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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática (Terminativa)
Agravo de Instrumento Nº 2006918-07.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante:  Banco Toyota do Brasil S/A – Adv.: Magda Luíza R. E. De 
Oliveira

Agravado: Cícero Gutemberg Rodensbusch – Adv.: Jivago de Azevedo 
Chaves

EMENTA: AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
RAZÕES  DO  RECURSO  INTERPOSTAS 
MEDIANTE  FOTOCÓPIA.  ATO  PROCESSUAL 
INVÁLIDO.  Inteligência do art. 557, caput, do 
Código de Processo Civil.  RECURSO A QUE 
SE NEGA SEGUIMENTO.

“É inexistente recurso apresentado por meio  
de cópia não autenticada ou sem a assinatura  
original do advogado da parte. - Agravo não 
provido”.  (STJ  -  AgRg  no  Ag:  1352081  SP 
2010/0173190-3,  Relator:  Ministra  NANCY 
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/12/2010, 
T3 -  TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 02/02/2011).

VISTOS, ETC.

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto pelo 
Banco  Toyota  do  Brasil  S/A hostilizando  decisão  interlocutória  (fls. 
34/35)  proveniente da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que 
concedendo medida liminar,  determinou que o  agravante procedesse o 
cancelamento  da  negativação  em  nome  do  promovente/agravado,  sob 
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pena de multa  diária  de R$ 500,00 (quinhentos reais),  submetidos  ao 
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Na  decisão  singular,  o  Magistrado  considerou  a 
impossibilidade da negativação do nome do agravado, tendo em vista,  as 
parcelas contratadas vinham sendo quitadas regularmente, com exceção 
da de nº 7, objeto da ação, deixou de ser paga no dia do vencimentos 
devido a greve dos bancos.

Irresignado,  o Banco Toyota do Brasil  S/A interpôs o 
presente agravo de instrumento, alegando que o banco não seria a única 
forma do recorrido quitar seu débito mas, poderia o agravado ter recorrido 
a “transferência online, Correios, Casas Lotéricas, entre outras formas...”. 
Afirma, que para aceitar a greve bancária como óbice para pagamento da 
prestação, seria necessária a demonstração de que o movimento tenha 
impedido efetivamente o pagamento da parcela.

Alega  ainda,  que  na  demanda  são  discutidas  a 
possibilidade  de  Cumula  de  encargos,  e  que  a  ilegalidade  somente 
ocorreria se os referidos encargos possuíssem a mesma natureza, o que 
segundo afirma, não aconteceu no presente caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas informações pelo Magistrado 
singular,  como  também,  não  foram  apresentadas  as  contrarrazões  ao 
recurso (fls. 44).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 45/47, 
deixando  de  se  pronunciar  sobre  o  mérito  do  recurso,  por  considerar 
ausente interesse público que justifique a sua manifestação.

É o relatório.

DECIDO.

A  análise  dos  recursos  divide-se  em  juízo  de 
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admissibilidade  e  juízo  de  mérito.  Na  primeira  parte  do  julgamento 
verifica-se  a  regularidade  formal  do  recurso,  o  interesse  recursal,  a 
tempestividade, o preparo, o cabimento e a legitimidade para recorrer. No 
juízo  de  mérito,  realizado  após  a  verificação  dos  requisitos  de 
admissibilidade,  o  órgão  ad  quem  adentrará  na  pretensão  recursal 
propriamente dita.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso devem 
ser  preenchidos  no  momento  de  sua  interposição,  sendo  inviável  a 
complementação  do  ato  processual,  salvo  as  exceções  expressamente 
contidas em lei, em virtude da configuração de preclusão consumativa.

No presente caso, após análise detida dos documentos 
que formam o instrumento recursal,  verifica-se a ausência do requisito 
extrínseco de admissibilidade relativo à regularidade formal.  Constata-se 
que o  agravante  formalizou a  interposição do  recurso,  apenas  com as 
razões recursais em cópia, inclusive a assinatura da advogada subscritora 
da petição, o que não pode ser admitido. 

