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RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz

 AGRAVANTE: Município  de  João  Pessoa,  representado  por  seu 
Procurador Fernando Antonio de Amorim Cadete

AGRAVADO: Carolina Farias Gomes.
ADVOGADO:       Benedito de Andrade Santana.

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL  CIVIL –  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  – 
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  DO  MUNICÍPIO  - 
NECESSIDADE DE JUNTADA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE 
OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO - 
AUSÊNCIA -  ÔNUS DO AGRAVANTE – PEÇA DE TRASLADO 
OBRIGATÓRIO –  SEGUIMENTO NEGADO.

− Inadmissível  o  agravo  de  instrumento 
deficiente  quanto  ao  traslado  da  procuração 
outorgada aos advogados da parte agravante (artigo 
28, parágrafo 1º, da Lei nº 8.038/90 combinado com o 
artigo 544, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil).

− Há  dispensa  na  juntada  de  instrumento  de 
mandato  dos  procuradores  municipais,  desde  que 
comprovada  a  condição  de  ocupante  de  cargo  de 
Procurador do Município.

Vistos etc.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  efeito 
suspensivo,  interposto  pelo  MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA em face  da  decisão 
interlocutória  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  5ª  Vara  da  Fazenda Pública  da 
Capital,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer com  pedido  de 
Antecipação de Tutela, movida por  CAROLIMA FARIAS GOMES, antecipou os 
efeitos da tutela para determinar que o agravante forneça a autora, ora agravada, a 
medicação ILARIS  de  150 mg,  ou  outro  com o mesmo princípio  ativo  conforme 
prescrição médica, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de bloqueio de numerário 
público  suficente  que  satisfaça  a  obrigação  (Decisão  –  fls.  49/51  –  Agravo  de 
Instrumento).
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Em suas razões, o agravante alega que a decisão traz, 
para o Município, risco de grave lesão de difícil reparação, o que enseja a interposição 
do presente agravo, bem como a atribuição de efeito suspensivo.

Disse ainda, que o custo anual do tratamento contínuo 
sugerido  pelo  médico  é  de  R$  445.484,28  (quatrocentos  e  quarenta  e  cinco  mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos).  Indicou como custo 
mensal a importância de R$ 37.123,69 (trinta e sete mil, cento e vinte e três reais e  
sessenta e nove reais), importância essa que se multiplicada por 12 (doze), alcança o 
montante acima especificado.

Ao  final  de  suas  considerações,  pugnou  pela 
concessão de efeito suspensivo ao recurso, requerendo o provimento do presente 
Agravo  de  Instrumento,  com  a  conseqüente  REVOGAÇÃO  DA  TUTELA 
ANTECIPADA deferida  em  primeiro  grau  jurisdição.  Como  conseqüência  da 
revogação da tutela antecipada, requer o agravante que sejam anulados todos os 
bloqueios de verba pública  que foram efetivados,  bem como a não efetivação de 
novos bloqueios, requerendo, ainda, a determinação da realização de perícia com fim 
de verificar a situação real a que se submete a autora e a viabilidade do tratamento 
experimental.

É o breve relato. Decido.

Questão de ordem processual impede o seguimento e 
conseqüente  análise  de  mérito  do  recurso.  É  que  não  foi  anexado  aos  autos  a 
comprovação  da condição de ocupante de cargo de Procurador do Município, 
pelo subscritor das razões recursal pela municipalidade.

Compulsando  a  documentação  juntada  ao  presente 
recurso, percebe-se que não há comprovação, mínima sequer, de que o subscritor da 
peça  recursal,  possui  poderes  para  atuar  em nome  do  Município.  A  juntada  das 
razões recursais em papel timbrado do ente público não gera presunção de outorga 
de poderes, nem legal, nem contratual (arts. 12, II, e 37 do CPC). 

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)

A cópia da procuração outorgada a advogado (a) do 
agravante é peça que deve ser obrigatoriamente anexada na interposição do agravo 
de instrumento, na forma do art. 525, I, do CPC, sendo considerada pressuposto de 
admissibilidade recursal, daí porque a sua ausência impõe a negativa de seguimento 
do agravo (CPC, art. 557, “caput”).
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Como  se  vê,  a  Lei,  ela  mesma,  exige  da  parte  a 
juntada de cópia da procuração outorgada ao advogado da própria agravante para fins 
de formação do instrumento de agravo. 

In  casu,  por  se  tratar  de  Agravo  interposto  pelo 
Município  de João Pessoa,  desnecessária  a anexação,  pelo subscritor  das razões 
recursal  apresentadas  pela  municipalidade,  de  procuração  aos  autos, desde  que 
comprovada a condição de ocupante de cargo de Procurador do Município, o que não 
foi feito no caso dos autos. De sorte que, as peças obrigatórias são as necessárias à 
análise  da  regularidade  da  representação  processual  e  à  verificação  da 
tempestividade dos recursos; as necessárias, essenciais ou úteis, são aquelas cuja 
análise permite a compreensão da controvérsia, que tem a ver com o mérito ou com 
questões surgidas no desenvolvimento do processo. 

