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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2010935-86.2014.815.0000
RELATOR : Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  de  Direito  convocado  em

substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Mercedes Benz Leasing do Brasil Arrendamento Mercantil
ADVOGADA : Aldenira Gomes Diniz
AGRAVADO : Comercial de Bebidas do Brejo LTDA
ADVOGADO : Alexandre Gomes Bronzeado

PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  de
instrumento – Requisito de admissibilidade
específico –  Art.  526 do CPC – Alegação
pelo  recorrido  –  Comprovação  através  de
informação  prestada  pelo  juiz  de  primeiro
grau  -  Inexistência  de  pressuposto  de
admissibilidade recursal – Hipótese de não
conhecimento do recurso – Aplicação dos
arts.  526  e  557  ambos  do  CPC  –
Seguimento negado.

- O caráter cogente do art. 526 do Código
de  Processo  Civil,  impõe  ao  agravante  a
obrigação de juntar, no prazo de três dias,
as razões do recurso e os documentos que
acompanharem  petição  de  interposição,
perante o juízo “a quo”.

-  Nega-se  seguimento  a  agravo  de
instrumento  quando  a  recorrente
descumpre a determinação do art.  526 do
Código  de  Processo  Civil,  havendo
arguição  e  comprovação,  por  parte  do
agravado  ou  do  magistrado,  de  que  o
referido  preceito  legal  fora  desobedecido.
Ilação  retirada  dos  arts.  557  c/c  526,  do
CPC.
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Vistos, etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido de efeito suspensivo, interposto por MERCEDES BENZ LEASING DO
BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL, irresignado com a decisão proferida
pela M.M. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Guarabira que, nos autos da ação
revisional  de  contrato,  fase  de  cumprimento  de  sentença,  manejada  por
COMERCIAL  DE  BEBIDAS  DO  BREJO  LTDA,  ao  receber  petição  de
cumprimento  da  sentença,  apresentada  pela  empresa  exequente,  ora
recorrida, considerou correto o “quantum” apresentado para cumprimento do
julgado, sem, contudo, antes ter intimado o executado para manifestação.

 

Em  suas  razões  recursais,  sustenta  a
agravante que a decisão recorrida afronta a ampla defesa e o contraditório,
visto  que  a  sentença  proferida  na  fase  de  conhecimento,  transitada  em
julgado,  tão  somente  declarou  a  ilegalidade da  cobrança de  comissão de
permanência e capitalização de juros, com da devida restituição do indébito
na  forma  simples,  ou  seja,  a  sentença  foi  declaratória,  necessitando  ser
liquidada antes de se iniciar a execução do título judicial.

 

Alega que, em respeito ao contraditório e a
ampla  defesa,  ambas  as  partes  têm  que  ser  ouvidas  sobre  os  valores
apresentados pela parte contrária, sendo nula a decisão ora hostilizada por ter
considerado válidos os cálculos da agravada, sem precedente intimação do
recorrente para impugnação.

 

Por conta disso, pugna pela atribuição do
efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, a cassação
da decisão vergastada.

Efeito suspensivo deferido (fls. 334/338).

A magistrada “a quo” prestou informações
às fls. 344/346, noticiando que a agravante apresentou na instância primeva a
cópia  da petição do presente agravo de instrumento em 22 de agosto de
2014, quando a interposição do recurso de deu em 18 de agosto de 2014.

Contrarrazões  da  empresa  agravada,
pugnando pelo não conhecimento do presente recurso, ante a ofensa ao art.
526 do Código de Processo Civil (fls. 350/354).

É o breve relato. Decido.

A Lei nº. 10.352, de 26.12.2001, introduziu
significativas alterações no rito do recurso de agravo de instrumento, dentre
as quais se pode destacar a introdução do parágrafo único ao art.  526 do
CPC, prescrevendo que o não cumprimento do disposto no “caput” do referido
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artigo por parte do agravante importa na inadmissibilidade do recurso. Veja-
se: 

“Art. 526. O agravante, no prazo de 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  argüido  e  provado  pelo  agravado,
importa inadmissibilidade do agravo.” (grifo nosso)

A  Magistrada  “a  quo”,  ao  prestar  as
informações de  fls. 344/346, noticiou que a agravante  não cumpriu com o
disposto no art.  526 do CPC, tendo em vista ter apresentado na instância
primeva a cópia  da petição do presente agravo de instrumento em 22 de
agosto de 2014, quando a interposição do recurso de deu em 18 de agosto de
2014.

Em  contrarrazões  de  fls.  350/354,  a
empresa agravada pugnou pelo não conhecimento do presente recurso, ante
a ofensa ao art. 526 do Código de Processo Civil.

Perlustrando os presentes autos, vê-se, “in
casu subjecto”, que este agravo de instrumento foi interposto em 18 de agosto
de  2014  (uma  segunda-feira),  todavia,  a  petição  de  informação  da
interposição do recurso, com a juntada de sua cópia, somente ocorreu em 22
de agosto de 2014 (uma sexta-feira), ou seja, após decorrido o prazo de 03
(três) dias previsto no artigo 526 do CPC.

 Sendo assim, como a não observância do
citado  dispositivo  legal  implica  a  ausência  de  pressuposto  recursal,  é
impossível  prosseguir  no exame do presente recurso,  impondo-se que lhe
seja negado seguimento.

