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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  reputada  obrigatória  –
Cópia da decisão agravada- Art. 525, inc. I,
do  CPC/1973 –  Impossibilidade  de
conversão  em  diligência  –  Não
conhecimento do recurso – Matéria pacífica
nos Tribunais Superiores – Aplicação do art.
932,  inciso  III, do  CPC/1973 –  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.

Vistos etc. 

Trata-se  de  agravo  de  instrumento
interposto por  SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, objetivando,
ao final, reformar decisão interlocutória, publicada no dia 02/06/2014 (fl. 122),
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prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande, que, nos autos da ação ordinária de indenização securitária, tombada
sob  o  nº  0011886-18.2013.8.15.0011,  deferiu  o  pedido  de  realização  de
perícia a serem depositados pela seguradora.

Sustenta  a agravante que a decisão violou
o art.  33,  do CPC/1973,  uma vez que os honorários  de perito  devem ser
pagos pelo autor da ação, aduzindo ainda que a condição de beneficiário da
justiça gratuita não transfere o ônus do pagamento ao réu.

Diante  disso,  pugna pelo  provimento  do
recurso  para  que  seja  determinado  que  a  agravada  pague  os  honorários
periciais.

DECIDO.

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade do presente  recurso serão analisados nos moldes da Lei nº
5.869/73.

Isto porque, a suposta decisão agravada foi
publicada em  02 de junho de 2014 (fl.122)  e, nos termos da orientação do
Enunciado Administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça,  os requisitos
de admissibilidade de recurso interposto em face de decisão publicada sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, devem ser examinados de acordo
com a referida lei processual. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões pu-
blicadas 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. 

Feitas  estas  considerações,  antes  de  en-
frentar o âmago do presente recurso, passo a análise dos seus requisitos de
admissibilidade, à luz da Lei Processual nº 5.869/73.

Como é cediço, a admissão do agravo de
instrumento está condicionada ao preenchimento de uma série de requisitos
legais  específicos,  de  modo  que  na  ausência  de  qualquer  um  destes,  o
recurso não poderá ser conhecido pelo Tribunal.

O Código  de  Processo  Civil  de  1973,  em
seus artigos 524 e 525, estabelece os seguintes pressupostos para a aferição
da admissibilidade do recurso:

Art.  524.  O  agravo  de  instrumento  será  dirigido
diretamente  ao tribunal  competente,  através  de petição
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com os seguintes requisitos: 
I - a exposição do fato e do direito;
II - as razões do pedido de reforma da decisão;
III  -  o  nome  e  o  endereço  completo  dos  advogados,
constantes do processo.

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; 
II -  facultativamente, com outras peças que o agravante
entender úteis.
§  1o  Acompanhará  a  petição  o  comprovante  do
pagamento das respectivas custas e do porte de retorno,
quando  devidos,  conforme  tabela  que  será  publicada
pelos tribunais.
§ 2o No prazo do recurso, a petição será protocolada no
tribunal, ou postada no correio sob registro com aviso de
recebimento,  ou,  ainda,  interposta  por  outra  forma
prevista na lei local. 

Sobre  o  “thema”,  THEOTÔNIO NEGRÃO1

leciona:
“O agravo de  instrumento  deve  ser  instruído  com as
peças  obrigatórias e  também  com  as  necessárias  ao
exato conhecimento das questões discutidas.   A falta de  
qualquer delas     autoriza o relator a negar seguimento ao  
agravo   ou  à  turma  julgadora  o  não  conhecimento  
dele  ”.   
(sem grifos no original) 

Sem  destoar,  NELSON  E  ROSA  NERY
também esclarecem:

 “É obrigatória a juntada, com a petição de interposição
do agravo e com as razões do inconformismo e o pedido
de  nova  decisão  (CPC  524),  das  seguintes  peças:  a)
decisão agravada,  para que o tribunal saiba o teor do
ato judicial impugnado, para poder julgar o recurso; b)
certidão da intimação da decisão agravada, para que o
tribunal possa analisar a tempestividade do agravo; c)
procuração outorgada aos advogados do agravante e do
agravado (...);  d)  guia  de  recolhimento  das  custas  de
preparo  do  recurso,  quando  devido  e  do  porte  de
retorno”.2  (sem grifos no original) 

E:

1  In Código de Processo Civil e legislação processual civil em vigor, 34ª ed., Ed. Saraiva, 2002, p.
579.

2  In Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., Ed. RT, 2002, p. 883.
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“Faltando uma das peças obrigatórias,  o  agravo não
poderá ser conhecido por não preencher o pressuposto
de admissibilidade da regularidade formal”.3  
(sem grifos no original) 

