
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2011789-80.2014.815.0000
RELATOR            : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
ORIGEM             : 5ª Vara da Comarca de Cabedelo
AGRAVANTE      : Econvidro Com. E Serviços de Vidros Ltda.
                                  (Adv. Alcides Barreto Brito Neto)
AGRAVADO        :  Banco Volkswagem S/A

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PEÇA 
OBRIGATÓRIA  E  DE  OUTRAS  ESSENCIAIS  AO 
DESLINDE  DA  CAUSA.  CPC,  ART.  525,  I  E  II. 
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL. 
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 557, 
CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

- A cópia da procuração do agravante, em conformidade ao art. 
525,  I,  do  CPC,  constitui  peça  obrigatória,  estando  o 
conhecimento  do  recurso  condicionado  à  sua  apresentação. 
Caso o agravante não observe essa regra, deverá o relator ter 
por prejudicado o agravo, dele não conhecendo, por falta de 
pressuposto do seu desenvolvimento.

-  Ausente  um dos  requisitos  de  admissibilidade,  o  Relator 
poderá, monocraticamente, negar seguimento ao recurso, por 
ser manifestamente inadmissível (art. 525, I e II, c/c o art. 557, 
CPC).
Relatório

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 
suspensivo, interposto por Econvidro Com. E Serviços de Vidros Ltda contra decisão 
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada nos autos da ação revisional 
ajuizada  em  desfavor  do  Banco  Volkswagem  S/A,  considerando  a  inércia  da 
recorrente comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Em  resumo,  o  recorrente  afirma  que  a  decisão  merece  ser 
reformada integralmente uma vez que deve ser assegurado aos hipossuficientes o 
amplo acesso ao Poder Judiciário.



Assegura  que  se  encontra  em  estado  de  grande  dificuldade 
financeira, inclusive com pendências comerciais e bancárias, protesto e cheques sem 
fundos.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de 
que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

O  recurso  não  se  credencia  ao  conhecimento,  uma  vez  que 
ausente documentos obrigatório ao seu conhecimento.

De fato, nos termos do art. 525, I, do Código de Processo Civil, 
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. 

No feito, não há cópia da procuração outorgada pelo agravado, 
impossibilitando, pois, seu conhecimento.

Ainda que assim não fosse, verifico que o recorrente tampouco 
cumpriu com o disposto no art. 525, II, do Código de Processo Civil, uma vez que 
também  estão  ausentes  documentos  essenciais  para  análise  do  mérito  do  agravo 
(cópia da inicial, declaração de imposto de renda, etc).

É  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.

Nesse sentido são os seguintes acórdãos do Superior Tribunal 
de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ART.  535,  II,  DO CPC.  OMISSÃO.  NÃO 
CONFIGURADA.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  525,  I,  DO  CPC. 
NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  POR  FALTA  DE 
DOCUMENTOS  ESSENCIAIS  AO  DESLINDE  DA 
CONTROVÉRSIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 319 DO CPC, 29 
DA  LEI  6.830/80,  187  DO  CTN  E  SÚMULA  44  DO  TFR. 
QUESTÕES  AFETAS  AO  MÉRITO  DO  RECURSO  QUE 
NEM SEQUER FOI CONHECIDO. SÚMULA 211/STJ. (...) O 
art.  525,  I,  e  II,  do  CPC,  trata  de  peças  obrigatórias  e 
facultativas,  respectivamente,  sendo  ônus  do  agravante 
formar o instrumento com ambos os tipos a fim de oferecer ao 



julgador  a  exata  dimensão  da  controvérsia,  sob  pena  de  o 
recurso não ser conhecido por irregularidade formal.  Não é 
possível a conversão do julgamento em diligência, uma vez 
que  incidirá  à  situação  a  preclusão  consumativa.  Daí  a 
necessidade  de  o  recorrente  acautelar-se,  especialmente 
quando a decisão vista por prejudicial faz referência a outros 
documentos que fazem parte da classe dos facultativos, mas 
igualmente imprescindíveis quando serviram de fundamento 
à  interlocutória.  Precedentes:  AgRg  nos  EREsp  665.155/RJ, 
Corte  Especial,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  DJ  de 
1.8.2006;  EREsp  478.155/PR,  Corte  Especial,  Rel.  Min.  Félix 
Fischer, DJ de 21.2.2005; AgRg no REsp 915.891/MG, Primeira 
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15.12.2008; REsp 1.078.436/
SP, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 
23.10.2008.” 1

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL AO 
EXAME  DA  CONTROVÉRSIA.  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA. ARTIGO 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 1. Dispõe o 
artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil que do agravo de 
instrumento  devem  constar,  obrigatoriamente,  sob  pena  de 
não  conhecimento,  cópias  dos  documentos  necessários  à 
análise da controvérsia. 2. As razões do agravo de instrumento 
(art. 522 do CPC) julgado pela Corte de origem no acórdão são 
imprescindíveis  para  aferir-se  a  existência  da  indigitada 
violação  ao  art.  535  do  CPC.  Isto  porque  somente  com sua 
presença nos autos seria possível averiguar se a questão tida 
por  omissa  havia  sido  suscitada  no  momento  processual 
devido. 3. A apreciação dos requisitos de que trata o artigo 273 
do  Código  de  Processo  Civil  para  a  concessão  da  tutela 
antecipada  enseja  o  revolvimento  do  conjunto  fático-
probatório  dos  autos,  o  que  é  vedado  pela  Súmula  7  desta 
Corte. 4. Agravo regimental improvido.” 2

Discorrendo sobre esse tema, explicita Nelson Nery Júnior 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. Caso não seja 
possível ao tribunal compreender a controvérsia, por ausência de peça de juntada 

1 (STJ, Resp. 1107016/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª T, DJ 04.06.2009)
2(AgRg no Ag 732.804/MG, Rel. Ministro Castro Meira, 2ª T, DJ 05.04.2006



facultativa, o agravo não deverá ser conhecido por irregularidade formal” 3.

Sendo, pois, deficitária a instrução do instrumento de agravo 
em  razão  da  ausência  de  documento  obrigatório,  bem  como  de  documentos 
facultativos fundamentais à compreensão do litígio, é caso de não se conhecer do 
recurso  e  de  se  lhe  negar  seguimento,  haja  vista  não  preencher  os  requisitos  de 
admissibilidade. 

Por fim, dispõe o art. 557,  caput, do Código de Processo Civil, 
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”.

Assim,  com  base  nos  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  acima 
expostos,  nego  seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  por  ser  manifestamente 
inadmissível.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado

3(in Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., pág. 995, Editora Revista dos Tribunais, 2004)


