
                                                                                               

 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO Nº  2012837-74.2014.815.0000  –  Campina
Grande
RELATOR :Juiz Ricardo Vital de Almeida 
AGRAVANTE :Elinaldo Laurentino Bezerra
ADVOGADO(S) :Henrique Dougllas Jucá Pereira e João Paulo Jucá e Silva
AGRAVADA :Cleide Gonçalves Barbosa
ADVOGADO(S) :Bruno Cezar Cadé

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE  –  NÃO  OBSERVÂNCIA  DO
DISPOSTO  NO INCISO I  DO ART.  525  DO CPC –
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO –  NÃO
RECOLHIMENTO  DAS  CUSTAS –  ALEGAÇÃO  DE
SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO
COMPROVADA – SEGUIMENTO NEGADO.

É  ônus  do  agravante  a  devida  formação  do
instrumento.  Estando  o  recurso  incompleto,  por
ausência de alguma das peças obrigatórias, deverá o
relator  negar-lhe  seguimento  (art.  557  do  CPC),
descabida diligência para anexação de alguma de tais
peças.

É  deserto  o  recurso  quando,  no  momento  de  sua
interposição, o recorrente não recolhe as custas sob a
alegação de ser  beneficiário  da gratuidade judiciária,
porém  não  apresenta  quaisquer  documentos  que
comprovem tal afirmação.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Elinaldo
Laurentino Bezerra, inconformado com a decisão proferida nos autos da Ação
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de Exoneração de Alimentos (em fase de cumprimento de sentença),  por ele
ajuizada em face de Cleide Gonçalves Barbosa, na qual o MM. Juiz de Direito
da  3ª Vara de Família da  Comarca de  Campina Grande deferiu  a gratuidade
judiciária  requerida  pela  promovida  (ora  agravada)  e  indeferiu  o  pleito  de
cumprimento de sentença apresentado pelo agravante.

Informações do Juízo de origem às fls. 27/28.

Intimada,  a  agravada  não  apresentou  contrarrazões,  conforme
certidão de fl. 31.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito (fls. 32/34).

É o relatório.

Decido.

Examinando o encarte processual e a documentação contida nos
autos, observo que o agravante não cumpriu o disposto no inciso I do art. 525,
do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço ser ônus do agravante a adequada formação
do instrumento com todos os elementos legalmente obrigatórios e necessários
ao  conhecimento  da  espécie,  sem  o  que,  fica  excluída  a  possibilidade  de
decisão do mérito.

A esse respeito, o art. 525 do CPC 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.

No caso em comento, constato que o agravante não apresentou a
certidão de intimação da decisão objurgada consoante determina o art. 525, I,
do  CPC,  inviabilizando,  desse  modo,  o  processamento  da  irresignação.
Saliento haver certidão à fl. 19 destes, na qual se menciona a expedição de
uma  nota  de  foro  em  06/10/2014.  No  entanto,  tal  termo  não  substitui  o
mencionado  documento  faltante,  mormente por  não  indicar a  data  de
publicação  da  decisão  agravada,  restando inviabilizada  a  aferição  da
tempestividade  desta  insurgência,  inclusive  porque  não  há,  neste  caderno
processual, outros meios que possam atestá-la.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido
de que o Agravo de Instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias,
previstas no art. 525, I, do CPC, não sendo possível a conversão do julgamento
em diligência para complementação do traslado ou juntada posterior de peça.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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Confiram-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DA  DECISÃO
AGRAVADA  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEÇA
OBRIGATÓRIA.  NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ consolidou a orientação de
que o Agravo de Instrumento deve ser instruído com as
peças obrigatórias, previstas no art.  525,  I,  do CPC. A
ausência  dessas  peças  obsta  o  conhecimento  do
Agravo,  sendo  impossível  converter  o  julgamento  em
diligência para complementação do traslado ou fazer a
posterior juntada de peça.
2. Verifica-se que, no presente caso, faltou peça obrigatória
no Agravo de Instrumento.
3. O V. Acórdão do Tribunal a quo está em dissonância com
a orientação do STJ de que a juntada das peças obrigatórias
previstas  no  art.  525,  I,  do  CPC é  indispensável  para  o
conhecimento do Agravo de Instrumento.
4. Agravo Regimental não provido.1 (grifei)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. ART. 525 DO CPC. AUSÊNCIA DE PEÇA
ESSENCIAL.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que  a  formação  do  agravo  de  instrumento  é  de
responsabilidade  do  agravante  (art.  525  do  CPC),
devendo  nele  constar  todas  as  peças  obrigatórias  e
essenciais  ao  exame  da  controvérsia,  razão  por  que
ausência de qualquer delas importa o não conhecimento
do recurso.
2.  A  alteração  das  conclusões  adotadas  no  acórdão
recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática,
providência  vedada  em  recurso  especial,  nos  termos  da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.2 (grifei)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PEÇA  OBRIGATÓRIA.  CÓPIA  INTEGRAL  DA  DECISÃO
AGRAVADA.  ESSENCIALIDADE  DA  PEÇA  FALTANTE.
REEXAME.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1.  Ausência  de  peça  obrigatória  do  agravo  de
instrumento  previsto  no  artigo  522  do  CPC.  A
jurisprudência do STJ é  no sentido de que a falta de
uma das peças obrigatórias enumeradas no inciso I do

