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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL  –  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.DESCUMPRIMENTO  DO
ART.  526,  CAPUT,  DO  PROCESSO  CIVIL.
ALEGAÇÃO  E  COMPROVAÇÃO  DA  PARTE
AGRAVADA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

–  O  descumprimento  da  regra  do  art.  526,
caput, do CPC importa em inadmissibilidade do
agravo  de  instrumento,  porquanto  constitui
requisito de admissibilidade do recurso.

– Agravo a que se nega seguimento, por ser 
manifestamente inadmissível.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito
Suspensivo  interposto  por  CDR  Comércio  Atacadista  de  Refrigeração
Eletrodoméstico Ltda em face de decisão que julgou procedente a impugnação ao
valor  da  causa,  ajuizada  pela  Climazon  Industrial  Ltda,  corrigindo  o  valor,
inicialmente, atribuído de R$1.000,00 (hum mil reais) para R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais).

Nas razões do recurso de fls. 02/08, alega o agravante, em síntese,
que em razão da iliquidez dos pedidos autorais não se limitarem apenas ao dano
moral, o valor da causa deve ser de R$1.000,00 (hum mil reais), a ser apurado em
liquidação de sentença. 
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Por fim,  pede pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso,
diante da possível lesão irreparável, bem como da plausibilidade do direito material
a proteger, com apoio na Constituição Federal, e no mérito o provimento do agravo
inserto.

Juntou os documentos de fls.09/44.

O julgamento foi convertido em diligência à fl. 48/48v, para que a
recorrente apresente documento facultativo essencial para compreensão e deslinde
da controvérsia.

Diligência atendida pela recorrente às fls. 51/64.

Petição juntada às fls. 147/148.

É o breve relatório.

DECIDO

O  presente  agravo  não  preenche  os  requisitos  de
admissibilidade recursal, e, por isso, não pode ser conhecido.

Ocorre  que  a  parte  agravada  comprovou  através  dos
documentos de fls.149/151, que a agravante deixou de colacionar aos autos
do processo originário a comunicação do Agravo de Instrumento interposto,
fato  que enseja  o  não conhecimento  do recurso  nos termos do art.  526,
parágrafo único, que assim dispõe, in verbis:

“Art.  526.  O agravante,  no  prazo  de  3  (três)
dias,  requererá  juntada,  aos  autos  do
processo de cópia da petição do agravo de
instrumento  e  do  comprovante  de  sua
interposição,  assim  como  a  relação  dos
documentos que instruíram o recurso.
Parágrafo  único.  O  não  cumprimento  do
disposto neste artigo, desde que arguido e
provado  pelo  agravado,  importa
inadmissibilidade do agravo.” (grifei)

Como visto, se a parte agravante deixa de juntar aos autos do
processo uma cópia da petição do agravo de instrumento e do respectivo
comprovante  de sua interposição,  desde que comprovado pelo  agravado,
implica na inadmissibilidade do agravo, impondo-se o não conhecimento do
recurso.

Portanto,  a agravada argüiu  e comprovou que o agravante,
deixou  de  comunicar  ao  Juízo  monocrático  que  agravou  da  decisão,
impondo-se, assim, a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 526,
parágrafo único, do CPC.

Portanto,  sendo  inadmissível  o  recurso,  sua  negativa  de
seguimento é medida que se impõe.
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DISPOSITIVO
Isto posto, com fulcro no art. 526, parágrafo único, c/c art. 557,

caput1,  ambos  do  CPC,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO por ser o mesmo manifestamente inadmissível.

P.I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                RELATOR
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