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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE 
DOCUMENTOS  OBRIGATÓRIOS  E  OUTROS 
INDISPENSÁIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. 
FALTA  DE  PROCURAÇÃO  E  DE  INDICAÇÃO  DO 
ADVOGADO  DO  BANCO  AGRAVADO.  RECURSO 
DEFICIENTEMENTE  INSTRUÍDO. APLICAÇÃO  DO CPC, 
ARTIGOS 525, I, e 557, CAPUT.  SEGUIMENTO NEGADO.

- “Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, compete ao 
agravante  a  juntada  de  traslado  das  peças  obrigatórias  e 
necessárias à apreciação da controvérsia, sendo que a ausência 
das referidas peças enseja o não conhecimento do recurso”.

“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.”

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo interposto por Paulo César Cabral contra decisão interlocutória proferida 
pelo  MM.  Juízo  da  2ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  nos  autos  de  ação  de 
reintegração de posse, ajuizada pela parte ora agravada.

Nos  termos  do  decisum  impugnado,  o  magistrado  a  quo  
determinou a reintegração do banco agravado na posse de veículo objeto de contrato 
de  arrendamento  mercantil,  ao  argumento  da  comprovação  da  plausibilidade do 
direito e do perigo da demora, nos termos dos artigos 927 e 928, do CPC.



Inconformada  com  tal  determinação  judicial,  o  impugnante 
ofertou  suas  razões  recursais  suscitando,  resumidamente:  a  necessidade  de 
suspensão  da  ação  de  reintegração  de  posse  e  de  devolução  do  carro,  face  ao 
ajuizamento de ação revisional anterior voltada à discussão do contrato em comento.

Assim,  pugna  pela  reforma  do  decisum  de  1º  grau,  com  o 
deferimento  do  efeito  suspensivo,  no  sentido  da  sustação  imediata  da  ação  de 
reintegração de posse e da devolução do bem reintegrado à posse do agravado, até 
julgamento definitivo da ação revisional em apreço.

É o que o importa relatar.

DECIDO

O  recurso  não  se  credencia  ao  conhecimento,  uma  vez  que 
restaram ausente cópias de documentos obrigatórios,  precisamente da procuração 
outorgada à parte recorrida, assim como, de outros necessários à compreensão da 
controvérsia,  a  exemplo  do  contrato  discutido  e  do  comprovante  de  depósitos 
judiciais das parcelas contratuais, nos termos do que restou determinado na decisão 
antecipatória de tutela juntada às fls. 28/29, dos presentes autos.

Neste sentido, o artigo 525, I, verbera o seguinte: 

“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;” 

Diante de tal contexto, penso ser impossível examinar o pedido 
aqui formulado sem ter acesso aos documentos acima transcritos, havendo, portanto, 
patente violação ao art. 525, do CPC.

Quanto  aos  documentos  não  obrigatórios,  dado  ser  ônus  da 
parte agravante a formação do instrumento, incumbe-lhe, no ato da interposição do 
agravo de instrumento,  juntar  à  petição as razões do inconformismo e,  além dos 
documentos obrigatórios, aqueles essenciais ao julgamento do recurso.

Tratando  do  tema,  Nelson  Nery  Júnior   e  Rosa  Maria  de 
Andrade Nery afirmam que “a juntada das peças facultativas também está a cargo 
da parte, incumbindo-lhe juntar aquelas que entenda importantes para o deslinde 
da questão objeto do agravo, ainda que seja documento novo, que não conste dos 
autos (Bermudes, Reforma, 89). Caso não seja possível ao tribunal compreender a 
controvérsia, por ausência de peça de juntada facultativa, o agravo não deverá ser 



conhecido por irregularidade formal.1

Desse modo, há flagrante deficiência na instrumentalização do 
recurso, o que importa, necessariamente, no seu não conhecimento, por infração à 
norma processual mencionada. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONCESSÃO  DE 
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO - DE 
FAZER.  DECISÃO  AGRAVADA  INCOMPLETA.  PEÇA 
ESSENCIAL.  NÃO  CONHECIMENTO.  A  cópia  da  decisão 
agravada  constitui  peça  essencial  à  instrumentalização  do 
Agravo de Instrumento. Assim, se a cópia da decisão agravada 
não foi juntada aos autos em sua integralidade, o recurso não 
pode ser  conhecido.”   (TJPB -  Processo:  20020077913230001 - 
Relator:  ESA.  MARIA DE  FATIMA M.  B.  CAVALCANTI   - 
Órgão  Julgador:  2ª  Câmara  Cível  -  Data  do  Julgamento: 
10/06/2008)  

