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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009794-32.2014.815.0000
ORIGEM: 3ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo
RELATOR:  Juiz  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Ronaldo de Aragão Costa
ADVOGADA: Rafaela Lisboa de A. Costa
AGRAVADA: Prefeitura Municipal de Cabedelo

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE CÓPIA
ASSINADA  DA  DECISÃO  OBJURGADA.  OBRIGATORIEDADE.
FORMAÇÃO DO AGRAVO IMPOSSIBILITADA. ART. 557 DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Sendo um dos requisitos necessários à formação do agravo de
instrumento, a ausência  da cópia da decisão objurgada,  que
deveria  estar  juntada  à  inicial,  não  possibilita  a  análise  das
razões de decidir adotadas pelo Juiz e, por conseguinte, não
permite  a  formação  do  recurso,  e  o  seu  conhecimento  fica
obstado, em atendimento ao que estabelece o art. 525, inciso I,
do CPC.

Vistos etc. 

RONALDO DE ARAGÃO COSTA  agravou da  decisão  proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo (f. 13/14), a qual
indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos de uma ação de
cobrança ajuizada em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO.

É o relatório
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DECIDO.

A teor das prescrições do art. 557 do CPC, o relator poderá
analisar e por fim ao recurso, quando manifestamente inadmissível.  In
casu,  trata-se  de  recurso  que  não  trouxe  à  colação  peça  tida  como
obrigatória,  qual  seja,  a cópia da decisão objurgada, não permitindo a
aferição das razões que levaram o Juiz a quo a adotar o posicionamento
questionado.

Vejamos, então, o que prescreve o 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.

Nesse  diapasão,  temos  que  é  permitido  ao  relator  obstar
seguimento do recurso quando o mesmo tenha sido manejado sem conter
peça tida como obrigatória, a exemplo do que ocorre com este agravo,
que dispensa maiores delongas.

O presente recurso não pode ser conhecido. É que, embora o
agravante tenha juntado à exordial  cópia da  decisão agravada, esta
não está devidamente assinada.

Com efeito, somente de forma excepcional o STJ admite cópia
da  decisão  agravada  sem  a  respectiva  assinatura,  quando  a  sua
autenticidade puder ser aferida por outros meios, o que não é o caso dos
autos. Vejamos os seguintes precedentes:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA SEM ASSINATURA
DO JUIZ, RETIRADA DA INTERNET. ART. 525, I, DO CPC. AUSÊNCIA
DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ORIGEM COMPROVADA: SITE DO TJ/RS.
PARTICULARIDADE.  REDUÇÃO  DO  FORMALISMO
PROCESSUAL.AUTENTICIDADE.  AUSÊNCIA  DE  QUESTIONAMENTO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. - A jurisprudência mais recente do STJ
entende que peças extraídas da Internet utilizadas na formação do
agravo de instrumento necessitam de certificação de sua origem para
serem aceitas. Há, ainda, entendimento mais formal, que não admite
a utilização de cópia retirada da Internet; - O art. 525, I,  do CPC
refere-se expressamente a "cópias", sem explicitar a forma que as
mesmas devem ser obtidas para formar o instrumento; - Os avanços
tecnológicos  vêm,  gradativamente,  modificando  as  rígidas
formalidades processuais  anteriormente exigidas;  -  Na espécie,  há
uma particularidade, pois é possível se aferir por outros elementos
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que a origem do documento retirado da Internet é o site do TJ/RS.
Assim,  resta  plenamente  satisfeito  o  requisito  exigido  pela
jurisprudência, que é a comprovação de que o documento tenha sido
"retirado do site oficial do Tribunal de origem"; - A autenticidade da
decisão extraída da Internet não foi objeto de impugnação, nem pela
parte agravada, nem pelo Tribunal de origem, o que leva à presunção
de veracidade, nos termos do art. 372 do CPC, ficando evidenciado
que,  não  havendo  prejuízo,  jamais  se  decreta  invalidade  do  ato.
Recurso especial conhecido e provido, para que o TJ/RS profira nova
decisão.  (REsp  1073015/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 26/11/2008)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. PEÇA
OBRIGATÓRIA.  DECISÃO  AGRAVADA  SEM  ASSINATURA.
INEXISTÊNCIA DA PEÇA. 1. A cópia apresentada da decisão agravada
não  contém  assinatura,  mesmo  eletrônica,  o  que  equivale  à  sua
ausência. Tratando-se de peça obrigatória, prevista no artigo 544, §
1º,  do Código de Processo Civil,  de rigor  o  não-conhecimento  do
recurso, nos termos do próprio dispositivo e em consonância com a
jurisprudência da Corte. Ao advogado da parte compete o dever de
fiscalizar  a  formação  do  agravo,  portanto,  devendo  verificar  a
regularidade  das  peças  juntadas  e,  se  fosse  o  caso,  esclarecer
eventual equívoco cometido na lavratura da certidão, o que não foi
comprovado.  2.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  Ag
761.146/RS,  Rel.  Ministro  CARLOS  ALBERTO  MENEZES  DIREITO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 26/03/2007, p. 236)

Diante do exposto, por não se encontrar devidamente instruído
nos moldes do art. 525, I, do CPC,  nego seguimento, liminarmente,
ao presente agravo, na conformidade do art. 557 do mesmo Diploma
Legal.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 25 de agosto de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR 
Relator
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