A  cópia da portaria  comprovando a  condição de 
ocupante de cargo de Procurador do Município agravante é peça obrigatória, nos 
termos do dispositivo legal pertinente, uma vez que o Código de Processo Civil prevê 
em  seu  artigo  544,  parágrafo  3º,  a  possibilidade  de  conversão  do  agravo  de 
instrumento em recurso especial, o que se revela mais um motivo imprescindível para 
o traslado da peça referenciada. 

A  representação  irregular equivale  à  ausência  de 
mandato e acarreta o não conhecimento do recurso.

Nesse passo, é firme, acrescente-se, o entendimento 
do STJ no sentido de que constitui ônus da parte instruir corretamente o agravo de 
instrumento, fiscalizando a sua formação e o seu processamento. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO 
DE  RECONSIDERAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE 
RECURSAL. FORMAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO DE AGRAVO. 
AUSÊNCIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS DA 
PARTE  AGRAVANTE.  ÔNUS  DO  AGRAVANTE.  AGRAVO 
REGIMENTAL  IMPROVIDO. 1.  Pedido  de  reconsideração 
recebido  como  agravo  regimental,  em  homenagem  ao 
princípio da fungibilidade recursal. 2. Inadmissível o agravo 
de  instrumento  deficiente  quanto  ao  traslado  da 
procuração outorgada aos advogados da parte agravante 
(artigo  28,  parágrafo  1º,  da  Lei  nº  8.038/90  combinado 
com o artigo 544, parágrafo 1º, do Código de Processo 
Civil).  3.  "Na  instância  especial  é  inexistente  recurso 
interposto por advogado sem procuração nos autos." (Súmula 
do  STJ,  Enunciado  nº  115).  4.  É  ônus  da  parte  instruir 
corretamente  o  agravo  de  instrumento,  fiscalizando  a  sua 
formação e o seu processamento,  sendo inviável a juntada 
de qualquer documento na oportunidade da interposição do 
agravo regimental, pois não supre a irregularidade decorrente 
da  não  adoção  da  providência  em  tempo  apropriado.  5. 
Agravo  regimental  improvido.  (STJ  -  RCDESP  no  Ag: 
1285610  SP 2010/0043780-7,  Relator:  Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO,  Data  de  Julgamento:  11/05/2010,  T1  - 
PRIMEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  26/05/2010) 
(negritei).
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"PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PROTOCOLO. 
RECONSIDERAÇAO.  INSTRUÇAO  DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE 
TRASLADO  DE  PEÇA  OBRIGATÓRIA  À  FORMAÇAO  DO 
INSTRUMENTO.  ARTIGO  544,  1º,  DO  CPC.  PROCURAÇAO. 
AUSÊNCIA. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A regular 
formação do instrumento é ônus exclusivo do agravante, que 
deve zelar pela fiscalização e pelo correto processamento do 
agravo, instruindo-o com cópias íntegras das peças elencadas 
no artigo 544, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. 2. O 
agravo  deve  ser  instruído  com  cópia  da  procuração 
outorgada  ao  advogado  da  parte  agravante,  bem como 
com a cadeia completa dos substabelecimentos. 3. Agravo 
regimental  improvido.  "  (AgRg  no  Ag  1139384/MG,  Rel. 
Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA 
TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (grifei).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
INSTRUÇÃO  DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE  PEÇAS 
OBRIGATÓRIAS. PROCURAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 544, § 1º, 
DO  CPC.  PROCURAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.  Segundo o art. 
544,  §  1º,  do  CPC, agravo  de instrumento deverá instruído 
deverá  ser  instruído,  obrigatoriamente,  sob  pena  de  não 
conhecimento,  com  as  cópias  do  acórdão  recorrido,  da 
certidão da respectiva intimação, da petição de interposição do 
recurso denegado,  das contrarrazões,  da decisão agravada, 
da  certidão  da  respectiva  intimação  e  das  procurações 
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.  2. 
Havendo diversos advogados, a comprovação da cadeia 
de  representação  processual  deve  estar  completa. 
Entendimento  pacificado  neste  Superior  Tribunal  de 
Justiça. 3. O agravo deve estar completo no momento da 
interposição,  não  cabendo  a  juntada  posterior  de  peça 
faltante nem a realização de diligência para suprir falha na 
formação do  instrumento. 4.  Agravo  regimental  a  que  se 
nega  provimento.(AgRg  no  Ag  1265051/SP,  Rel.  Ministro 
VASCO  DELLA  GIUSTINA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
05/08/2010, DJe 20/08/2010) (sem grifo no original).

Desta  feita,  esvaziado  o  requisito  extrínseco  da 
regularidade formal, a inadmissibilidade do recurso, e, conseqüentemente, a vedação 
de seu seguimento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

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

P. I.

João Pessoa/PB, 30 de julho de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                    RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007787-67.2014.815.0000                                                                                  4

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10676793/par%C3%A1grafo-1-artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10676828/artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10676793/par%C3%A1grafo-1-artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10676828/artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676793/par%C3%A1grafo-1-artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676828/artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676793/par%C3%A1grafo-1-artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676828/artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973

