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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE 
PROCURAÇÃO  DO  AGRAVADO.  PEÇA 
OBRIGATÓRIA.  DESOBEDIÊNCIA À  REGRA DO 
ART. 525, I, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

-  A procuração  outorgada  pela  parte  agravada  ao 
seu  procurador  é  peça  obrigatória  quando  da 
interposição do Agravo de Instrumento, constituindo 
a sua ausência nos autos ou de certidão cartorária 
dando  conta  da  inexistência  de  tal  documento, 
violação à norma imperativa do art. 525, I, do Código 
de Processo Civil.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto por Cláudio Luiz Figueiredo de Brito contra a decisão 

proferida pelo Juiz da 12ª Vara Cível da Comarca de Capital que, nos autos 

da Ação de Revisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Repetição 

de Indébito, deferiu em parte a tutela antecipada requerida

O Agravante sustentou que por encontrar-se em dificuldade 

financeira,  firmou contrato de empréstimo/financiamento com o Banco do 

Brasil. Disse que, que de forma contrária à legislação, o Promovido passou 

a efetivar descontos na conta corrente do Recorrente em patamar superior a 
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30% de sua remuneração.

Aduziu que apesar de o Juiz “a quo” ter deferido em parte o 

pedido de antecipação de tutela, apenas determinou que o Banco do Brasil 

se abstivesse de realizar consignações cujo percentual ultrapassasse o teto 

de  70%  dos  rendimentos  do  Autor,  apurado  mensalmente,  deixando 

margem para  que  a  Instituição  recorrida  venha  a  efetuar  descontos  em 

valores maiores àqueles previstos nos contratos.

Por tais razões, pugnou pela concessão do efeito suspensivo 

ativo  ao  presente  Agravo  de  Instrumento  para  que  seja  deferida  a 

antecipação de tutela na forma pleiteada na petição inicial, declarando que o 

Banco do Brasil, quando da realização dos descontos, observe o limite de 

30% dos rendimentos brutos do Autor, excluídas as deduções obrigatórias 

previstas em lei, conforme expressamente disciplina o art. 4º, da Resolução 

nº 21/2007 do TJPB. No mérito, pelo provimento do recurso (fls. 02/11). 

Juntou documentos de fls. 02/130.

É o relatório.

DECIDO

Sabe-se que antes da análise meritória propriamente dita, cabe 

ao Relator o exame dos requisitos de admissibilidade atinentes a cada espécie 

recursal.

Nessa  senda,  constituindo-se  a  procuração  outorgada  pela 

parte agravada ao seu procurador em peça obrigatória,  a sua ausência nos 

autos,  quando  da  interposição  do  Agravo  de  Instrumento,  ou  de  certidão 

cartorária dando conta da inexistência de tal documento, enseja a negativa do 

seguimento do recurso, posto que manifestamente inadmissível, por violar a 

norma imperativa do inciso I do art. 525, do Código de Processo Civil.
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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

Na espécie, embora o presente recurso tenha sido interposto 

em face de decisão que deferiu em parte a tutela antecipada, quando ainda 

não  havia  ocorrido  a  angularização  da  relação  processual,  o  que  em tese 

dispensaria  a  juntada  da  procuração  outorgada  ao  advogado  do  Agravado, 

verifico  que  o  Autor/Recorrente,  antes  da  interposição  do  Agravo  de 

Instrumento  em  24.11.2014,  manejou  Embargos  de  Declaração  que  foram 

julgados somente em 17.09.2014 (fls. 128), quando o Promovido/Recorrido já 

havia sido citado, conforme se verifica às fls. 121 (29.08.2014). 

Portanto, evidente que no momento da interposição do Agravo 

de Instrumento o Promovido já havia sido citado e angularização da relação 

processual  já  se  fazia  completa,  motivo  pelo  qual  o  Agravante  deveria, 

necessariamente,  juntar  cópia  da  procuração  outorgada  ao  advogado  do 

Agravado ou certidão cartorária atestando que embora citado, ainda não existia 

nos autos o referido documento. 

Assim sendo, entendo que o Agravante ao deixar de juntar aos 

autos tais documentos, falhou no dever de fiscalizar a formação do instrumento 

com  as  cópias  das  peças  obrigatórias e daquelas porventura indispensáveis 

ao  seu  julgamento.  Nesse  sentido,  cito  os  seguintes  precedentes 

jurisprudenciais:

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 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 
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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)

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 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.  (AgRg  no  AgRg  no  AREsp 
557.340/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
QUARTA  TURMA,  julgado  em  20/11/2014,  DJe 
02/12/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 525 DO 
CPC. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS. NECESSIDADE 
DE  CERTIDÃO  CONFIRMANDO  A  AUSÊNCIA  DE 
PROCURAÇÃO.  PRECEDENTES.  1.  Na  formação  do 
agravo de instrumento, a mera alegação de traslado de 
cópia integral dos autos não é suficiente para justificar a 
falta  de  documento  obrigatório  previsto  no  artigo  525, 
inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  mostrando-se 
indispensável a juntada de certidão cartorária atestando a 
ausência  do  referido  documento.  2.  Agravo  regimental 
não provido. (AgRg no AREsp 463.706/PE, Rel. Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,  TERCEIRA TURMA, 
julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014)

4



Agravo de Instrumento nº 2009887-92.2014.815.0000

Na mesma esteira, importante transcrever a regra contida no 

“caput” do art. 557 do CPC.
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 (grifei).

Por tais razões, com fulcro no art. 557 do Código de Processo 

Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  presente  Agravo  de  Instrumento,  por sua 

manifesta inadmissibilidade em razão do não cumprimento dos disposto no art.  

525, inciso I, do mesmo códex.

Publique-se. 

Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, ___ de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                            Relator

5