É sabido, que a interposição do agravo deve ocorrer por 
meio de petição (art. 524 do CPC), permitindo a apresentação de cópias 
não autenticadas apenas dos documentos arrolados nos art.  525, I  do 
CPC.

Neste  sentido,  temos o  consolidado entendimento  do 
STJ, que considera inexistente a interposição do recurso (petição inicial) 
por meio de cópia e sem a assinatura original do advogado da parte.

PROCESSO CIVIL.  AGRAVO NO  AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.  PETIÇÃO  DO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  INTERPOSTA  MEDIANTE 
CÓPIA.  AGRAVO  NÃO  CONHECIDO.  -  É 
inexistente recurso apresentado por meio 
de  cópia  não  autenticada  ou  sem  a 
assinatura original do advogado da parte. 
-  Agravo  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  Ag: 
1352081  SP  2010/0173190-3,  Relator: 
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Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  Data  de 
Julgamento:  16/12/2010,  T3  -  TERCEIRA 
TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
02/02/2011).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. 
RECURSO  INTERPOSTO  POR  CÓPIA. 
DILGÊNCIA.  NÃO-CABIMENTO.  1.  Não  se 
conhece do recurso interposto por meio 
de  fotcópia  sem  autenticação  ou 
assinatura  original  do  subcritor  da 
petição.  2. Não cabe, na instância especial, 
realização  de  diligência  pra  sanar  eventuais 
irregularidades na apresentação do recurso. 3. 
Agravo  regimental  que  se  nega  provimento. 
(AgR  no  Ag  136435/SP,  Rel.  Ministro  Vasco 
Dela  Giustina  (Desembargador  Convocado 
TJ/RS), Terceira Turma, DJe 18/6/2009).

“...A orientação desta Corte é no sentido 
de não conhecer de recurso cuja petição 
de  interposição  seja  fotocópia  sem 
autenticação  ou  assinatura  original  do 
causídico. Precedente:  AgRG  no  Ag  n. 
804.023/SP,  Rel.  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI, 
DJ de 12/04/2007. (AgRg no Ag 1018026/RS, 
1ª Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJU 
de  15.05.2008  p.  1)"  (STJ,  AgRg  no  REsp 
1015787,  rel.  Min.  Felix  Fischer,  DJ 
18/08/2008). 

E,  corroborando com o  entendimento  do  STJ,  temos 
precedentes do TJRS:

Ementa:  AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
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FOTOCÓPIA.  NÃO  INCIDÊNCIA  DA  LEI 
9.800/99.  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
RECURSO.  1  –  O  agravo  de  instrumento 
apresentado  mediante  fotocópia  não 
autenticada,  até  mesmo  da  assinatura  do 
advogado subscritor da peça, consiste em ato 
processual  desprovido  de  validade,  pois  o 
recurso foi  interposto em dissonância com a 
forma prevista em lei. 2 - A apresentação da 
via  original  do  recurso  somente  é  idônea  a 
convalidar o ato processual no caso de petição 
enviada  por  fax  ou  e-mail  e  desde  que 
observadas  as  formas  legais  para  tal 
desiderato.  AS  RAZÕES  OFERECIDAS  NÃO 
CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO 
MONOCRÁTICA.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO 
RECURSO.  UNÂNIME.  (Agravo  Nº 
70041550955,  Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho 
Braga, Julgado em 31/03/2011).

Ementa:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  FOTOCÓPIA.  NÃO 
INCIDÊNCIA  DA  LEI  9.800/99.  NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 – O agravo 
de  instrumento  apresentado  mediante 
fotocópia  não  autenticada,  até  mesmo  da 
assinatura  do  advogado  subscritor  da  peça, 
consiste  em  ato  processual  desprovido  de 
validade,  pois  o  recurso  foi  interposto  em 
dissonância com a forma prevista em lei. 2 - A 
apresentação  da  via  original  do  recurso 
somente  é  idônea  a  convalidar  o  ato 
processual no caso de petição enviada por fax 
ou e-mail e desde que observadas as formas 
legais  para  tal  desiderato.  AGRAVO  NÃO 
CONHECIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        5



Agravo de Instrumento Nº 2006918-07.2014.815.0000

70040794737,  Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho 
Braga, Julgado em 07/02/2011).

