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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  interposto  pela  SUDEMA 

(Superintendência  de  Administração  do  Meio  Ambiente)  contra  a  decisão 

proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Executivos Fiscais da Comarca da Capital  

que, com base no art.  578 do CPC c/c Súmula nº 58 do STJ, declinou da 

competência, remetendo os autos para a Comarca de Itaporanga-PB.

Alega a Agravante,  em síntese,  que não poderia  o Juízo ter 

declinado  da  sua  competência  de  ofício,  porquanto  não  fora  manejada  a 

Exceção respectiva, indispensável na espécie, por se tratar de competência de 

natureza territorial, portanto, relativa.
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Assevera, ainda, que o fato de o Executado ter domicílio na 

Comarca  de  Itaporanga  não  provoca  o  deslocamento,  por  si  só,  da 

competência de Execução Fiscal proposta em outro Foro.

Juntou documentos de fls. 12/55.

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.

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

Assim sendo, compulsando os autos, verifico que a Agravante 

deixou de juntar aos autos tais documentos, falhando, portanto, 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:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
AUSÊNCIA  DE  PEÇAS  OBRIGATÓRIAS.  
PROCURAÇÃO DO AGRAVADO E CONTRA-RAZÕES.  
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  PEÇA  NOS  AUTOS 
ORIGINAIS  POR  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO.  
NECESSIDADE DE CERTIDÃO DO JUÍZO DE ORIGEM.  
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1. A teor do artigo 544,  § 1º,  do CPC, com a redação  
dada pela  Lei  n.  10.352/2001,  a ausência  de cópia  da  
procuração  outorgada  ao  advogado  da  parte  agravada 
acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento.  
2. A circunstância de a peça obrigatória não constar  
dos  autos  originais  deve  ser  atestada  por  meio  de  
certidão  emitida  por  órgão  competente,  não  
bastando, para tanto, a alegação de juntada de cópia  
integral  dos  autos. Precedentes.  3.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no Ag 1394500/RJ,  
Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  02/08/2012,  DJe 
07/08/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. 
FORMAÇÃO  DO  RECURSO.  INSTRUMENTALIZAÇÃO 
DEFICIENTE.  NÃO  JUNTADA DA PROCURAÇÃO  DA 
PAR-  TE  AGRAVADA.  INEXISTÊNCIA  DE  CERTIDÃO 
ATESTANDO  EVENTUAL  AUSÊNCIA  DE 
INSTRUMENTO  PROCURATÓRIO  NOS  AUTOS 
PRINCIPAIS.  FALTA  DE  PEÇA  ESSENCIAL. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  POSTERIOR  JUNTADA. 
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  NÃO  CONHECIMENTO 
DA  IRRESIGNAÇÃO.  A  parte  agravante  deverá 
comprovar a juntada das peças obrigatórias no momento 
da  interposição  do  recurso,  sendo  inadmissível,  via  de 
regra, a sua juntada posterior, por restar caracterizada a 
preclusão  consumativa.  A  procuração  outorgada  ao 
advogado  do  agravado,  constitui  peças  essencial  à 
formação  do  instrumento,  e  sua  ausência,  nos  autos 
principais,  deve ser provada mediante certidão.  “este c. 
Superior  Tribunal  de  justiça  já  firmou  entendimento  no 
sentido de que, no que concerne à correta instrução do 
agravo de instrumento, é imprescindível que o agravante 
apresente cópia da procuração que confere poderes ao 
advogado da parte agravada.  Outrossim,  é assente o 
posicionamento desta c.  Corte no sentido de que a 
circunstância de a peça obrigatória não constar dos 
autos originais deve ser atestada por meio de certidão 
emitida por órgão competente, não bastando, para a 
comprovação de  tal  fato,  a  alegação de  juntada  de 
cópia integral dos autos. ” (stj. AGRG no AG 1207244 / 
SP. Rel. Min. Raul Araújo. J. Em 25/05/2010). Quando o 
recurso for manifestamente prejudicado em virtude de não 
atender  ao  requisito  da  regularidade  formal,  poderá  o 
relator  rejeitar  liminarmente  a  pretensão  da  parte 
agravante, em consonância com os ditames do art. 525, 
inc. I,  c/c o art. 557, todos do código de processo civil. 
Diante  do  exposto,  por  não  se  encontrar  devidamente 
instruído  nos  moldes  do  art.  525,  inc.  I,  do  código  de 
processo civil, considero prejudicada a análise de mérito 
do presente recurso, negando-lhe seguimento, com base 
no  que  está  prescrito  no  art.  557,  do  mesmo diploma 
legal.  Des.  Carlos  Martins  beltrão  filho.  (TJPB;  AI 
2008530-77.2014.815.0000;  Rel.  Des.  José  Ricardo 
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Porto; DJPB 11/07/2014)

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 agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                            Relator
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