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Pedido  de  revogação  de 
decisão  que  concedeu  a  antecipação  da  tutela 
INADMISSIBILIDADE  -  Ausência  de  cópia  integral  da 
decisão agravada - Falta de pressuposto formal -  RECURSO 
NÃO  CONHECIDO.”  (TJSP  -  AI  5519808020108260000  SP 
0551980-80.2010.8.26.0000  –  Relator(a):  Ruy  Alberto  Leme 
Cavalheiro – Julgamento: 03/02/2011 - Órgão Julgador: Câmara 
Reservada ao Meio Ambiente – Publicação: 17/02/2011)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NÃO  CONHECIDO. 
IRREGULARIDADE  FORMAL.  AUSÊNCIA  DE  CÓPIA 
INTEGRAL  DA  DECISÃO  RECORRIDA.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA. ARTIGO 525, I, DO 
CPC.  DECISÃO MANTIDA.  1  -  A  CÓPIA INTEGRAL DA 
DECISÃO  AGRAVADA  É  DOCUMENTO  OBRIGATÓRIO 
QUE DEVERÁ ACOMPANHAR  A PETIÇÃO INICIAL  DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 525, 
I,  DO  CPC,  E  A  FORMAÇÃO  DO  TRASLADO  É  DE 
RESPONSABILIDADE  DO AGRAVANTE.  2  -  CARECE DE 
REGULARIDADE  FORMAL  O  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  NO  QUAL  NÃO  HÁ  CÓPIA  INTEGRAL 
DA  DECISÃO  RECORRIDA,  NÃO  SENDO  POSSÍVEL  O 
SUPRIMENTO DESTA IRREGULARIDADE EM MOMENTO 
POSTERIOR,  UMA  VEZ  QUE  OPERADA  A  PRECLUSÃO 

1 Nery  Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10ª  
ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 886.



CONSUMATIVA.  RECURSO  DESPROVIDO.”  (TJDF  -  AI 
190396520108070000  DF 0019039-65.2010.807.0000  –  Relator(a): 
ANGELO  PASSARELI  –  Julgamento:  02/02/2011  -  Órgão 
Julgador:  5ª  Turma Cível  –  Publicação:  04/02/2011,  DJ-e  Pág. 
126)

Do Superior Tribunal de Justiça, destaco os seguintes acórdãos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓPIA DE AGRAVO EM 
QUE  NÃO  CONSTA  A  ASSINATURA  DO  ADVOGADO. 
RECURSO  INEXISTENTE.  IRREGULARIDADE 
INSANÁVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.  DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA. 
IMPROVIMENTO. 1.- Nos termos do disposto no art. 544, § 1º, 
do CPC,não se conhece de Agravo desacompanhado das peças 
obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia.  No 
caso  dos  autos,  não  consta  a  assinatura  do  patrono  do 
recorrente  na  petição  recursal.  2.-  Cumpre  observar  que  os 
artigos 13 e 37 do Código de Processo Civil não se aplicam às 
instâncias extraordinárias, considerando-se inexistente recurso 
apócrifo  dirigido  à  esta  Corte.  Precedentes  3.-  Agravo 
Regimental  improvido.  (AgRg nos  EDcl  nos EDcl  no AREsp 
186.118/MT,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 05/10/2012)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  FORMAÇÃO  DO  INSTRUMENTO 
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO INTEIRO TEOR 
DO  ACÓRDÃO  PROFERIDO  NOS  EMBARGOS 
INFRINGENTES  E  DOS  EMBARGOS  DECLARAÇÃO. 
PEÇAS ESSENCIAIS. 1. A Corte já pacificou o entendimento 
de que o conhecimento do agravo de instrumento pressupõe 
não só a juntada das peças de caráter obrigatório, mas também 
daquelas  consideradas  essenciais  à  compreensão  da 
controvérsia,  requisito  esse  que  deve  estar  preenchido  no 
momento da interposição do recurso. 2. A falta de qualquer 
uma  das  peças  obrigatórias  para  a  formação  do  agravo  de 
instrumento  ou  seu  traslado  incompleto,  bem  como  das 
indispensáveis à compreensão da controvérsia,  enseja o não 
conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental não provido. 
(AgRg  no  Ag  1386519/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 
03/09/2012)



Sendo, pois, deficitária a instrução do instrumento de agravo 
em  razão  da  ausência  de  documentos  obrigatórios  e  de  outros  essenciais  à 
compreensão  do  litígio  e  à  viabilidade  de  externarem  os  julgadores  uma 
manifestação positiva ou negativa a respeito da pretensão deduzida, é caso de não se 
conhecer  do  recurso  e  de  se  lhe  negar  seguimento,  haja  vista  não  preencher  os 
requisitos de admissibilidade, como denotado acima. 

Por  outro  lado,  dispõe  o  artigo  557,  caput,  do  Código  de 
Processo Civil vigente, que “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”.

Por fim, ressalto não ser cabível diligência para o suprimento da 
falha, pois se estaria, por via indireta, possibilitando a emenda do agravo, o que é 
totalmente vedado, nas linhas da processualística pátria.

Isso posto, por ser manifestamente inadmissível,  não conheço 
do agravo de instrumento, e, consequentemente, nego-lhe seguimento, nos termos 
do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


