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Com as alterações introduzidas no Código de Processo Civil através da Lei n.º 
9.139, de 30.11.95, restou alterada a sistematização do recurso de agravo de 
instrumento, meio de impugnação, agora mais eficaz, das decisões 
interlocutórias proferidas no curso de procedimentos judiciais.  

   

Essa nova sistemática do recurso de agravo impõe ao agravante o ônus de 
informar o nome e o endereço completo dos advogados constantes do 
processo e, também, de transladar para o instrumento, obrigatoriamente, as 
cópias das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do 
agravado, nos termos da interpretação conjunta dos Arts. 524, III e 525, I, do 
CPC, que determinam:  

   

“Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída;  

   

I – obrigatoriamente, com copias da decisão agravada, da certidão da 
respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados 
do agravante e do agravado;”  

   

“Art. 524. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal 
competente, através de petição com os seguintes requisitos:  

....................................  

III – o nome e o endereço completo dos advogados, constantes do 
processo.”  

  

O não atendimento, pela parte, de qualquer dessas regras processuais, vem 
sendo interpretada como causa de não conhecimento do recurso, por alegada 



inexistência de pressuposto recursal objetivo. (ausência de requisito objetivo 
essencial)  

   

Com todas as vênias aos que aderem a esse entendimento, ouso divergir do 
mesmo, fundamentando esta divergência numa interpretação teleológica dos 
dispositivos legais antes citados, que conduz a uma flexibilização das 
exigências contidas nos Arts. 525, I e 524, III do CPC, em homenagem, 
principalmente, ao princípio da instrumentalidade do processo (v.g. 
instrumentalidade das formas).  

   

Com efeito, é sabido que no atual sistema jurídico brasileiro, as mais 
aconselháveis técnicas de hermenêutica jurídica conduzem ao aproveitamento 
dos atos processuais quando atingida a finalidade a que se destinam. É a 
aplicação do princípio “pas de nulité sans grief”.  

   

O Art. 244 do CPC é expresso na aceitação desse princípio processual, 
quando determina que “quando a lei prescrever determinada forma, sem 
cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro 
modo, lhe alcançar a finalidade.”  

   

Sobre o assunto, orienta o Ilustre Magistrado Federal Capixaba LUIS 
ANTÔNIO SOARES, em sua obra “Iniciação ao Estudo das Nulidades 
Processuais”, 1ª ed. - 2000, Ed. Instituto Capixaba de Estudos – ICE/ES, págs. 
100/101:  

   

“Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, inspirado no 
sistema da finalidade da lei, o qual deve presidir a realização do ato, 
somente devem ser anulados os atos viciados se o objetivo não for 
alcançado (CPC artigo 244). A forma destina-se a alcançar um 
determinado fim, sendo essa a razão da edição da lei que dela cuida. 
Ora, obtido o fim almejado pelo ordenamento jurídico, em que  pese 
a inobservância da forma e a violação da lei que a preestabeleceu, 
não haverá razão para a invalidação do ato.  

   

Os artigos 154 e 244 do Cód. Proc. Civil dispõem que os atos e termos 
processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei 
expressamente o exigir, reputando-se válidos os que, realizados de 
outro modo, lhe preencham a finalidade essencial; e que, quando a lei 



prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz 
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a 
finalidade.  

   

É importante ressalta que a ratio da lei processual que instituiu a 
forma será sempre a obtenção da finalidade. Obtida esta, a rigor, 
não se poderia, em caso algum, dizer que não se preencheu a 
finalidade essencial; ainda assim, mesmo que houvesse cominação 
expressa de nulidade, o juiz não deveria pronunciá-la.”  

   

As regras processuais impostas pelo inc. I do Art. 525 do CPC, que tem seu 
“racionale” intimamente ligado ao do Art. 527, III do CPC, tem como finalidade 
possibilitar ao julgador (1) a verificação da capacidade postulatória das 
partes e, o que é mais importante, (2) os endereços de seus respectivos 
advogados, para uma eficaz comunicação dos atos processuais 
realizados nos autos do instrumento.  

   

Este é o entendimento da melhor doutrina e jurisprudência pátria, que vem 
interpretando o inc. I, do Art. 525 conjuntamente com o Art. 527, III, ambos do 
CPC,  no sentido de amenizar o rigor de suas redações, buscando alcançar a 
razão de sua existência, ou seja, o “racionale”  perseguido pelo legislador.  

   

Comentando o Art. 527, III do CPC, leciona ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, em 
seu artigo “AGRAVO DE INSTRUMENTO: DA FORMAÇÃO, PREPARO E 
PROCESSAMENTO”, publicado na RJ n.° 257, às fls. 7 que: “Quanto ao 
terceiro requisito, cumpre conjugá-lo com o novo art. 525, inc. I, pelo qual 
a petição do agravo de instrumento será obrigatoriamente instruída com cópias 
„das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado‟. Do 
agravante, por motivos óbvios, salvo se a petição for interposta por intermédio 
de novo procurador, cujo instrumento de mandato deverá, então, instruir o 
recurso, Se o novo advogado houver sido substabelecido, com ou sem reserva 
de poderes, o recurso deverá ser instruído com cópia da procuração inicial 
outorgada pelo agravante, e ainda com o instrumento do substabelecimento.  

   

A exigência relativa ao nome e endereço do advogado „também do agravado‟, 
compreende-se pela consideração de que será imprescindível conhecer tais 
dados quando a fim de possibilitar a remessa da respectiva intimação, 
geralmente via postal, para apresentar a resposta ao agravo (art. 527, III).  

   



A jurisprudência, a esse respeito, não se apresenta rigorosa, Assim, o STJ, por 
sua 4ª T, REsp 174.237 (rel. Min. Sálvio de Figueiredo, ac. De 18.08.98), foi 
pela dispensa da indicação dos nomes e endereços dos advogados, 
prevista no art. 524, III, do CPC, „...quando da interposição do agravo de 
instrumento, se nas cópias das procurações juntadas se pode claramente 
verificar tais registros. Em tais circunstâncias o objetivo da lei estará 
alcançado, sem prejuízo para a parte adversa e para o regular 
desenvolvimento do processo‟.  

   

   

E isto  porque se deve ter em mente „o fim prático do processo, razão pela 
qual, constando do recurso cópia das procurações outorgadas aos advogados, 
a falta delas na petição não deve ser óbice à análise do mérito do mesmo (art. 
524 do CPC)‟. (REsp 147.889, rel, Min. José Arnaldo Fonseca, ac. De 
18.11.87, Boletim do STJ, nº 6, 1998, p. 37)”.  

   

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do EGRÉGIO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (confira-se REsp 179.200/SP – Rel. Min. José 
Delgado – j. 22.09.98 – Recte.: Fazenda Nacional; Recdo.: Eduardo Tsumoto 
Itano – DJU-e 1 23.11.98, p. 136 – ementa oficial)  

 

   

Para a felicidade de nosso Estado, o EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO também vem adotando esta mesma linha de 
raciocínio, entendo  pelo conhecimento de recursos de agravo de instrumento 
quando, nada obstante o agravante não tenha atendido integralmente as regras 
dos Arts. 525, I e 527, III do CPC, tenha-se alcançado a finalidade perseguida 
por esses regramentos.  

   

Assim, entendo que a interpretação mais adequada para os textos legais supra 
indicados leva a uma amenização do rigorismo formal de suas redações, 
buscando sempre valorizar o caráter instrumental do processo, dispensando-se 
menos apego à forma. 