Não é  outro  o  entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE
TRASLADO DE PEÇA DE COLAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PROCURAÇÃO  DO  SUBSCRITOR  DA  PARTE
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ART. 525, I DO CPC.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.  Nos termos
da jurisprudência do STJ, não se conhece de Agravo de
Instrumento  interposto  sem  as  peças  obrigatórias
previstas  no  art.  525,  I  do  CPC.   2. O princípio  da
instrumentalidade das formas não é aplicável em casos
como  ausência  de  procuração  de  uma  das  partes
recorrentes,  tendo  em vista  não  ser  cabível  por  outro
meio  comprovar  a  regularização  da  representação
processual da parte, a fim de lhe garantir a existência de
defesa  técnica  e  a  concretização  dos  princípios  do
contraditório  e  da  ampla  defesa  (AgRg  no  REsp
838.013/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura,  DJe  19.12.2008).  3.  Agravo  Regimental
desprovido.  (AgRg  no  Ag  1314359/PR,  Rel.  Min.
Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  DJe  15.09.2011).”(sem
grifos no original). 

E:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  CÓPIA  DA
PROCURAÇÃO   QUE  OUTORGA  PODERES  AO
ADVOGADO  SUBCRITOR  DAS  CONTRARRAZÕES.
DEFICIÊNCIA  NA  INSTRUÇÃO  DO  AGRAVO.  ART.
525,  I,  DO  CPC.  COMPROVAÇÃO  MEDIANTE
CERTIDÃO. 1.  A ausência de procuração que outorga
poderes  ao  subscritor  de  contrarrazões  impede  o
conhecimento do apelo em razão dos óbices inscritos no
art.  525,  I,  do  CPC.  2.  Agravo regimental  desprovido
(AgRg no Ag 1249037/RJ, 4ª Turma, Min. João Otávio de
Noronha, DJe 28.04.2010).”  (sem grifos no original). 

Mais:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC.
PEÇAS OBRIGATÓRIAS NO ART. 525, I, DO MESMO
DIPLOMA  LEGAL.  AUSÊNCIA  DA  PROCURAÇÃO

3  In Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., Ed. RT, 2002, p. 883
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OUTORGADA  PELO  AGRAVADO.  JUNTADA
POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
Consoante já decidiu esta Corte, a ausência das peças
obrigatórias de que trata o art. 525, I, do CPC, importa
o não conhecimento do recurso, inadmitida sua juntada
posterior. Recurso Especial provido. (REsp 1037404/RJ,
3ª  Turma,  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti,  DJe
06.05.2009).”(sem grifos no original). 

Ademais, imperioso frisar que, em sede de
agravo  de  instrumento,  não é  permitido  ao  Relator  converter o  feito  em
diligência, para determinar a intimação do agravante, a fim de que traga a
cópia  da  peça obrigatória.  Primeiro,  porque esse  dever  é  “ex-lege”. Vale
dizer, por disposição da lei, deveria ter sido trazida (a peça) com a inicial.

De  mais  a  mais,  porque  existe
entendimento consolidado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
que proíbe a diligência. Veja-se:

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NO  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  PERANTE  AS  INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.  FALTA  DE  PROCURAÇÃO  DE
ADVOGADO.  PEÇA  OBRIGATÓRIA.  INTIMAÇÃO
DA  PARTE  PARA  SANAR  A  FALTA.
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICAÇÃO DOS ARTS. 13
E  37  DO  CPC. DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  525,
INCISO I, DO CPC. NORMA COGENTE. EMBARGOS
ACOLHIDOS.  1.  Nos  termos  do  art.  525,  inciso  I,  do
Código de Processo Civil, o agravo de instrumento nas
instâncias  ordinárias  deve  ser  instruído  com as  peças
obrigatórias  nele  listadas,  bem  como  as  que  se
mostrarem  necessárias  à  perfeita  compreensão  da
controvérsia, sob pena de não conhecimento do recurso,
sendo inaplicáveis os arts. 13 e 37 do mesmo Diploma
Legal,  cujo  alcance  se  restringe  ao  processamento  de
feito perante o primeiro grau (EREsp 996366/MA, Corte
Especial, DJe 12.05.2011). “(sem grifos no original). 

