
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Agravo de Instrumento nº 2011039-78.2014.815.0000 — Comarca de Alagoinha.
Relator :Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  em substituição  ao  Exmo. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides .
Agravante :José Grangeiro de Pontes.
Advogado :Humberto de Sousa Felix. 
Agravado :Tim Celular S/A.
Advogado(s) :Christianne Gomes da Rocha.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  DOCUMENTOS 
INDISPENSÁVEIS — AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA — 
CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO — NÃO CONHECIMENTO DO 
RECURSO — SEGUIMENTO NEGADO. 

—  É ônus do agravante a formação do instrumento. Não tendo sido 
juntada aos autos peça obrigatória, segundo o que dispõe o art. 525, I,  
do  Código  de  Processo  Civil,  torna-se  inviável  o  conhecimento  do  
recurso,  porquanto  caracterizada  irregularidade  formal  na  sua  
interposição.

Vistos, etc.,

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  liminar 
interposto por José Grangeiro de Pontes em face de decisão interlocutória proferida pelo 
Juízo da Comarca de Alagoinha,  nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por 
Danos Morais proposta pelo agravante em desfavor da Tim Celular S/A. 

Na decisão agravada, o Juízo a quo, indeferiu o pedido de tutela 
antecipada, para exclusão do seu nome do agravante do cadastro de restrição ao crédito, 
por não vislubrar os requisitos autorizadores da medida.

Inconformado, o recorrente alega, em síntese, que foi negativado 
em virtude de um contrato não realizado com a agravada, na cidade de São paulo/SP. 
Afirma que é agricultor e nunca este esteve naquela cidade, tampouco solicitou quaisquer 
serviços da recorrida. Requer e imediata exclusão de seu nome de cadastros restritivos de 
crédito, decorrente do contrato em epígrafe, com a concessão de efeito suspensivo ativo. 

É o relatório. 
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Decido. 

O presente recurso carece de requisito formal de admissibilidade. 

Com efeito, dispõe o art. 525, I, do Código de Processo Civil, que 
a  petição  de  agravo  deverá  vir  acompanhada,  obrigatoriamente,  dos  seguintes 
documentos:  1)  cópia  da  decisão  agravada;  2)  certidão  da  respectiva  intimação;  3) 
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 

No caso  específico dos  autos,  observa-se que  o agravante  não 
colacionou  ao  presente  instrumento  a  certidão  de  intimação  da  decisão  agravada, 
constando apenas um carimbo de ciência do advogado do agravante, tomada em cartório, 
acerca da decisão de fls. 58/59, no dia 14/08/2014 (fl. 70v), sem evidência, contudo, da 
data da publicação da decisão recorrida.

Ora,  em  princípio,  somente  deve  ser  aceita  como  prova  da 
tempestividade da insurgência a certidão de intimação da decisão, haja vista que dela 
decorre  insofismavelmente  a  situação  de  preenchimento  desse  pressuposto  recursal. 
Excepcionalmente,  admite-se  o  agravo  sem essa  certidão  de  intimação,  em casos  de 
tempestividade  manifesta,  como  nos  casos  em  que  entre  a  decisão  combatida  e  a 
interposição do agravo haja decorrido prazo inferior a dez dias. 

Essa  última  hipótese,  porém,  não  se  afigura  possível,  pois  a 
decisão agravada está datada de 05 de março de 2014, ou seja, quase cinco meses antes 
da suposta “ciência” em cartório, grafada no verso da decisão.

É  possível  concluir,  portanto,  que  a  falta  de  documento 
obrigatório  à  formação  da  presente  espécie  recursal  acarreta  o  não  conhecimento  do 
agravo, por instrução deficiente. Ademais, a interposição do agravo de instrumento e o 
manejo das peças que lhe são obrigatórias devem ocorrer simultaneamente, sob pena de 
preclusão.  No sentido do raciocínio até então perfilhado, a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE 
NEGOU  SEGUIMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  PEÇA  DE  TRASLADO 
OBRIGATÓRIO.  ATO  DE  NOMEAÇÃO  DE  SÍNDICO.  ÔNUS  DO 
AGRAVANTE.  INVIÁVEL  A  JUNTADA  POSTERIOR  DE  PEÇA 
CONSIDERADA  OBRIGATÓRIA  PORQUANTO  JÁ  OPERADA  A 
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INFUNDADO. APLICAÇÃO 
DA  MULTA  PREVISTA  NO  ARTIGO  557,  §  2º,  DO  CPC.  AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag 1061955 / SP – Rel. Luis 
Felipe  Salomão  –  4ª  Turma  -  Julgado  em  16/12/2008  –  Publicação  DJ 
02/02/2009).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  DEFICIÊNCIA  NA 
INSTRUÇÃO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE 
TRASLADO DE PEÇA OBRIGATÓRIA.
ART. 544, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 115/STJ.
1.  Agravo  regimental  contra  decisão  que  não  conheceu  de  agravo  de 
instrumento  por  não  se  ter  juntado  peça  obrigatória  à  compreensão  da 
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controvérsia.
2. A apresentação do substabelecimento, tão-somente, não supre esse requisito, 
nos termos preconizados no art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
3.  Na sistemática atual, cumpre à parte o dever de apresentar as peças 
obrigatórias para a formação do agravo, sob pena de não-conhecimento 
do recurso. Impossibilidade de sua apreciação, por não ter sido formado 
com  peças  essenciais  para  sua  análise, in  casu,  cópia  da  procuração 
outorgada ao advogado da agravada.
4. É inexistente o recurso quando o advogado da agravada não tem procuração 
e/ou substabelecimento nos autos. Entendimento pacificado por este colendo 
Tribunal Superior no sentido de que é incabível, em grau de recurso especial, a 
providência de que trata o art. 13 do CPC. Aplicação da Súmula n. 115/STJ.
5. Agravo regimental não-provido.
(STJ  –  AgRg  no  Ag  878.898/MG,  Rel.  Ministro  JOSÉ  DELGADO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28.08.2007, DJ 13.09.2007 p. 168) (Grifo 
nosso)

Por fim,  é ônus do agravante  a formação do instrumento.  Não 
tendo sido juntada aos autos peça obrigatória, segundo o que dispõe o art.  525, I,  do 
Código  de  Processo  Civil,  torna-se  inviável  o  conhecimento  do  recurso,  porquanto 
caracterizada irregularidade formal na sua interposição.

Diante do exposto, com fundamento no art. 557,  caput,  c/c art. 
525,  I,  ambos  do  Estatuto  Processual  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  presente 
recurso, dada a sua manifesta irregularidade formal.

Comunique-se ao juízo originário a respeito deste decisório.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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