
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB.  DESEMBARGADOR  LEANDRO DOS SANTOSGAB.  DESEMBARGADOR  LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000323-89.2015.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Fiori Veículos Ltda
ADVOGADO : Filipe de Souza Leão Araújo
AGRAVADAS : Zélia Maria do Nascimento e Maria Zélia do 

Nascimento
ADVOGADO : Fernando Antônio e Silva Machado
ORIGEM : Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital
JUIZ : Manoel Maria Antunes de Melo

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INOBSERVÂNCIA
DO  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ART.  526  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SITUAÇÃO
VERIFICADA PELO  JUIZ  “A QUO” E  ALEGADA
PELA  PARTE  AGRAVADA.  ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557.  “CAPUT”,  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO.

-  Interposto  o  recurso,  sem  a  observância  do
disposto no parágrafo único do art. 526, não cumpriu
a  parte  agravante  um  dos  requisitos  de
admissibilidade  do  agravo  e,  assim,  conforme
argüição e comprovação da parte agravada, impõe-
se o não conhecimento do presente recurso. 

  

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fiori Veículo

Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz da 12ª Vara Cível da Comarca da

Capital  que,  nos  autos  da Ação de Obrigação de Fazer  c/c  Reparação de

Danos Morais e Materiais movida por Zélia Maria do Nascimento e Maria Zélia

do Nascimento, deferiu a tutela antecipada sustando os efeitos da notificação

extrajudicial emitida pela Agravante, bem como, determinou que o veículo de

propriedade  de  uma  das  Agravadas  permanecesse  na  Oficina  da  Fiori  até



ulterior deliberação judicial. 

Em suas razões recursais,  a Recorrente sustentou ser  parte

ilegítima para  figurar  no  polo  passivo  da  Ação sob  o  argumento  de que o

veículo deve ficar na posse da Fiat (fabricante) ou da Via Sul, que vendeu o

automóvel às Autoras. Defendeu a tese da impossibilidade da inversão do ônus

da  prova  em  sede  de  tutela  antecipada.  Disse  que  não  há  obrigação  de

permanecer com o veículo e suportar as despesas decorrente de sua guarda e

posse, eis que as Promovente não comprovaram que a falha do veículo foi

decorrente de vício de fabricação.

Por tais razões, pugnou pela concessão do efeito suspensivo

ativo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar a decisão recorrida. No

mérito, pelo provimento do recurso (fls. 02/24).

Juntou os documentos de fls. 25/163.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 166/167.

Informações pelo Juiz “a quo” à fl. 173. 

Contrarrazões às fls.  175/180,  pugnando pelo desprovimento

do recurso,  alertando para o fato de o Agravante não ter cumprido a regra

disposta no art. 526 do CPC.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  deixando  de  se  pronunciar

acerca do mérito (fls. 185/187).

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente, impende proceder a análise da alegação argüida

pela  Agravada,  no  sentido  de  não  se  conhecer  do  recurso  em  face  de  a



Recorrente ter descumprido o mandamento disposto no Parágrafo único, do

art. 526, do CPC. 

Art.  526.  O  agravante,  no  prazo  de  3  (três)  dias,
requererá juntada,  aos autos do processo,  de cópia de
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  argüido  e  provado  pelo  agravado,
importa inadmissibilidade do agravo. 

Com efeito, o cumprimento dessa regra, cujo ônus é da parte

Agravante, no sentido de informar ao Juízo de origem, juntando, inclusive, aos

autos principais, cópia da inicial e dos documentos que orientam a interposição

do Agravo, se faz necessária para o efeito de não subtrair a possibilidade do

juízo de retratação e evitar que o Agravado fique compelido a deslocar-se até a

sede  do  Tribunal  para  tomar  conhecimento  das  razões  recursais,  o  que

dificultaria o seu direito de defesa. 

Conforme se depreende dos autos, com base nas informações

prestadas pelo Juiz “a quo” às fls. 173, a determinação do art. 526 do CPC não

foi cumprida pela Agravante, implicando, por conseqüência, na impossibilidade

de conhecimento do recurso.

Nesse  sentido,  a  título  meramente  ilustrativo,  colaciono  o

seguinte julgado:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART.  526,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.
DESCUMPRIMENTO.  PRELIMINAR  ARGÜIDA  PELA
PARTE  CONTRÁRIA.  RESP  1.008.667/PR,  JULGADO
PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Corte Especial
do STJ, no julgamento do REsp 1.008.667/PR, submetido
ao  regime  previsto  no  art.  543-C  do  CPC,  firmou  a
compreensão  de  que,  "para  que  o  Relator  adote  as
providências do parágrafo único do art. 526 do CPC, qual
seja, não conhecer do recurso, resta imprescindível que o
agravado  manifeste-se  acerca  do  descumprimento  do
comando disposto em seu caput, porquanto a matéria não
é cognoscível de ofício". 2. Agravo regimental a que se
nega  provimento.  (AgRg  no  AREsp  634.972/MG,  Rel.
Ministro  SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado
em 24/02/2015, DJe 06/03/2015)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  DE



INSTRUMENTO.  DESCUMPRIMENTO  DO  DISPOSTO
NO  ART.  526  DO  CPC.  QUESTÃO  ATRELADA  AO
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  A
Corte  Especial  do  STJ,  no  julgamento  do  Recurso
Especial  Representativo  da  Controvérsia  REsp  nº
1.008.667/PR,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Corte  Especial,  DJe
17/12/2009,  firmou  o  entendimento  segundo  o  qual  o
descumprimento das providências enumeradas no caput
do  art.  526  do  CPC,  adotáveis  no  prazo  de  três  dias,
somente  enseja  as  consequências  dispostas  em  seu
parágrafo único se o agravado suscitar a questão formal
no  momento  processual  oportuno  e  comprovar  o  seu
descumprimento, sob pena de preclusão. 2. O Tribunal de
origem, com base no contexto fático-probatório dos autos,
assentou que não ficou comprovou por nenhum meio o
descumprimento  do  disposto  no  artigo  526  do  CPC.
Infirmar,  esse  entendimento,  em  sede  de  recurso
especial, é inviável, conforme óbice da Súmula 7/STJ.3.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp
490.961/ES,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014,
DJe 05/08/2014)

Dessa  forma,  interposto  o  recurso,  sem  a  observância  do

disposto no parágrafo único do art. 526 do CPC, não cumpriu a Insurreta um

dos requisitos de admissibilidade do Agravo e,  assim, conforme argüição e

comprovação da parte Agravada, impõe-se o não conhecimento do presente

recurso. 

Isso posto,  NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, o que

faço com base no art. 557, “caput”, do CPC. 

Publique-se. 

Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, ____ de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                         Relator
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