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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2004565-91.2014.815.0000
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Sul América Cia Nacional de Seguros 
ADVOGADO   : Nelson Luiz Nouvel Alessio
AGRAVADO : Cleomar dos Santos Tarradt e Outros
ADVOGADO   : Marcos Souto Maior Filho

PROCESSUAL  CIVIL  – Agravo  de
instrumento –  Decisão agravada publicada
antes  da  vigência  do  Novo  Código  de
Processo  Civil  –  Requisitos  de
admissibilidade  –  Análise  com  base  no
Código  de  Processo  Civil  de  1973  –
Enunciado do Superior Tribunal de Justiça -
–  Ausência  de  peça  obrigatória  –  Cópia
completa da decisão agravada  – Ônus do
recorrente – Não conhecimento.

-  “Enunciado  Administrativo  nº  2  -  Aos
recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações
dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça”.

— 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/1973, sem as quais
não pode ele ser conhecido.
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Vistos, etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento
interposto por  Sul América Cia Nacional de Seguros em face de Cleomar
dos Santos Tarradt e Outros, inconformado com a decisão interlocutória do
MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande,  nos autos da
Ação nº 0011887-03.2013.815.0011 ajuizada pelos ora agravados em face da
agravante. 

Em síntese, sustentou que é desnecessário
comprovar  afetação  das  reservas  do  FESA/FCVS;  que  o  declínio  da
competência  para a justiça federal  independe até  mesmo de manifestação
favorável da Caixa Econômica Federal, pois seu interesse decorre da lei, da
norma que regulamenta a matéria.

Pugna  pelo  provimento  do  recurso,  para
que seja reformada a decisão hostilizada. 

Às  fls.  755/757,  este  signatário  entendeu
que  se  fazia  necessária  a  intervenção  da  Caixa  Econômica  Federal,  bem
como facultativa a intervenção da União Federal, determinando, portanto, a
intimação do Jurídico Regional da Caixa Econômica Federal, bem como da
Procuradoria  da  União  no  Estado  da  Paraíba,  para,  apenas,  após  as
respostas, dar andamento ao agravo de instrumento.

A  Caixa  se  manifestou  (fls.  244/245)
pugnando  pela  sua  admissão  em  substituição  à  seguradora  demandada,
excluindo-a da lide, e que o processo seja remetido à Justiça Federal.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade  e  a  controvérsia  do  presente  recurso  será  analisada  nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não

2



Interno nº 001.2012.010979-6/001Agravo de Instrumento nº  0800833-35.2016.815.0000

iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob a  égide  a  legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova lei, sob pena
de gerar insegurança jurídica. 

Como  a  decisão  recorrida  fora  publicada
em 24/02/2014 (fl. 221), ou seja, quando vigente o Código de Processo Civil
anterior, resta patente que deve ser aplicado o Digesto Processual Civil de
1973.

Em consonância com o entendimento aci-
ma declinado, é a orientação do Enunciado Administrativo nº 2, do Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpos-
tos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas, até então,  pela jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça. 

Joeirando  os  autos,  observa-se  que  não
deve ser conhecido o presente recurso, ante a deficiência na formação do
respectivo instrumento, por ausência de peça obrigatória, como doravante se
demonstrará.

É  cediço  que,  diversamente  dos  demais
recursos, no agravo de instrumento o Tribunal não tem acesso ao inteiro teor
do processo, haja vista que há uma tramitação paralela do agravo no segundo
grau e da ação principal na primeira instância. Por conta dessa peculiaridade,
exige o legislador brasileiro que o agravante forme um instrumento (peças
obrigatórias, facultativas e necessárias) capaz de possibilitar que o Juízo “ad
quem” compreenda a essência do processo que irá decidir.  Veja-se o que
estabelece o art. 525 do antigo Código de Processo Civil:

Art.  525.  A  petição  do  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;
II – facultativamente, com outras peças que o agravante
entender úteis.

