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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  COM  PEDIDO  DE 
LIMINAR  – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS 
– AFRONTA AO ART. 525, I, DO CPC – APLICAÇÃO 
DA  SÚMULA  223  DO  STJ  –  PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS  –  INCIDÊNCIA DO ART.  557, 
CAPUT,  DO  CPC  -  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO 
QUE SE IMPÕE

-  “Art.  525,  I,  do  CPC  - 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.”
-  Súmula 223:“A certidão de  intimação do  acórdão 
recorrido constitui peça obrigatória do instrumento de 
agravo.”
– As peças necessárias devem ser, obrigatoriamente, 
anexadas na interposição do agravo de instrumento, 
na  forma  do  art.  525,  I,  do  CPC,   considerando 
inadmissível  o  presente,  quando  da  instrução 
deficiente,  daí  porque  se  impõe  a  negativa  de 
seguimento, (CPC, art. 557, “caput”).

VISTOS, etc.

O  Município  de  Sousa interpôs  Agravo  de  Instrumento,  com 
pedido de liminar, em face de decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca 
da Sousa, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público 
Estadual, ora agravado, que  concedeu a tutela antecipada em favor de G. G. B. 
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menor impúbere, em face de ser portador de alergia a leite de vaca. 

Alega o agravante, em suas razões, preliminarmente, a nulidade da 
decisão que concedeu a antecipação da tutela, da ilegitimidade ativa do Ministério 
Público nas demandas, e no mérito, a ausência dos requisitos na concessão da 
tutela antecipada. Ao final, pugnou pela concessão da liminar inaudita altera parte,  
e no mérito pelo provimento do agravo inserto, diante do desembolso da vultosa 
quantia vindicada na lide.

O  processo  veio  instruído  com  documentos  que  entendeu 
necessários.

É o relatório.

DECIDO.

Questão de ordem processual impede o seguimento e conseqüente 
análise de mérito  do recurso.  É que  o agravante não instruiu na petição de 
agravo a questionada certidão de intimação,  razão pela qual  não há como 
conhecer do presente agravo de instrumento, vejamos:

Dispõe o art. 525, inciso I, do CPC, in verbis:

“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;” (Grifei)

Como  visto,  essas  peças  são  consideradas  indispensáveis  à 
formação do agravo de instrumento.

Assim dispõe a jurisprudência do STJ e do nosso E.  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  ART.  525,  I,  DO  CPC.  FORMAÇÃO 
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.
1. Ausente a procuração outorgada ao advogado de uma das 
partes agravadas, mantém-se a decisão que não conheceu do 
agravo de instrumento.
2. Presente a possibilidade de conflito de interesses entre co-
réus,  não  há  como  considerar  que  um  deles  seja  apenas 
interessado no resultado do agravo de instrumento interposto 
pelo outro.
3.  Recurso  especial  não  provido.  Grifo  nosso(STJ  -  REsp 
1309091  /  AL  -  RECURSO  ESPECIAL  -  2012/0029558-0  – 
Relator(a) - Ministra ELIANA CALMON - Órgão Julgador - T2 
- SEGUNDA TURMA -DJe 28/08/2013)  
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EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS 
OBRIGATÓRIAS.  INSTRUÇÃO  DEFICIENTE.  SEGUIMENTO 
NEGADO. Nega-se seguimento a Agravo de Instrumento ante a 
ausência de documentos obrigatórios previstos no art. 525, I do 
CPC. (TJPB – Processo: 02520120067993001 - Relator: DES. 
ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA  OLIVEIRA  -  Orgão 
Julgador:  TRIBUNAL  PLENO  -  Data  do  Julgamento: 
25/02/2013)

O STJ já sumulou esse posicionamento através da súmula 223, in 
verbis:

“A certidão de intimação do acórdão recorrido  constitui  peça 
obrigatória do instrumento de agravo.”

Com efeito, o art. 557, do CPC, por sua vez, autoriza ao relator a 
negar  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível.  Sobre  o  tema,  diz 
Nelson Nery Júnior, ob. cit., p. 988:  “Ao relator, na função de juiz preparador, de todo e  
qualquer  recurso  no  sistema  processual  civil  brasileiro,  compete  o  exame  do  juízo  de  
admissibilidade desse  mesmo recurso.  Deve  verificar  se  estão presentes  os  pressupostos  de  
admissibilidade(cabimento,  legitimidade  recursal,  interesse  recursal,  tempestividade,  preparo,  
regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de  
matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.”

Essa  autorização  visa  diminuir  o  volume  de  recursos  que  são 
levados  à  apreciação  do  órgão  colegiado,  de  forma  a  privilegiar  uma  maior 
celeridade e economia processual nas hipóteses ali elencadas.

Mediante o exposto,  considero inadmissível  o presente agravo de 
instrumento,  por  instrução  deficiente,  e,  conseqüentemente,  NEGO-LHE 
SEGUIMENTO, o que faço com arrimo nos arts. 525, I, e 557, “caput”, ambos do 
CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                  Relator
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