
  
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  0000862-
55.2015.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : José Edgard da Cunha Bueno Filho
AGRAVADO : José Pereira dos Santos
ADVOGADO : Guilherme Queiroz e Silva Filho
ORIGEM : Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE
DECISÃO MONOCRÁTICA.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  NOS  AUTOS  DA  AÇÃO
CAUTELAR  SATISFATIVA  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  PEDIDO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO  ATIVO.  AUSÊNCIA  DE  PEÇAS
OBRIGATÓRIAS.  IRREGULARIDADE  FORMAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFRONTA AO ART.
525,  I,  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO.  DECISÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

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

- Em sede de Agravo, o ônus imposto ao Agravante,
quanto  à  apresentação de  peças  obrigatórias,  não
comporta suprimento para sanar a posteriori, eis que
se opera a preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Recurso, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 52.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo Banco Bradesco S/A
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contra Decisão Monocrática de fls. 38/39v., que negou seguimento ao Agravo.

Irresignado com tal decisão, almeja o Agravante, às fls. 43/48,

reforma do decisum, sustentando que o Recurso foi instruído e que a falta de

documentos em sede de Agravo de Instrumento pode ser suprida. Pede, por

fim, o recebimento do Agravo e apreciação pela Câmara.

É o relatório. 

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,

conheço do Agravo Interno.

Pois bem.

Sem delongas, diante da inexistência de fundamentos novos

capazes de modificar a Decisão Monocrática atacada, mantenho-a nos seus

mais exatos termos, passando a transcrevê-la:

“DECIDO

A questão não comporta maiores considerações.

O Agravante, em sua inicial, deixou de colacionar peças
obrigatórias, conforme previsão legal.

Pela regra do artigo 525 do CPC, a petição do Agravo de
Instrumento será instruída,  obrigatoriamente,  com cópia
da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação
e  das  procurações  outorgadas  aos  advogados  do
Agravante e do Agravado,  porém tais peças não foram
juntadas aos presentes autos.

 Os mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, comentando o referido artigo, em sua obra Código
de Processo Civil Comentado, assim prelecionam:

“Se do instrumento faltar peça essencial, o tribunal não
mais poderá converter  o julgamento em diligência para
completá-lo. (...) A juntada posterior, ainda que dentro do
prazo de interposição (dez dias),  não é  admissível  por
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haver-se operado a preclusão consumativa.” (8ª edição,
2004. Página 995).

Nesse sentido, é a jurisprudência local:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FORMAÇÃO
INCOMPLETA.  INSTRUMENTO  SEM  PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. Ausência de cópia da decisão agravada
e  procurações.  Seguimento  negado.  Irresignação.
Alegações infundadas.  Impossibilidade de apresentação
posterior  dos  documentos  ausentes.  Desprovimento  do
recurso. A certidão de intimação da decisão agravada e a
procuração  da  parte  agravada  são  peças  obrigatórias
para a formação do instrumento de agravo, e sua falta no
traslado  do  instrumento  implica  a  inadmissibilidade  do
recurso.  Precedentes  do  STJ.  É  ônus  do  agravante  a
formação do instrumento, não sendo possível a juntada
posterior  de  peça  obrigatória  ou  documento  que  a
substitua,  haja  vista  a  ocorrência  de preclusão.  (TJPB;
Proc.  200.2011.023728-2/001;  Terceira  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB
27/10/2011; Pág. 11).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao
agravo.  Ausência  de  certidão  de  intimação  da  decisão
agravada.  Inobservância  por  parte  da  recorrente.
Inexistência  de  argumento  capaz  de  modificar  o
entendimento adotado. Manutenção da decisão recorrida.
Desprovimento  do recurso.  Não tendo vindo  aos  autos
nenhum elemento novo capaz de alterar o convencimento
já  manifestado  quando  da  decisão  recorrida,  é  de  ser
mantida aquela decisão. (TJPB; AGInt 200.2008.038646-
5/001;  Rel.  Des.  Genésio  Gomes  Pereira  Filho;  DJPB
06/05/2011; Pág. 5).

Cumpre ressaltar que a Corte Especial do STJ reafirmou
entendimento no sentido de que o Agravo de Instrumento,
tanto o previsto no art. 522, como o do art. 544, ambos do
CPC,  deve  ser  instruído  com  as  peças  obrigatórias
(previstas  na  Lei  Processual),  bem  como  àquelas
necessárias  à  correta  compreensão  do  incidente  nos
termos do art. 525, II, do CPC, de sorte que a ausência
de qualquer delas, obrigatórias ou necessárias, obsta seu
conhecimento.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA  DECISÃO  QUE  INADMITIU  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO,  POR  IRREGULARIDADE  FORMAL.
AUSÊNCIA  DA  PROCURAÇÃO  OUTORGADA  PELO
AGRAVADO  AO  SEU  PATRONO.  FORMAÇÃO
IRREGULAR  DO  INSTRUMENTO.  ÔNUS  DO
AGRAVANTE  QUE  NÃO  RESTOU  OBSERVADO.
JUNTADA  POSTERIOR.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  REGIMENTAL.  -  É
indispensável o traslado das peças reputadas essenciais
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à formação do agravo de instrumento,  as quais devem
ser  apresentadas  no  momento  da  interposição  do
recurso, sob pena de inadmissibilidade, por irregularidade
formal.  -  Nesse  passo,  eventual  juntada  posterior  não
supre o ônus acima,  tendo em vista que já  operada a
preclusão  consumativa,  na  espécie.  -  Por  fim,
considerando ser ônus do agravante a correta formação
do agravo, bem assim não se tratar o caso de dispensa
documental,  há  de  ser  mantida  a  decisão  que  negou
seguimento ao agravo. - Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no Ag 1038160/GO, Rel. Ministro OG
FERNANDES,  SEXTA TURMA,  julgado  em 20/11/2008,
DJe 09/12/2008)

Destaque-se, ainda, que não se admite converter o feito
em diligência, para sanar a irregularidade na formação do
Agravo, como prevê o art.  284 do Código de Processo
Civil, que se aplica, apenas, à petição inicial.

Por  outro  lado,  o  Relator,  no  exercício  do  juízo  de
admissibilidade  do  Recurso,  pode,  à  luz  do  que
estabelece o art. 527, I, combinado com o art. 557, caput,
do  Diploma  Processual  Civil,  negar  seguimento  ao
Agravo, quando este for manifestamente inadmissível, ou
não  preencher  os  requisitos  necessários  para  o  seu
conhecimento.

Diante  do  exposto,  amparado  nos  arts.  527,  I,  e  557,
caput,  todos do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente
Agravo, por ausência de peças obrigatórias.”

Cumpre ressalvar que, de fato, o Agravante apresentou, à fl.18,

a procuração outorgada a Advogada do Recorrente, todavia a presença de tal

documento é insuficiente para alterar o decisum.

 Dessa forma,  DESPROVEJO  o Agravo Interno, mantendo a

decisão agravada.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.
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Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa. Procuradora  de  Justiça
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 28 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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