1 STJ;  AgRg  no  AREsp  596481/CE;  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin;  Órgão  Julgador  (Segunda  Turma);  DJe,
02/02/2015.

2 STJ; AgRg no AREsp 493925/SP; Rel. Ministro Sérgio Kukina; Órgão Julgador (Primeira Turma); DJe, 10/12/2014.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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artigo  525  do  CPC  (cópias  da  decisão  agravada,  da
certidão  da  respectiva  intimação  e  das  procurações
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado)
impede o conhecimento do agravo de instrumento, não
se  revelando  cabida  a  conversão  do  julgamento  em
diligência para complementação do traslado ou juntada
posterior.  (AgRg  no  REsp  1354701/GO,  Rel.  Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013,
DJe 30/10/2013)
2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte
agravante  não  trouxe,  nas  razões  do  agravo  regimental,
argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.3(grifei)

Ademais,  apesar  de  afirmar  ser  beneficiário  da  gratuidade
judiciária, razão pela qual informa não haver recolhido as custas referentes ao
presente Agravo de Instrumento, o agravante não acostou qualquer documento
comprobatório de tal alegação. Assim sendo, deve ser reconhecida a deserção
do presente recurso, pois no momento de sua interposição não foi efetuado o
preparo, não se comprovou a concessão prévia da justiça gratuita e não houve
pleito para outorga de tal benefício. Neste sentido, confiram-se os seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.
RAZÕES  DE  APELAÇÃO  DESACOMPANHADAS  DO
PREPARO. DESERÇÃO.
1.  O  agravante  apresentou  recurso  de  apelação
desacompanhado do respectivo preparo.
2. O art. 511, caput, do Código de Processo Civil, estabelece
que,  "no  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente
comprovará,  quando  exigido  pela  legislação  pertinente,  o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção".
3. Segundo a novel jurisprudência da Corte Especial, "a
comprovação do preparo recursal deve ser realizado no
momento  da  interposição  do  recurso,  afastando-se  a
interpretação  que  admitia  a  juntada  posterior  desse
documento"  (AgRg  nos  EAg  1126021/MS,  Rel.  Min.
Castro  Meira,  Corte  Especial,  julgado  em  29/06/2010,
DJe 23/08/2010).
Agravo regimental improvido.4 (grifei)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PREPARO.
NECESSIDADE  DE  RECOLHIMENTO  DE  CUSTAS  E
PORTE  DE  REMESSA  E  RETORNO,  NO  ATO  DA
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  BENEFICIÁRIO  DE

3 STJ; AgRg no AgRg no AREsp 557340/PR; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; Órgão Julgador (Quarta Turma);
DJe, 02/12/2014.

