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DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008961-14.2014.815.0000
RELATORA : Juíza Convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
AGRAVANTE : Vilmar Dias de Oliveira
ADVOGADO : Denyson Fabião de Araújo Braga
AGRAVADO : Estado da Paraíba
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital
JUÍZA : Silvana Pires Brasil Lisboa

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE 
CÓPIA DA  DECISÃO AGRAVADA. DOCUMENTO 
OBRIGATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- Por  expressa  disposição  legal  (art.  525,  I, 
CPC),  compete  ao Agravante instruir  a  petição de 
agravo  de  instrumento  com  peças  reputadas 
obrigatórias,  cuja  falta  obsta  ao  seguimento  do 
recurso, por consistir irregularidade insanável.

- Não conhecimento do recurso.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vilmar Dias de 

Oliveira em face da decisão que, nos autos da Ação Ajuizada por ele em face 

do Estado da Paraíba, indeferiu o pedido liminar de recebimento de 2ª Bolsa 

de  Estudo,  onde  a  1ª  Bolsa  esta  sendo  paga,  contudo  insuficiente  para 

manutenção de Curso de Doutorado.

A parte  Agravante pugnou pela  reforma do provimento  judicial, 

sob o fundamento de que estão presentes os requisitos para o deferimento do 

pedido liminar buscado na Ação Cognitiva.

Ausência  de  contrarrazões,  haja  vista  não  ter  sido  formada  a 

angularização processual.

É o relatório.
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Nos termos postos nos autos, não há em que se alongar.

É que o Agravo não está devidamente instrumentalizado, uma vez 

que não se encontra encartada a cópia da decisão guerreada.

Pela regra do art. 525, da lei adjetiva civil, a petição do Agravo de 

Instrumento  será  instruída,  obrigatoriamente  com  cópias  da  decisão 

agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas 

aos advogados do Agravante e do Agravado e, facultativamente,  com outras 

peças que o Agravante entender úteis.

Nesses casos, a jurisprudência é uníssona:

“É  dever  do  agravante  trazer  ao  instrumento  todos  os 
elementos  que  permitam  à  turma  julgadora  o  perfeito 
conhecimento da questão discutida, a fim de possibilitar 
uma correta decisão. Caso haja deficiência na instrução, 
que não permita exame acurado das razões do recurso, 
não se conhece do agravo”(JTA 165/197).

O eminente jurista Theotônio Negrão, em comentário ao art. 525, 

traz as seguintes observações e decisões1:

O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças 
obrigatórias  e  também  com  as  necessárias  ao  exato 
conhecimento  das  questões  discutidas.  A  falta  de 
qualquer delas autoriza o relator a negar seguimento ao 
agravo ou à turma julgadora o não conhecimento dele (IX 
ETAB, 3ª conclusão; maioria).

O inciso I especifica as peças obrigatórias. Mas existem, 
ainda, peças necessárias, a saber, as mencionadas pelas 
peças  obrigatórias  e  todas  aquelas  sem as  quais  não 
seja possível a correta apreciação da controvérsia; a sua 
falta,  no  instrumento,  acarreta  o  não  conhecimento  do 
recurso,  por  instrução  deficiente  (RT  736/304,  JTJ 
182/211).

Finalmente, há também peças úteis ou facultativas (inciso 
II),  que podem ser juntas, a critério do agravante, para 
facilitar  o provimento do agravo e a melhor apreciação 
das questões suscitadas.

E arremata:

1  In Código de Processo e Legislação processual em vigor, 33ª edição, p. 583.
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É  dever  do  Agravante  juntar  as  peças  essenciais  (tanto  as 

obrigatórias  como as necessárias)  à  compreensão  da  controvérsia.  Se não 

fizer, seu recurso corre o risco de não ser conhecido, por instrução deficiente. 

Portanto, a formação deficiente não pode ser suprida, em face da 

impossibilidade da conversão do julgamento em diligência, impondo-se, desta 

forma,  negar  seguimento  ao  Agravo  de  Instrumento,  por  sua  manifesta 

inadmissibilidade, com base no disposto nos arts. 527, inciso I, e 557, do CPC.

Com  estes  fundamentos,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  presente 

Agravo  de  Instrumento,  por  ser  manifestamente  inadmissível,  com 

fundamento no art. 557 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Diligências legais.

João Pessoa, ___ de julho de 2014

Juíza Convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
                         Relatora
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