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A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 2004180-46.2014.815.0000
Origem : Vara Única da Comarca de São Bento
Relatora     : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Lúcia de Fátima Medeiros 
Advogada : Luciana Fernandes Araújo
Agravado : Banco do Brasil S/A
Advogada : Patricia de Carvalho Cavalcanti

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA QUE  NEGOU 
SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
IRRESIGNAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO 
CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO MEDIANTE COAÇÃO. 
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS.   AUSÊNCIA DE 
FICHA  FINANCEIRA  OU  CONTRATO  COMPROVANDO  OS 
DESCONTOS. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. PRAZO PARA 
JUNTADA. NÃO ATENDIMENTO. DESPROVIMENTO.

Não se conhece do agravo de instrumento quando ausentes peças 
obrigatórias e ou necessárias à compreensão da controvérsia.

A ausência de peça essencial à formação do agravo, enseja o seu não 
conhecimento, pelo descumprimento do disposto no artigo 525, I, do 
Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao agravo  interno.  
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno combatendo a decisão monocrática de fls. 
188/192 que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O Agravo de Instrumento, por seu turno, combateu a decisão que 
indeferiu  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  de  mérito  (suspensão  da  cobrança  das 
parcelas do empréstimo) na  Ação de Repetição de Indébito c/c  Indenização por Danos 
Morais e Materiais com Pedido de Liminar,  por entender que inexistia prova inequívoca, 
que convencesse o juízo  da verossimilhança dos fatos  alegados na exordial,  apesar  de 
vislumbrado o periculum in mora.   

Em  decisão  monocrática  (fls.  188/192),  esta  relatoria  negou 
seguimento a apelação, uma vez que a agravante não atentou para o prazo de 5 (cinco) 
dias  que  foi  dado  para  juntar  cópia  de  documentos  necessários  e  úteis  ao  exame  da 
matéria,  apresentando-lhes 14 (quatorze) dias após de expirado os prazos.  

Nas razões recursais, fls. 197/208, a agravante defende que:

1) “(...) acostou aos autos todos os documentos elencados como obrigatórios  
para o regular processamento do recurso de agravo de instrumento, haja vista que juntou a cópia de  
todo  o  processo  ordinário  do  Juízo  a  quo  e,  inseridos  a  estes,  juntou,  também extrato   (ficha  
financeira) demonstrando os descontos efetuados (...)”

2)  “Na petição  do agravo  de  instrumento  foi  observada toda  a  regra  do  
artigo 525, I do CPC, formando-se o instrumento com todas as peças obrigatórias, frise-se, definida  
por lei.”

3) “(…) a cópia do contrato e ficha financeira comprovando os descontos das  
parcelas em conta da agravante, por certo não roga no elenco de documentos obrigatórios para a  
formação do instrumento recursal.”

4) “Se a ilustre relatora, de outro lado, entende como imprescindível, tais  
documentos, ao deslinde da controvérsia, embora não previsto no rol taxativo do art. 525, I, da lei  
adjetiva  civil,  ad  cautelam,  deve-se  determinar  à  parte  da  agravante  que  sanasse  a  questão,  
conforme preceitua o art. 560, parágrafo único do CPC.”      

Por fim, requer a reconsideração da decisão e, na inocorrência desta, 
que o Agravo Interno seja recebido e provido pela Egrégia Terceira Câmara, a fim de dar 
prosseguimento ao agravo de instrumento.
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É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Gudes – Relatora

Contam  os  autos  que  a  agravante  foi  surpreendida  em  assalto, 
sendo obrigada a contrair empréstimo, cujos descontos estão sendo debitados em sua 
conta.

Pediu em liminar nos autos da  Ação de Repetição de Indébito c/c 
Indenização por Danos Morais e Materiais que os descontos fossem suspensos.  

O  juiz  a  quo indeferiu  o  pedido  de  antecipação  de  tutela   por 
entender que inexistia prova inequívoca, que convencesse o juízo da verossimilhança 
dos fatos alegados na exordial, apesar de vislumbrado o periculum in mora.   

Insatisfeita, protocolou agravo de instrumento, sendo distribuída 
para esta relatoria.

Em  que  pese  a  agravante  ter  tirado  cópia  de  todo  o  processo 
principal (0001159-09.2013.815.0881), composto de vários documentos, em nenhum deles, 
repito,  em nenhum, ficou demonstrado o  débito do empréstimo contraído mediante 
assalto. Os extratos bancários juntados às fls. 79/81, esclarecem melhor a análise.    

Diante  da  ausência  de  provas,  imprescindíveis  à  concessão  da 
liminar, esta relatoria oportunizou a agravante no prazo de 5 (cinco) dias  a juntada da 
cópia de documentos que comprovassem o dito empréstimo.

Às fls. 188/192, neguei seguimento ao recurso, tendo em vista que a 
agravante não atentou para o prazo estabelecido no despacho de fl. 165, apresentando 
extratos financeiros 14 (quatorze) dias após de expirado os prazo, sob o argumento que 
estava passando por problemas de saúde. 

Para a análise do recurso, in casu, necessária a exposição cronológica 
dos atos processuais, vejamos.

Esta relatoria proferiu despacho à fl. 165, solicitando que a agravante 
juntasse ficha financeira e contrato bancário comprovando os descontos do empréstimo, 
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uma vez que os extratos bancários apresentados às fls. 79/81, não faziam nenhuma menção 
à operação financeira realizada no dia 15/04/2013.   

O despacho foi disponibilizado no diário da justiça no dia 11/03/2014, 
sendo considerado publicado na data 12/03/2014 ( quarta-feira).

