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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL  –  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO –  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL  –  FINANCIAMENTO  DE
VEÍCULO  –  TUTELA  ANTECIPADA
INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – FORMAÇÃO
DEFICIENTE DO RECURSO –  AUSÊNCIA DE
CÓPIA  LEGÍVEL  DA  PROCURAÇÃO
OUTORGADA À ADVOGADA DO AGRAVANTE
– DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – ART. 525, I,
DO  CPC  –  ENTENDIMENTO  PACÍFICO  NO
STJ  –  RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL –  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC.

–  O  documento  ilegível  é  considerado
inexistente pela pacífica jurisprudência do STJ.

- Sendo a procuração outorgada à advogada da
agravante  um  documento  obrigatório  ao
conhecimento  do  agravo  de  instrumento,  nos
termos do art. 525, I, do CPC, a sua ausência
importa em inadmissibilidade do recurso.

-  Assim,  impõe-se  a  negativa  de  seguimento,
nos termos do art. 557, caput, do CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO
DA CRUZ SANTOS em face da  decisão interlocutória de fls. 46/47,  que
indeferiu  seu  pedido  de  tutela  antecipada,  através  do  qual  buscava  a
suspensão do pagamento das parcelas restantes do financiamento adquirido
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junto  ao  ITAÚ  VEÍCULOS  S/A  BANCO  FIAT  IMOBILIÁRIOS  LTDA,  ora
agravado.

Em suas razões (fls. 02/06), o recorrente pleiteia a reforma da
citada decisão, com vistas a assegurar-lhe o pedido que lhe foi negado pela
decisão agravada.

Colacionou documentos às fls. 08/50.

É o breve relatório.

DECIDO

O  presente  agravo  não  pode  ser  conhecido,  eis  que
inexistentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 525, inciso I, do
Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art.  525.  A  petição  de  agravo  de  instrumento  será
instruída: 

I -  obrigatoriamente,  com cópias da decisão agravada,
da certidão da respectiva intimação e das  procurações
outorgadas  aos  advogados  do  agravante e  do
agravado; [destaques de agora]

Pelo que se extrai dos autos, percebe-se que o agravante não
colacionou aos autos cópia legível da procuração outorgada a sua advogada,
tendo  em  vista  a  impossibilidade  de  identificar  quem  teria  assinado  o
documento de fl. 27.

Dessa forma, não é possível aferir se a advogada postulante
do recurso está legalmente habilitada para representar judicialmente a parte
agravante.

Ademais,  o documento ilegível é considerado inexistente pela
pacífica jurisprudência do STJ, senão, vejamos:

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
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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. (...) 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.1

Assim,  conclui-se  que  o  presente  recurso  não  pode  ser
conhecido, na medida em que deixou de apresentar documento obrigatório,
nos termos do art. 525, I, do CPC.

Nesse sentido, vejamos o precedente do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. ART. 544, § 1º, DO CPC. CORRETA
FORMAÇÃO  DO  INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE  DA  PARTE  AGRAVANTE.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  NA  ORIGEM  PARA
APRESENTAÇÃO  DAS  CONTRARRAZÕES.  SIMPLES
ALEGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. A ausência do traslado
das contrarrazões ao recurso especial ou de certidão de
sua não interposição impedem o conhecimento do agravo
de instrumento em razão do óbice inscrito no art. 544, §
1º, do Código de Processo Civil.  2.  Constitui ônus da
parte  a  formação  do  instrumento  com  as  peças  e
elementos necessários ao exame da irresignação. 3.
A  simples  alegação  de  que  o  Tribunal  de  origem não
realizou  a  intimação  da  parte  agravada  para  que
apresentasse  as  contrarrazões  ao  recurso  especial  é
insuficiente para reformar decisão de não conhecimento
de agravo, uma vez que a ausência de apresentação de
peça  indispensável  à  formação  do  instrumento
constitui  vício  insanável. 4.  Agravo  regimental
desprovido. 2

Sendo o recurso manifestamente inadmissível,  impõe-se é a

1 STJ - AgRg no Ag 1348915/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013,
DJe 28/06/2013.

2 STJ - AgRg no Ag 1412323/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/06/2013, DJe 28/06/2013.
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negativa do seu seguimento, nos termos do art. 557, caput, do CPC3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, NEGO
SEGUIMENTO AO  AGRAVO DE INSTRUMENTO por  ser  manifestamente
inadmissível, ante a ausência de peça obrigatória, nos termos do art. 525, I,
do CPC.

P.I.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator

3 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.
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