  ao
agravo de instrumento.

O agravo de instrumento, aviado pela  Tim
Celular S/A contra decisão proferida pelo Juízo da  4ª Vara  da Comarca de
Santa Rita, nos autos da “Ação de  Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”,
visou modificar decisão interlocutória em exceção de pré-executividade,  que
não  considerou  a  alegada  nulidade  de  intimação  da  recorrente  para  a
sentença condenatória transitada em julgado.

Em despacho de fls. 210/212, determinei a
conversão do feito em diligência, para que a agravante juntasse aos autos
cópias das folhas a que  a Magistrada “a quo” havia feito referência em sua
decisão  interlocutória, concedendo, para tanto, prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de inadmissão do agravo.

Ato  contínuo,  a  recorrente  apresentou
petição de fls. 215/217, acostando cópias de documentos às fls. 218/231.

Decisão  monocrática  de  fls.  233/237,  de
minha lavra, negando seguimento ao recurso,  uma vez que  observei que  a
parte  recorrente  não  apresentou  cópia  da  fl.  107  do  processo  principal,
documento mencionado pela Magistrada na decisão proferida em exceção de
pré-executividade, deixando de atender, na íntegra, os termos do despacho
de fls. 210/212 deste agravo de instrumento.

Irresignada,  a  recorrente  manejou  o
presente  agravo  interno,  fls.  241/247,  defendendo,  em  síntese, que
apresentou agravo de instrumento com todas as cópias obrigatórias exigidas
no comando judicial.

Alegou  que,  após  a  sua  intimação  do
despacho, apresentou cópias de documentos que demonstram o equívoco na
intimação  da  sentença,  já  que  havia  requerido,  inicialmente,  que  as
intimações fossem feitas em nome da advogada Dra. Christianne Gomes da
Rocha, e naquela, referente ao conhecimento da sentença, além de constar
nome do advogado  Dr. Agnes Pauli, registrou denominação diversa para a
empresa, qual seja, T.C.S.

Sustenta a recorrente, com isso, a nulidade
de  intimação  da  sentença,  conforme  argumentos  lançados  no  agravo  de
instrumento, para, ao final, requerer o provimento do agravo interno.
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É o que importa relatar.

V O T O:

A  decisão  objeto  deste  agravo  interno
negou seguimento ao agravo de instrumento, interposto pela ora  recorrente,
uma  vez  que  esta não  apresentou  cópia  de  todos  os  documentos
anteriormente mencionados em despacho  de minha lavra,  às  fls.  210/212,
tendo considerado o recurso, com isso, manifestamente inadmissível.

Com  efeito,  a Magistrada “a  quo”  havia
rejeitado  a  exceção  de  pré-executividade,  que  sustentava  a  nulidade  de
intimação,  uma  vez  que  entendeu  comprovada  a  regularidade  da
circunstância debatida pela intimação de fl. 202, havendo correta indicação do
número do processo e do advogado habilitado pela ré, conforme procuração
vista às fl. 107 daquele processo principal.

Não tendo a agravante instruído o recurso
contra essa decisão com as referidas cópias, quais sejam, de fls. 107 e 202,
converti  o  feito  em diligência,  para  que  a  Tim Celular  S/A procedesse  à
juntada.

A  recorrente,  todavia,  por  sua  vez,
apresentou apenas cópia da intimação da sentença  (de  fl. 202  do processo
principal),  sem encartar  cópia  da  procuração  de  fl.  107,  mencionada  pela
Magistrada “a quo”, que consistiria em documento  de extrema necessidade
para a solução da lide.

Assim,  considerando  que  a  mencionada
procuração de fl. 107 não se encontra nos autos deste agravo de instrumento,
correta a negativa de seguimento do recurso, em virtude da ausência de peça
essencial para a apreciação do mérito da irresignação.

Em outras palavras, instruído o agravo  de
instrumento  sem  os  documentos  dos  autos  principais  mencionados  pela
Magistrada “a quo” na decisão combatida, que consistiriam em peças úteis
para o exame da matéria, e, não cumprida a diligência após a oportunização,
deve  ser  mantida  decisão  que  negou  seguimento  ao  recurso,  ante  a  sua
manifesta inadmissibilidade.

O art.  527,  inciso  I,  do  CPC,  dispõe que
será liminarmente negado seguimento ao agravo de instrumento nos casos do
art. 557 do mesmo Códex. 
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O art. 557  do CPC,  por sua vez,  estatui a
negativa de seguimento a recurso manifestamente inadmissível, inserindo-se
neste contexto, segundo Theotônio Negrão:

“p. ex.,  recurso deficientemente instruído (v. art. 525,
nota 1b), fora de prazo ou incabível, tal como embargos
infringentes  contra  acórdão  unânime” (Código  de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 38ª ed.,
2006,  Saraiva,  pág.  708,  nota  3  ao  art.  557  –  grifo
inexistente no original).

Isto  posto,  inexiste  motivo  para  a  sua
reforma  da  decisão  monocrática  que  negou  seguimento  ao  agravo  de
instrumento, devendo ser desprovido o recurso sob exame.    

Ante o  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao  agravo  interno,  mantendo-se,  na  íntegra,  todos  os  termos  da  decisão
vergastada.

Presidiu a  sessão  o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. 

Participaram do julgamento o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e  o Exmo. Dr.  João Batista Barbosa, Juiz de Direito convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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