4 STJ;  AgRg nos EREsp 579295/PR;  Relator  Ministro Humberto Martins;  Órgão Julgador  (Corte Especial);  DJe,
18/05/2012.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO, NA
DATA DA INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  DESERÇÃO.
ART. 511 DO CPC E SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES.
I. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
orienta-se  no  sentido  de  que,  no  ato  de  interposição  do
Recurso  Especial,  deve  o  recorrente  comprovar  o
recolhimento  das custas  judiciais,  do  porte  de remessa e
retorno,  bem  como  dos  valores  locais,  estipulados  pela
legislação estadual,  ou comprovar que se encontra sob o
pálio da gratuidade de justiça, sob pena de deserção (art.
511 do CPC e Súmula 187/STJ).
II. Na forma da jurisprudência do STJ, se "o art. 511, caput,
do CPC estabelece que 'no ato de interposição do recurso o
recorrente  comprovará,  quando  exigido  pela  legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa
e  de  retorno,  sob  pena  de  deserção',  o  recorrente  deve,
mutatis  mutandis,  fazer  prova da dispensabilidade de seu
recolhimento, quando beneficiário da justiça gratuita. Afinal,
o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de
admissibilidade do recurso,  pelo que sua falta  implica em
negativa  de  seguimento.  O  que  não  se  admite,
evidentemente,  é  que  o  relator  do  recurso  busque  suprir
essa  falta  do  recorrente,  identificando  no  processo  se  o
recorrente faz jus à benesse legal ou não, uma vez que não
é sua essa tarefa"  (STJ,  AgRg nos EAREsp 188.231/RS,
Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,  CORTE ESPECIAL,
DJe  de  19/08/2013).  Em  igual  sentido:  STJ,  AgRg  nos
EREsp  1.099.768/RJ,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2009.
III.  Na  forma  da  jurisprudência,  "o  despacho  de
admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo é provisório, e
não vincula esta Corte. O efetivo controle dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial  cabe a este Tribunal"
(STJ, AgRg nos EDcl nos Edcl no AREsp 540.803/RJ, Rel.
Ministro  HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  DJe
de 05/12/2014).
IV.  Não  tendo  sido  realizado  o  devido  preparo,  na
hipótese,  nem  comprovado,  no  momento  da
interposição  do  apelo  extremo,  que  o  recorrente  era
beneficiário da gratuidade de justiça, o apelo deve ser
considerado deserto (Súmula 187/STJ).
V. Agravo Regimental improvido.5 (grifei)

PROCESSO CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  DESERÇÃO  DO  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA  CONDIÇÃO  DE
BENEFICIÁRIO  DA JUSTIÇA GRATUITA.  FUNDAMENTO
SUFICIENTE INATACADO.
1. Caso em que a parte autora recolheu as custas iniciais do
processo,  bem  como  realizou  o  preparo  da  apelação,
deixando,  contudo,  de  efetuar  o  preparo  referente  ao

5 STJ;  AgRg no AREsp 552567/PB;  Rel.  Ministra Assusete Magalhães;  Órgão Julgador  (Segunda Turma);  DJe,
12/03/2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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recurso especial,  limitando-se a afirmar, nas razões desse
recurso,  que estaria  amparada pela gratuidade de justiça.
Deserção do recurso especial configurada.
2.  A  concessão  da  gratuidade  da  justiça  deve  ser
comprovada,  não  bastando  mera  alegação  da  parte.
Fundamento  não  impugnado  e  suficiente,  por  si  só,  para
manter a conclusão do julgado.
3. Agravo regimental desprovido.6 (grifei)

O artigo 511,  caput, do CPC, é claro ao afirmar que  “no ato de
interposição  do  recurso,  o  recorrente  comprovará,  quando  exigido  pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”. 

Na mesma esteira, o artigo 142, caput, do RITJPB, reza: 

Art. 142. No ato de interposição do recurso, ressalvadas as
isenções definidas em lei, o recorrente comprovará, desde
logo, o respectivo preparo, inclusive porte de retorno,  sob
pena  de  deserção  (CPC,  art.  511,  c/c  a  Lei  Estadual  n.
5.672/92, art. 16 e parágrafos). 

Diante  do  exposto,  impossível  é  o  conhecimento  do  presente
agravo,  pela  deficiência  de  sua  instrução  e  ausência  dos  instrumentos
essenciais  ao  seu  conhecimento,  quais sejam,  a  certidão  da  respectiva
intimação da decisão agravada e o comprovante de recolhimento do preparo.

Em  sendo  assim,  numa  forma  de  privilegiar  a  efetividade  da
prestação jurisdicional, aplicável é o art. 557, caput, do CPC. Veja-se o teor do
dispositivo referido, in verbis:

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.

Por tais razões, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
    RELATOR

G/08

6 STJ; AgRg no AREsp 594539/PR; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Órgão Julgador (Terceira Turma); DJe,
05/03/2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida


