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 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
                              GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2002334-28.2013.815.0000
RELATOR      : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
ADVOGADO : Pedro Correia de Oliveira Filho
AGRAVADO : Severino Marreiro da Silva
ADVOGADOS : Stepheson A. V. Marreiro e Allisson Carlos Vitalino 

PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  de
instrumento – Juntada de cópias ilegíveis –
Art. 525, inc. I, do CPC – Impossibilidade de
conversão  em  diligência  –  Não
conhecimento do recurso – Matéria pacífica
nos  Tribunais  Superiores  –  Aplicação  do
art.  557,  “caput”,  do  CPC  –  Seguimento
negado.

— É requisito formal de admissibilidade do
agravo de instrumento a juntada das cópias
de  todas  as  peças  reputadas  obrigatórias
pelo art. 525, I, do CPC, sem as quais não
pode ele ser conhecido.

—  É  dever  da  parte  agravante  instruir  o
agravo com cópias legíveis.

— A presença de cópias ilegíveis de peças
apontadas  como  obrigatórias  pelo
legislador  processual  civil  impede  que  o
agravo  ultrapasse  o  juízo  de
admissibilidade.

— Configuração de deficiência na formação
do instrumento, correspondendo à sua não
apresentação.
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Vistos etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido  de  efeito  suspensivo, interposto  por  PREVI  –  CAIXA  DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,  irresignada
com a decisão proferida nos autos da ação de cobrança, fase de cumprimento
de  sentença,  a  qual  rejeitou  a  impugnação  por  ela  oposta  em  face  de
SEVERINO MARREIRO DA SILVA.

Alega  a  recorrente  não  serem  devidos  a
inclusão do auxílio cesta-alimentação na folha de pagamento do exequente,
ora agravado, em razão da natureza indenizatória.

Com  isso  requer,  preliminarmente,  a
suspensão da inclusão dos valores referentes ao auxílio cesta-alimentação e,
no mérito, o provimento do agravo no sentido de considerar os cálculos por
ela realizados, excluindo, assim, o alegado excesso de execução. 

Informações  prestadas  pelo  juízo  “a quo”,
mantendo a decisão objurgada e noticiando o cumprimento com o disposto no
artigo 526 do CPC (fls. 141/142).

Devidamente  intimado,  o  agravado
apresentou contrarrazões (fls. 148/154), pugnando pelo não conhecimento do
recurso,  face a ilegibilidade da peças obrigatórias que instruem o presente
agravo de instrumento.

É o que basta relatar. Decido.

Com o devido respeito, o presente recurso
de agravo de instrumento não merece ser conhecido.

Dispõe o artigo 525, inciso I, do Código de
Processo  Civil  que  a  petição  de  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. 

Do  exame  dos  autos,  verifica-se  que,  na
formação do presente recurso, a agravante deixarou de instruí-lo com cópia
obrigatória  (cópia  da  decisão  agravada),  de  forma  legível,  exigidas  pelo
referido ordenamento processual.
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E,  de  acordo  com  entendimento
jurisprudencial,  a  ausência  de  cópias  legíveis  de  peças  apontadas  como
obrigatórias  pelo  legislador  processual  civil  impede  o  conhecimento  do
recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que referidos documentos,
se ilegíveis, caracterizam-se como deficiência na formação do instrumento, o
que corresponde à sua não apresentação.

