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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A  

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2009845-43.2014.815.0000
Origem : 8ª Vara Cível da Comarca da Capital  
Relatora :    Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante     : Cagepa Cia de Água e Esgotos da Paraíba 
Advogado     : Allisson Carlos Vitalino
Agravado      : Rodrigo José Lucena de Medeiros
Advogado     : Luis Eduardo Araújo C. De Albuquerque

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AUSÊNCIA  DE  PEÇA 
OBRIGATÓRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  PROCURAÇÃO 
OUTORGADA AO ADVOGADO DA PARTE AGRAVANTE. 
DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 525, I, DO CPC. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONVERSÃO  DO  JULGAMENTO 
EM  DILIGÊNCIA.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA. 
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

A ausência de peça essencial, prevista expressamente no art. 
525, inciso I,  do CPC, qual seja,  a procuração outorgada ao 
causídico representante da parte  agravante,  torna o recurso 
inadmissível, por desatendimento ao referido preceito legal.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo, interposto pela Cagepa Cia de Água e Esgotos da Paraíba, desafiando 
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decisão interlocutória, fls. 72/74, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de 
Antecipação  de  Tutela,  deferiu  a  liminar,  para  que  o  agravante  procedesse  a 
nomeação do recorrido no cargo de inspetor de instalações prediais (litoral)  no 
prazo de 05 (cinco) dias.

Nas  razões  recursais,  preliminarmente,  o  agravante  alega 
que  o direito do autor  “encontra-se prejudicado pelo instituto da DECADÊNCIA,  
tendo em vista que o prazo de vigência do concurso encerrou-se em 10/01/2013,  conforme  
reconhecido  pelo  próprio  demandante  na  inicial,  ao  passo  que  o  mesmo apenas  veio  a  
intentar a demanda em 15/08/2013.” (sic)

Afirma que o agravante não tem interesse de agir, porquanto 
“as contratações foram sendo efetuadas com base no surgimento das vagas e de acordo com  
a situação financeira da empresa, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.” (sic) 

Defende  a  necessidade  da  formação  do  litisconsorte 
necessário, “considerando que o caso em apreço discute matéria de interesse de todos os  
concorrentes que restaram aprovados em colocações anteriores a do autor.” (sic)

No mérito, sustenta que é ônus do autor provar o interesse e 
a  necessidade  do  serviço  público,  bem  como  a  disponibilidade  de  recursos 
orçamentários para a contratação de novos servidores. 

  
Diante  destes  fatos,  pugna  pela  suspensão  da  decisão 

agravada e, no mérito, pelo provimento do agravo. 

É o relatório. 

D E C I D O

Cumpre  ao  julgador,  de  início,  analisar  os  pressupostos 
formais do recurso, dentre eles, a correta formação do instrumento, em se tratando 
de agravo. 

Nessa  linha  de  raciocínio,  observo,  com segurança,  que  o 
recorrente deixou de juntar,  no momento de interposição do recurso, duas das 
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peças  obrigatórias  para  a  formação  do  agravo,  o  instrumento  de  mandato 
outorgado  ao  causídico,  representante  da  parte  agravante,  e  a  certidão  de 
intimação,  publicação  do  diário  da  justiça  ou  termo  de  juntada  para  aferir  a 
tempestividade do recurso, desobedecendo, assim, a regra imposta pelo art. 525, 
inc. I, da Lei Adjetiva Civil, que preceitua:

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. 

De fato, a ausência das referidas peças essenciais, previstas 
expressamente no art.  525,  inciso I,  do CPC,  torna o recurso  inadmissível,  por 
desatendimento ao preceito legal.

A falta de instrumento procuratório e da respectiva certidão 
de intimação, ou quaisquer outro documento que ateste o início da contagem do 
prazo, impede o conhecimento da súplica, por não restar preenchido o requisito 
da regularidade formal.

Demais  disso,  é  importante  ressaltar  que não  se  admite  a 
juntada  posterior  desses  documentos,  pois  o  artigo  supracitado  dispõe  que  a 
petição de agravo de instrumento  será instruída obrigatoriamente “com cópias da  
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e  das procurações outorgadas aos  
advogados do agravante e do agravado” (inc. I), determinando a juntada das peças no 
momento da interposição do recurso. 