A contagem teve início no dia 13/03/2014 (quinta-feira), exaurindo o 
prazo para juntada no dia  17/03/2014 (segunda feira). 

Após 14 dias de expirado o prazo, a agravante atravessou petição de 
fls.  169/186,  protocolada  no  dia  31/03/2014,  solicitando  que  o  juízo  recebesse  os 
documentos  solicitados,  uma vez  que  a  advogada  estava  passando  por  problemas  de 
saúde, ficando impossibilitada de juntar no prazo determinado.

A agravante apresentou:

a) Ecocardiograma – 10/02/2014 – fl. 179
b) Solicitação Médica do Ecocardiograma – 10/02/2014 – fl. 181.

                                      c) Exame de sangue – 11/02/2014 – fls. 182 e 184 
                                      d) Exame de urina – 20/02/2014 – fl. 183
                                      e) Solicitação médica do Exame de sangue – 10/02/2014 – fl. 186 
      

Conforme  pode-se  constatar,  os  procedimentos  médicos  que 
causídica  foi  submetida,  ocorreram  entre  10/02/2014  a  20/02/2014,  um  mês  antes  da 
publicação (12/03/2014) do despacho de fl. 165. 

Ademais, a agravante juntou apenas exames de rotina sem maiores 
consequências,  nem  mesmo  atestado  médico,  indicando  repouso  pelo  período,  o  que 
vislumbra  a  plena  capacidade  laboral  nas  datas  compreendidas  entre  12/03/2014  a 
17/03/2014.      

Portanto, não restou configurado a justa causa pelo protocolamento 
intempestivo da petição de fls. 169/186, exigência do art.  183, §§ 1° e 2° do Código de 
Processo Civil.

Por essas razões, não conheço daquela petição de fls. 169/186.

Pois bem.
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Para  o  conhecimento  do  agravo  de  instrumento  é  imperioso o 
traslado das peças consideradas obrigatórias, previstas no art. 525, do Código de Processo 
Civil, além daquelas chamadas necessárias ou úteis para o julgamento do recurso.

No  presente  caso,  não  obstante  tenha  a  agravante  promovido  a 
juntada  ao  instrumento  da  decisão  agravada,  da  certidão  de  sua  intimação  e  dos 
instrumentos procuratórios, deixou de colacionar cópia de documentos necessários e úteis 
ao  exame da  matéria  pelo  Tribunal  ad  quem,  quais  sejam,  ficha  financeira  e  contrato 
bancário comprovando os descontos do empréstimo.

Com efeito, sem a cópia de tais documentos, não se poderá analisar 
com a precisão necessária a controvérsia objeto do recurso, ou seja, não haverá como se 
aferir a fundamentação fática e jurídica da pretensão antecipatória da recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA DE  PEÇA 
NECESSÁRIA  À  COMPREENSÃO  DA  CONTROVÉRSIA.  REEXAME  DO 
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. Já 
foi julgado pela Corte Especial deste Superior Tribunal que, nos termos do art. 
525,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  o  agravo  de  instrumento  nas  instâncias 
ordinárias deve ser instruído com as peças obrigatórias nele listadas, bem como 
as  que se  mostrarem necessárias  à  perfeita  compreensão da controvérsia,  sob 
pena  de  não  conhecimento  do recurso,  sendo inaplicáveis  os  arts.  13  e  37  do 
mesmo Diploma Legal, cujo alcance se restringe ao processamento do feito perante 
o primeiro grau. (EREsp 996.366/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, julgado 
em 12.5.2011, DJe 7.6.2011). 2. Para modificar o entendimento do Tribunal a quo, 
disposto no sentido de que as peças faltantes no agravo eram essenciais para a 
perfeita compreensão da controvérsia, demanda o revolvimento de fatos e provas. 
Tornando inafastável a incidência do verbete 7 da Súmula do STJ. (Nesse Sentido: 
AgRg no Ag 1.378.855/MA, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado 
em 19.5.2011,  DJe  3.6.2011;  AgRg no AREsp 17.928/SP,  Rel.  Min.  Castro  Meira, 
Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011 ). 3. "Não se conhece do recurso 
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 
sentido  da  decisão  recorrida."  Súmula  83/STJ. Agravo  regimental  improvido.” 
(AgRg no REsp 1255362/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 23/02/2012) (destaquei)

AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  FORMAÇÃO  DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE 
PEÇA FACULTATIVA, MAS ESSENCIAL. A ausência de peça facultativa - Cópia 
da petição inicial -    Necessária para o deslinde da controvérsia implica deficiência   
da formação do instrumento, o que acarreta a negativa de seguimento do recurso. 
Aplicação do artigo 557, caput c/c 525, inciso II, do CPC. Agravo de instrumento a 
que se nega seguimento. (TJRS; AI 439783-07.2012.8.21.7000; Santa Maria; Décima  
Câmara Cível; Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins; Julg. 04/10/2012; DJERS 08/07/2013) 
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Desse modo, não vejo como prosperar a irresignação da recorrente, 
que, embora tenha cumprido o determinado no art. 525, I, do CPC, deixou de trazer aos 
autos  documento  indispensável  para  dirimir  as  dúvidas  existentes,  permitindo  ao 
magistrado o perfeito exame do caso.

Segundo Theotônio Negrão: “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.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de processo civil e legislação  
processual em vigor. 31ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000. P 557).

           
Com  essas  considerações,  nego  provimento  ao  agravo  interno, 

mantendo intacta a decisão monocrática questionada por seus próprios fundamentos.

É como voto.
  
Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada Cível do 

Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  19  de  agosto  de  2014,  conforme  certidão  de 
julgamento de fl. 214, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.  Participaram do 
julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (relatora), o Exmo. Des.  José 
Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto 
Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 22 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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