Nesse  sentido,  conferir  os  seguintes
julgados: 

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.DEFICIÊNCIA NO
TRASLADO  DE  PEÇAS  OBRIGATÓRIAS.  AUSÊNCIA
DA  CADEIACOMPLETA  DE  PROCURAÇÃO  DOS
ADVOGADOS  DO  AGRAVANTE.  ART.  544,  §  1º,DO
CPC.  DILIGÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  A
jurisprudência  desta  Corte  é  pacífica  no  sentido  de
que,havendo  diversos  advogados  que  atuaram  no
processo,  é  necessário  juntar  a  cadeia  completa  de

5



Apelação Cível nº 2007281-91.2014.815.0000

representação do recorrente e do recorrido, sob pena de
não  conhecimento  do  recurso  em  face  do  óbice  da
Súmula 115/STJ. 2. Esta Corte assentou entendimento de
que não cabe a conversão do processo em diligência,
quando ausente peça essencial para a compreensão da
controvérsia. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
1364418/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
23.09.2011).” (sem grifos no original).

E: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NA  INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  PEÇA  OBRIGATÓRIA.
SÚMULA 83/STJ. I -  Incumbe à agravante o dever de
instruir  o  agravo,  obrigatoriamente,  com  as  peças
indicadas no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.
II  -  Se  o  entendimento  perfilhado  pelo  acórdão
impugnado  encontra-se  em  consonância  com  a
jurisprudência  pacificada  nesta  Corte,  aplica-se  o
enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
o que inviabiliza o recurso especial. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no REsp 894.489/SC, Rel.
Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do
TJ/BA),  3ª  Turma,  DJe  29/09/2009).”(sem  grifos  no
original).

 “In casu subjecto”, o recorrente alega que a
decisão  agravada  “determinou  à  agravante  o  pagamento  dos  honorários
periciais” (fl. 07).

Ocorre  que,  a  decisão  colacionada  aos
autos  (fl.  120)  não  determina  quem  deve  arcar  com  as  despesas  dos
honorários periciais, mas analisa tão somente o pedido de redução do valor
dos honorários arbitrados sem mencionar sequer o “quantum” fixado. 

Assim, o recorrente formou o instrumento do
agravo  e não se desincumbir, por completo, do seu ônus de instruí-lo com
todas  as  peças  reputadas  obrigatórias  pelo  art.  525,  I,  do  Código  de
Processo Civil.

Isto  porque,  como  visto,  não  se  encontra
nos autos a  cópia da decisão agravada, uma vez que a que foi juntada ao
encarte  processual (fl.  120) trata  do valor  fixado a título  de honorários de
perito.

Ademais, imperioso frisar que, em sede de
agravo de instrumento,  não era permitido,  na égide do Código de Processo
Civil  anterior, ao Relator  converter o  feito  em  diligência para determinar  a
intimação do agravante, a fim de que traga a cópia da peça ausente,  tendo
em vista que essa obrigação era “ex-lege”,  vale dizer, por disposição da lei,

6



Apelação Cível nº 2007281-91.2014.815.0000

deveria ter sido trazida (a peça) com a inicial.

De  mais  a  mais,  existe  entendimento
consolidado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que proíbe
a diligência. Veja-se:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. PEÇAS DE JUNTADA FACULTATIVA,
MAS  NECESSÁRIAS  AO  JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  COLAÇÃO  POSTERIOR,
MESMO  NAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  1.  Está
pacificado na Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça -  ERESP  449.486-PR  -  que  a  falta  de  peça
essencial  ou  relevante  para  a  compreensão  da
controvérsia  afeta  a  compreensão  do  agravo,  cuja
formação é de responsabilidade da parte, não cabendo a
conversão  do  processo  em  diligência,  seja  nas
instâncias  ordinárias  seja  nesta  Corte. 2.  Ainda  que
assim não fosse, o agravante não deu cumprimento às
disposições  regimentais  no  tocante  à  demonstração
analítica do dissenso pretoriano.  3.  Agravo regimental
não provido”. (STJ – AgRg nos EREsp 114678 /  SP –
Corte Especial – Rel. Min. Fernando Gonçalves – DJU
04.04.2005) (sem grifos no original).

Com efeito, deixou o agravante de cumprir
um  requisito de  admissibilidade  obrigatório do  agravo  de  instrumento,
impossibilitando, destarte, seu conhecimento.

O art.  932, III do Código de Processo Civil
de 2015, por sua vez, prescreve: 

“Art. 932. Incumbe ao relator:
(…)
III  - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida.

Por tais razões, com fulcro no art.  932,  III,
do CPC/2015, não conheço do recurso. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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