Assim,  não se  revela  possível  permitir  a  juntada posterior 
dos aludidos instrumentos, com a conversão em diligência, em qualquer instância, 
especial ou ordinária, diante da preclusão consumativa, como decidiu este egrégio 
Tribunal: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FORMAÇÃO  DO  RECURSO. 
INSTRUMENTALIZAÇÃO  DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DA 
PROCURAÇÃO  DA  PARTE  AGRAVANTE.  PEÇA  ESSENCIAL. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  POSTERIOR APRESENTAÇÃO.  PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA.  NÃO  CONHECIMENTO  DA IRRESIGNAÇÃO.  -  A 
parte agravante deverá comprovar a juntada das peças obrigatória.; no 
momento da interposição do recurso, sendo inadmissível, via de regra, a 
sua juntada posterior, por restar caracterizada a preclusão consumativa. - 
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A procuração que o agravante outorga ao seu advogado constitui peça 
essencial  à  formação  do  instrumento,  e  a  sua  ausência  leva  ao  não 
conhecimento  do  agravo.  -  Quando  o  recurso  for  manifestamente 
inadmissível,  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 capuz 
do  art.  557,  todos  do  Código  de  Processo  Civil.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120070282395001 - Órgão (TRIBUNAL 
PLENO) - Relator DES JOSÉ RICARDO PORTO - j. Em 08/08/2012.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE 
PROCURAÇÃO  QUE  OUTORGA  PODERES  AO  ADVOGADO 
SIGNATÁRIO  DO  RECURSO.  ART.  525,  I,  DO  CPC.  NÃO 
CONHECIMENTO.  Não  se  conhece  de  Agravo  de  Instrumento  na 
ausência de documentos obrigatórios previstos no Art.  525, I  do CPC, 
sendo  vedada  a  conversão  do  julgamento  em diligência  por  força  da 
preclusão  consumativa.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20020100409990002  -  Órgão  (4  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES. 
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. Em 04/07/2012. 

A esse respeito, entendimento da Corte Superior de Justiça: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  CONTRA  DECISÃO 
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL,  INTERPOSTO 
EM FACE DE DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO A AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL E 
AUSÊNCIA DA PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DA PEÇA. FALTA 
DE  PEÇAS  INDISPENSÁVEIS  À  FORMAÇÃO  DO  INSTRUMENTO. 
ART. 544, § 1º, DO CPC, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.352/2001. 
NÃO  CONHECIMENTO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO.  I.  É  intempestivo  o  Agravo  Regimental 
interposto após o prazo de cinco dias, previsto nos arts. 545 do Código de 
Processo Civil e 258 do Regimento Interno desta Corte. II. A ausência da 
juntada das peças obrigatórias,  previstas no art.  544, § 1º,  do CPC, na 
redação  dada  pela  Lei  10.352/2001  -  dentre  as  quais  se  incluem  as 
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado -, 
ainda  que  o  recorrente  seja  beneficiário  da Justiça  gratuita,  impede  o 
conhecimento do Agravo de Instrumento. III. Conforme a jurisprudência 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  "O  benefício  da  justiça  gratuita  não 
desobriga quem dele aproveita de cumprir as normas legais,  inclusive 
aquelas  que  dizem  respeito  à  formação  do  agravo  de  instrumento. 
Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1377748/SP, 
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Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  PRIMEIRA  TURMA,  DJe  de 
13/11/2012).  IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AgRg no Ag 
1339139/RJ,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEXTA TURMA, 
julgado em 21/02/2013, DJe 01/03/2013). 

Portanto, a formação deficiente do instrumento não pode ser 
suprida, em face da impossibilidade da conversão do julgamento em diligência, 
impondo-se,  desta forma, negar seguimento ao agravo de instrumento, por sua 
manifesta inadmissibilidade, com base no disposto nos arts. 527, inciso I, e 557, do 
CPC.

Com  estas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível, nos termos 
do art. 557, caput do CPC.

Publique-se e Intimem-se. 

Gabinete no TJ/PB,João Pessoa-PB, em 15 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
     Relatora
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