Sendo  assim,  infere-se  que  para
interposição de agravo de instrumento, além dos requisitos elencados no art.
524  do  CPC  de  1973,  exige-se  que  o  agravante  instrua  a  peça  inicial,
obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva
intimação e das procurações dos advogados do agravante e do agravado (art.
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525, I). Ademais, exige a Norma Processual Civil, que, dentro do prazo de três
dias após a interposição do agravo,  seja protocolada perante o juízo onde
tramita o processo a cópia da petição do agravo, assim como a relação dos
documentos que o instruíram (art. 526).

“In casu subjecto”,  olvidou-se a agravante
de acostar a cópia completa da decisão agravada, restando deficiente, assim,
o instrumento trasladado, não havendo outra alternativa, senão não conhecer
do recurso.

Nesse diapasão, segue julgado do Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PEÇA OBRIGATÓRIA.
CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
TEMPESTIVIDADE  RECURSAL.  DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1.- É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de
que a ausência das peças obrigatórias de que trata o art.
525,  I,  do  Código  de  Processo  Civil  importa  o  não
conhecimento  do  recurso,  inadmitida  sua  juntada
ulterior.
2.-  Ainda  que  inexistente  nos  autos  a  certidão  de
publicação  da  decisão  agravada,  caberia  ao  ora
recorrente  requerer  ao  cartório  judicial  a  extração de
certidão avulsa que lhe fizesse as vezes, para fazer prova
da tempestividade do recurso,  ou,  até  mesmo,  juntar  a
cópia  do  diário  oficial  em  que  a  referida  decisão  foi
publicada.
3.-  O agravo  não  trouxe  nenhum argumento  capaz  de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  475.476/RJ,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 27/03/2014,
DJe 29/04/2014)

E:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ NEGANDO
SEGUIMENTO  AO  RECLAMO  -  PROCURADOR
SUBSCRITOR DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL  SEM  PODERES  -  CADEIA  DE
PROCURAÇÕES  DA  PARTE  AGRAVADA
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INCOMPLETA - PEÇA OBRIGATÓRIA - ART. 544, § 1º,
DO CPC.
INSURGÊNCIA DA RÉ.
1.  O  STJ  pacificou  entendimento  de  que  o  momento
oportuno de juntada das peças obrigatórias em agravo de
instrumento é o do ato de sua interposição,  não sendo
admitido  o  traslado  extemporâneo  em  razão  da
ocorrência da preclusão consumativa.
2. "A simples alegação de traslado de cópia integral dos
autos  não  é  suficiente  para  justificar  a  falta  de
documento sem que haja, também, certidão do Tribunal a
quo  confirmando  a  ausência  do  referido  documento."
(AgRg nos EAg 1412874/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2013,
DJe 26/09/2013) 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1385569/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  18/03/2014,  DJe
26/03/2014)

Em acréscimo, a jurisprudência desta Corte
é  pacífica  no  sentido  de  que  a  ausência  de  peça  obrigatória  tem  como
consequência  o  não  conhecimento  do  recurso,  por  sua  manifesta
inadmissibilidade:

“AGRAVO  INTERNO.  DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS.  AUSÊNCIA  DE  PEÇA
OBRIGATÓRIA.  Procuração  outorgando  poderes  ao
procurador  firmatário.  Inviabilidade  de  juntada
posterior.  Desprovimento  do  agravo.  É  ônus  do
agravante a formação do instrumento.  Não tendo sido
juntada  aos  autos  peça  obrigatória,  segundo  o  que
dispõe o art. 525, I, do código de processo civil, torna-se
inviável  o  conhecimento  do  recurso,  porquanto
caracterizada  irregularidade  formal  na  sua
interposição.  Na  sistemática  atual,  cumpre  à  parte  o
dever  de  apresentar  as  peças  obrigatórias  para  a
formação do agravo, sob pena de não-conhecimento do
recurso. Impossibilidade de sua apreciação, por não ter
sido formado com peças essenciais para sua análise, in
casu,  cópia  da  procuração  ou  substabelecimento
outorgado  ao  advogado  que  subscreve  a  inicial.
Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  (TJPB;
AGInt  014.2008.002659-5/001;  Rel.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides; DJPB 24/04/2009; Pág. 8)
– negritei.”

Neste  sentido,  estando  ausente
pressuposto de admissibilidade recursal, configurada está a hipótese de não
conhecimento do recurso. 
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Por tais razões, não conheço do agravo de
instrumento.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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