Nesse sentido, são inúmeros os julgados do
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC  NÃO
CONFIGURADA.ART.  526  DO  CPC.
DESCUMPRIMENTO  POSTERIOR  À  LEI  10.352/01.
INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa
de prestação jurisdicional,  o acórdão que, mesmo sem
ter examinado individualmente cada um dos argumentos
trazidos  pelo  vencido,  adotou,  entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
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2.  Após a vigência da alteração promovida pela Lei n.
10.352/2001,  o  procedimento  previsto  no art.  526 do
CPC  não  representa  uma  faculdade,  mas  sim  uma
obrigação  para  o  agravante,  e  seu  descumprimento
constitui  motivo  legal  para  o  não  conhecimento  do
agravo de instrumento. Precedente: AGMC 8961/MS, 1ª
T., Min. Teori Zavascki, DJ de 22.11.2004.
3. Recurso especial provido”1.

E:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–  INTERPOSIÇÃO  APÓS  O  ADVENTO  DA  LEI
10.352/01  –  CPC,  ART.  526   -  VIOLAÇÃO
CONFIGURADA.
-  A  juntada  de  cópia  da  petição  do  agravo  de
instrumento,  do  comprovante  de  sua  interposição,
assim como a relação dos documentos que o instruíram
é ônus da parte e a sua inobservância consiste em fato
impeditivo de seu conhecimento.
- Interpretação do art. 526 do CPC, redação posterior à
Lei 10.352/01.
- Recurso especial conhecido, mas improvido”2.

Outra:

“RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ARTIGO  526  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 
1. "1. A não juntada pelo agravante da cópia da petição
de agravo interposto, descumprindo os termos do artigo
526 do Código de Processo Civil, não é, por si só, fato
impeditivo  do  seu  conhecimento.  2.  Cuidando-se  de
mera  faculdade  posta  à  disposição  da  parte,  sua
inobservância  acarreta,  apenas,  a  impossibilidade  do
juízo agravado de se retratar." (REsp nº 178.278/MG, da
minha Relatoria, in DJ20/9/99).
2.  O  parágrafo  único  do  artigo  526  do  Código  de
Processo Civil, introduzido pela Lei nº 10.352/2001, só
incide quando o vício for alegado e provado pela parte
contrária.
3. Recurso conhecido.3

1 STJ  – 1ª  Turma,  REsp 733228/MS; Relator(a)  Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI,  j.  02/08/2005,  DJ
22.08.2005 p. 148.
2 STJ – 2ª Turma,  REsp 795957/RS; Relator(a) Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, j. 06/12/2005,
DJ 06.03.2006 p. 367 
3 STJ – RESP 480666/SP – 6ª Turma  - Recurso Especial 2002/0147629-9 - Min. Fernando Gonçalves - DJ
08/03/2004 p. 336.
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Não  divergem  sobre  o  tema,  os  demais
Tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– NÃO OBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO NO ART.
526,  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CPC  –  1.  "Com  o
advento  da  Lei  nº  10.352/2001,  que  acrescentou  o
parágrafo  único  ao  art.  526  do  CPC,  a  omissão  do
Agravante,  em  providenciar  a  juntada,  aos  autos
principais,  de  cópia  da  petição  do  agravo  e  do
comprovante de sua interposição, desde que argüido e
provado  pelo  Agravado,  importa  inadmissibilidade  do
agravo" (Dentre outros, AG nº 2002.01.00.001261-0/BA,
Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus, DJ
de 25.10.2002). 2. Agravo não conhecido.”4 

No mesmo sentido, decidiu o TJDF que a
desídia  do  agravante,  em não  cumprir  o  disposto  no  artigo  526 do  CPC,
implica na inadmissão do agravo de instrumento. Leia-se:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FALTA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA CAUSA –
ÚNICO, ART. 526 DO CPC – RECURSO INADMITIDO
E PROCESSO EXTINTO – DECISÃO UNÂNIME – O
agravante que se descuida no cumprimento do governo,
insculpido no § único do art. 526 do CPC, enseja, com a
sua desídia, o incabimento do agravo e a extinção do
processo. Em se tratando de norma cogente, objeto da
regularidade formal do recurso,  a parte,  a tanto,  está
vinculada.” 5 

Por  fim,  cabe  ressaltar  que  o
descumprimento às disposições do art. 526 do Código de Processo Civil pode
ser noticiada pelo juiz do feito em suas informações. A esse respeito, segue
julgado do STJ:

“REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  ART.  526  DO  CPC.
IRREGULARIDADE.  COMPROVAÇÃO  ATRAVÉS  DE
INFORMAÇÃO DO JULGADOR.
I - As informações prestadas nos autos pelo juiz, dando
conta da ausência dos requisitos de admissibilidade do
agravo  de  instrumento  (Art.  526  do  CPC),  constitui
documento eficaz para provar o não cumprimento do
referido comando normativo, configurando presunção
juris tantum de veracidade.
II -  Recurso especial provido.”6 

4 TRF 1ª R. – AG 01000000698 – MG – 6ª T. – Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro – DJU 19.05.2003 – p. 224.
5 TJDF – AGI 20020020044395 – DF – 1ª T.Cív. – Rel. Des. Eduardo de Moraes Oliveira – DJU 23.04.2003 – p.
19.
6REsp 896.896/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ
08/03/2007, p. 182.
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Por tais  razões,  NEGA-SE SEGUIMENTO
ao  recurso  de  agravo  de  instrumento  interposto,  com  fulcro  no  art.  557,
“caput”7, c/c 526 todos do CPC. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 28 de novembro de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator

7 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em  confronto  com  súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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