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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1506259-8, DA 4ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA-PR 

Agravante: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ 

– ADAPAR/PR  

Agravado: RUDMAR LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 

Relator: JUIZ HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ1 

 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA PELO 
RECORRENTE DAS RAZÕES DO RECURSO NOS AUTOS 
ORIGINAIS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 526, DO CPC.  

REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE EXTRÍNSECO NÃO 
SATISFEITO. FATO IMPEDITIVO DO CONHECIMENTO DO 
RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO A QUE 
SE NEGA SEGUIMENTO. 

 
 
 
Vistos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 1506259-8, em 

que é Agravante Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná e 

Agravado Rudmar Luiz Pereira dos Santos. 
 
I. RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto por Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná 
                                                        
-- 
 
1 Em Substituição à Des. Regina Afonso Portes 
-- 
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em face da decisão de folhas 108-112/TJ, a qual concedeu a tutela antecipada em 

sede de Mandado de Segurança sob nº 0000382-04.2016.8.16.0004 para 

determinar à autoridade coatora apontada que proceda ao afastamento do 

impetrante do exercício do cargo público, para desempenho do mandado de 

Presidente da AFISA-PR. 

Em suas razões recursais (folhas 4-19), a agravante pugna pela reforma da 

decisão agravada, entendendo que falta à AFISA (Associação dos fiscais da 

defesa agropecuária do Estado do Paraná) inscrição perante o Ministério do 

Trabalho e Emprego, portanto não teria personalidade sindical. Diante disso, o 

agravado não poderia gozar do benefício de licença para exercer função de 

dirigente na associação profissional.   

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo 

provimento do recurso, suspendendo o concurso público e declarando a 

competência da justiça estadual para processar o feito.  

Por meio da decisão de fls. 193/198, foi deferido o efeito pleiteado. 

Houve apresentação de contraminuta pela parte Agravada, oportunidade 

em que requereu, preliminarmente, o não conhecimento o presente recurso por 

violação a norma prevista no art. 526 do CPC de 1973 (1018 do novo CPC - folhas 

205/2011). 

Foram prestadas informações pelo juízo da causa (folhas 212), atestando 

que o Agravante não promoveu o devido cumprimento ao disposto no supra citado 

artigo. 

É o breve relatório. 
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II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

Conforme estabelece o artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, "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". Tal 

entendimento não sofreu alteração com a vigência do novo Código de Processo 

Civil, o qual dispõe sobre a matéria em seu art. 932, IV2.  

É exatamente o caso em tela. Senão, vejamos. 

Dispõe o artigo 526 do Código de Processo Civil, in verbis:  

 
Art. 526. O agravante, no prazo de três (3) 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. 

 

A exigência do artigo 526 do Código de Processo Civil tem por finalidade 

proporcionar ao juiz que proferiu a decisão agravada os meios necessários para 

que exerça o juízo de retratação, bem como possibilitar à parte agravada conhecer 

a extensão da matéria devolvida no recurso, para que exerça sua defesa. 

                                                        
2 Art. 932.  Incumbe ao relator: (…) 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida; 
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A doutrina e a jurisprudência dominante se posicionam no sentido de que o 

não cumprimento do disposto em tal artigo impõe o não conhecimento do recurso.  

No presente caso, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi 

protocolado no dia 22 de fevereiro de 2016 (folhas 19). No entanto, o Agravante 

deixou de cumprir requisito obrigatório ao conhecimento do referido recurso, ou 

seja, não informou ao juízo de primeiro grau da interposição do agravo, conforme 

vislumbra-se das informações prestadas pelo juízo a quo às folhas 212. 

Ademais, o Agravado, ao apresentar contrarrazões ao recurso, manifestou-

se pela inadmissão deste, em decorrência do não cumprimento das disposições 

do art. 526 do CPC. 

Desta forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, conforme 

demonstram os seguintes julgados: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO EM 
MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO DO AGRAVADO DE 
DESCUMPRIMENTO POR PARTE DOS AGRAVANTES DO DISPOSTO 
NO ART. 526 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMPROVADA 
MEDIANTE CERTIDÃO COLACIONADA AO CADERNO PROCESSUAL. 
AUSÊNCIA DE JUNTADA PELA RECORRENTE DAS RAZÕES DO 
RECURSO NOS AUTOS ORIGINAIS DE MANEIRA TEMPESTIVA. 
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE EXTRÍNSECO NÃO SATISFEITO. 
FATO IMPEDITIVO DO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO 
NÃO CONHECIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - AI - 1282596-8 - Nova Londrina 
-  Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime -  - J. 04.08.2015) 
(negritei) 
 
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 
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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. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, 
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório 
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme 
o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. T1 Primeira Turma. 
Agravo Regimental no Agravo e Recurso Especial nº. 689693/MA. 
Relator: Ministro Sérgio Kukina. Publicação DJe 01.06.2015.) (negritei) 
 

 

Assim sendo, é de se negar seguimento ao agravo de instrumento, ante o 

descumprimento pelo agravante do artigo 526 do Código de Processo Civil. 

 

III - DECISÃO 

 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 200, XXIV3, do Regimento Interno 

deste Tribunal de Justiça e no artigo 557, caput, do CPC, nego seguimento ao 

recurso e, face ao efeito translativo, diante do descumprimento do previsto no art. 

526 do CPC. 

Intimem-se. 

Comunique-se imediatamente ao MM. Juiz da causa. 

                                                        
3 Art. 200. Compete ao Relator: (...)  
XXIV - extinguir o procedimento recursal, bem como a ação originária, sem resolução do mérito; 
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Oportunamente, arquive-se. 

 

Curitiba, 1 de abril de 2016 

 

Hamilton Rafael Marins Schwartz 
Juiz de Direito Substituto em 2º Grau 
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