Nesse sentido: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FALTA  DE  PEÇA
OBRIGATÓRIA:  CÓPIA  DA  PROCURAÇÃO  OU  DA
CADEIA  DE  SUBSTABELECIMENTO  DO
SUBSCRITOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI.
12.322,  DE  2010.  DIREITO  PROCESSUAL
INTERTEMPORAL.  INAPLICABILIDADE
RETROATIVA.  DECISÃO  AGRAVADA  QUE  SE
MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Constata-se, como apurado em decisão exarada pela
Presidência do STJ, que, no instrumento aportado a esta
Casa,  para  exame  de  admissibilidade  do  recurso  de
agravo, não constavam as cópias relativas à procuração
ou ao substabelecimento em cadeia outorgando poderes
tanto  ao  advogado  da  parte  agravante,  subscritor  da
petição do agravo, quanto ao causídico da parte adversa.
2. A remansosa jurisprudência do STJ, com amparo na
legislação  processual,  não  deixa  dúvidas:  é  dever  do
agravante instruir o agravo de instrumento com cópias
legíveis  das  peças  obrigatórias  e  essenciais  ao
conhecimento do recurso e ao deslinde da controvérsia,
em consonância com o art. 544, § 1º, do CPC. A falta ou
a  juntada  de  cópia  ilegível  de  qualquer  dessas  peças
acarreta o não conhecimento do recurso.
3.  No que toca à modificação de procedimento para a
interposição  do  agravo  contra  decisão  que  inadmite
recurso  especial,  que,  antes  das  novas  disposições
advindas com a Lei n. 12.322, de 2010, exigia a formação
do  instrumento,  somente  com  a  entrada  em  vigor  da
referida legislação é que o recurso de agravo passou a
ser  interposto  nos  próprios  autos  do  recurso  especial.
Nesse  sentido,  com  observância  às  regras  de  direito
intemporal  do  processo  civil,  a  nova  sistemática  não
pode incidir nos agravos interpostos antes da sua entrada
em vigor, caso dos autos.
4. No pertinente à matéria veiculada na página oficial da
web deste Tribunal, quanto a precedente do STJ (AgRg
no Ag 1.322.327/RJ, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
7/2/2011) em que se relevou deficiência no instrumento
do agravo, para julgar o mérito do recurso especial, tem-
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se  que  a  própria  notícia  não  configura  hipótese  de
raciocínio jurídico servil ao caso em análise.
Isso, porque naquele caso, mesmo que o decidido tenha-
se dado sob a influência do pensamento de simplificação
de  que  se  reveste  o  procedimento  inaugurado  com  a
entrada em vigor da Lei n. 12.322, em dezembro de 2010,
para a interposição de petição de agravo nos próprios
autos do recurso especial,  a notícia dá conta de que a
deficiência  cingiu-se  à  falha  considerada  irrelevante
para a compreensão da controvérsia veiculada, ou seja, a
cópia defeituosa na qual faltava a parte final da ementa,
per  se,  não  se  revelava  capaz  de  inviabilizar  o
conhecimento da controvérsia arguida pela parte.
5.  Muito  diversamente  é  a  espécie  dos  autos.  Como
assinalado,  não  foram  trasladadas  peças  obrigatórias
que  demonstrassem  -  nada  menos  -  que  a  própria
capacidade  postulatória  do  advogado  como
representante  processual  do  agravante.  A
obrigatoriedade das peças em tela, pelo art. 544 do CPC,
tem por escopo conferir legitimidade às petições trazidas
a  Juízo,  que  somente  podem  ser  apresentadas  por
advogado, a quem incumbe, de acordo com os artigos 1º
da Lei 8.906/94 e 36 do CPC, a postulação a qualquer
órgão do Poder Judiciário e a representação da parte em
Juízo, somente quando legalmente habilitado.
6.  Mantém-se,  pois,  a  decisão,  por  seus  próprios
fundamentos.
7.  Agravo regimental  não provido.  (STJ  -  AgRg no Ag
1348915/PR,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA
TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 28/06/2013).

 
E:

PROCESSUAL  CIVIL.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO  RECEBIDO  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA  DA  CÓPIA  DA  PROCURAÇÃO
OUTORGADA  PELA  AGRAVADA.  FORMAÇÃO
DEFICIENTE.  DECISÃO  AGRAVADA  QUE  SE
MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1.  Na  espécie,  constatada  a  ausência  da  cópia  da
procuração  outorgada  pela  parte  agravada,  a
Presidência  do  STJ  não  conheceu  do  agravo  de
instrumento por formação deficiente do instrumento.
2. A remansosa jurisprudência do STJ, com amparo na
legislação  processual,  não  deixa  dúvidas:  é  dever  do
agravante instruir o agravo de instrumento com cópias
legíveis  das  peças  obrigatórias  e  essenciais  ao
conhecimento do recurso e ao deslinde da controvérsia,
em consonância com o disposto no art.  544,  §  1º,  do
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CPC. A falta ou a juntada de cópia ilegível de qualquer
dessas peças acarreta o não conhecimento do recurso.
3.  A  parte  agravante,  em  seu  arrazoado,  não  deduz
argumentação jurídica nova alguma capaz de alterar a
decisão ora agravada,  que se  mantém, na íntegra,  por
seus próprios fundamentos.
4.  Pedido  de  reconsideração  recebido  como  agravo
regimental.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ - RCDESP no Ag 1412945/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  21/05/2013,
DJe 25/06/2013)