Ementa:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  FOTOCÓPIA.  NÃO 
INCIDÊNCIA  DA  LEI  9.800/99.  NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 – O agravo 
de  instrumento  apresentado  mediante 
fotocópia  não  autenticada,  até  mesmo  da 
assinatura  do  advogado  subscritor  da  peça, 
consiste  em  ato  processual  desprovido  de 
validade,  pois  o  recurso  foi  interposto  em 
dissonância com a forma prevista em lei. 2 - A 
apresentação  da  via  original  do  recurso 
somente  é  idônea  a  convalidar  o  ato 
processual no caso de petição enviada por fax 
ou e-mail e desde que observadas as formas 
legais  para  tal  desiderato.  AGRAVO  NÃO 
CONHECIDO.  (Agravo  deInstrumento  Nº 
70030184568,  Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho 
Braga, Julgado em 05/06/2009) 

Nestes termos, seria imprescindível a apresentação dos 
documentos obrigatórios constantes do art. 525, I, do CPC para a análise 
da regularidade formal do presente recurso.

De acordo com as lições do eminente Luiz Orione Neto, 
in Recursos Cíveis, 2ª ed., Saraiva: São Paulo, 2006, p., 100, ausente o 
requisito  da  regularidade  formal,  o  recurso  não  deve  ser  conhecido. 
Vejamos trecho da referida obra:

“No  tocante  ao  recurso  de  agravo  de 
instrumento, o estatuto processual exige 'seja 
dirigida  ao  tribunal  competente,  através  de 
petição'  (art.  524),  que  conterá:  'I-  a 
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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'.  Também  as  peças 
obrigatórias de que fala o inciso I do art. 525 
do  CPC  devem  constar  do  instrumento  do 
agravo,  sob  pena  de  não-conhecimento  por 
vício de regularidade formal.”

É  relevante  ponderar  que  não  há  a  possibilidade  de 
sanação do vício,  visto que a interposição do recurso e o manejo das 
peças obrigatórias devem ocorrer simultaneamente, o que não aconteceu 
no caso em tela. Aliás, o seguinte aresto bem assinala:

“PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. 
FORMAÇÃO  DO  INSTRUMENTO  DE  AGRAVO. 
TRASLADO  DE  PEÇA  OBRIGATÓRIA. 
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO AGRAVADO. 
ART. 525, I, DO CPC. A regra inserta no art. 
525,  I,  do  CPC  estabelece  que  incumbe  ao 
agravante  o  dever  de  instruir  o  agravo, 
obrigatoriamente, com as peças que enumera. 
Caberia  à  agravante  instruir  o  agravo  com 
certidão  que  atestasse  a  ocorrência  de  tal 
fato,  para  o  fim  de  desincumbir-se  da 
exigência  estipulada  no  referido  dispositivo 
legal. Recurso especial não conhecido.” (STJ, 
REsp  464.981/SP,  Rel.  Ministro   FRANCISCO 
PEÇANHA  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado  em  23.08.2005,  DJ  10.10.2005  p. 
280).

Ante  a  ausência  de  requisito  extrínseco  de 
admissibilidade  recursal  o  ordenamento  jurídico  pátrio  impõe  o  não 
conhecimento  do  recurso,  podendo  o  relator  negar  seguimento 
monocraticamente a recurso manifestamente inadmissível, nos termos do 
art. 557, caput, do CPC.
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“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.“

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO,  por  ser  manifestamente  inadmissível  em  razão  da 
irregularidade formal, aplicando-se, desta forma, os artigos 525, I e 557, 
caput, ambos do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                            R e l a t o r

39
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