 
Mais ainda:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TERRENO  DE  MARINHA.
CONSTRUÇÃO  IRREGULAR.  PROTEÇÃO  AO  MEIO
AMBIENTE.  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  CÓPIA
ILEGÍVEL.  FORMAÇÃO  DEFICIENTE  DO
RECURSO DE AGRAVO.  ÓNUS DO AGRAVANTE.
PRECEDENTES.
1. As cópias das fls. e-STJ 116-118 mostram-se ilegíveis,
de modo que a comprovação da regularidade formal do
recurso  especial  fica  prejudicada  de  forma  indelével,
gerando  óbice  intransponível  para  o  conhecimento  do
agravo de instrumento.  Precedentes:  AG 1.110.422/SP,
Rei. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma. DJe 19/5/2009 e
AgRg  no  Ag  613275/SP,  Rei.  Ministro  Teori  Albino
Zavascki. Primeira Turma, DJ17/12/2004.
2. A jurisprudência do STJ é firme em seu entendimento
de  que  peça  ilegível  é  fato  que  equivale  a  sua  não
apresentação.
3. E dever do agravante zelar pela correia formação do
instrumento  de  agravo,  sendo  inviável  sanar  eventual
irregularidade formal nesta instância excepcional.
4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no Ag
1256045/SC, Rei. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma,  julgado  em  05/08/2010,  DJe  16/08/2010).  (os
grifos não constam do original).

As  cópias  constantes  às  fls.  30/31  e
131/132 juntadas para instruir o presente recurso de agravo de instrumento,
com a devida vênia, devem ser consideradas como não apresentadas, uma
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vez que ilegíveis,  configurando,  dessa forma a deficiência  na formação do
instrumento.

Nesse  sentido,  oportuno  transcrever  os
trecho das ementas dos Acórdãos proferidos pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, que, por analogia, aplicam-se ao presente caso:

"Processual  civil.  Agravo  de  instrumento.  Peças
ilegíveis. I - Cópias consideradas obrigatórias pelo art.
544,  §  I  do  CPC  juntadas  aos  autos  ilegíveis,
corresponde a sua não apresentação."  STJ - AgRg no
Ag 302.278/SP, Rei. Ministro José Delgado, PT., julgado
em 08.08.2O0CU5J 18.09.2000 p. 1 1.

Assim,  vê-se  ser  dever  do  recorrente
acostar aos autos os documentos obrigatórios exigidos pelo art 525 do CPC,
sendo, também, dever da parte apresentar documento legível.

A  impossibilidade  de  leitura  ou
compreensão  do  quanto  contido  no  documento  obrigatório  implica  no  não
conhecimento do recurso de agravo de instrumento. 

Deve  ser  registrado,  por  fim,  por  ser  de
rigor, que pela sistemática recursal referente ao agravo de instrumento, a falta
de juntada  de  peças  obrigatórias  ou,  no  caso,  juntadas  de  forma ilegível,
implica o não seguimento do recurso, já que não é admissível a realização de
diligências tendentes a suprir essas omissões.

Por  tais  razões,  com  fulcro  no  art.  557,
“caput”,  do CPC,  NEGO SEGUIMENTO  ao agravo de instrumento, uma vez
que  este  apresenta  séria  deficiência  de  instrução,  quando  não  se  traz  à
colação traslado legível da decisão recorrida (art. art. 525, I, do CPC).

P.I.

João Pessoa, 21 de janeiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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