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Dr. Adelmar Azevedo Regis
AGRAVADO: R. C. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL  –  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO –  EXECUÇÃO  FISCAL  –
PEDIDO  DE  PENHORA  SOBRE  O
FATURAMENTO  DA  EMPRESA  –
INDEFERIMENTO  POR  NÃO  EXAURIMENTO
DAS VIAS CONSTRITIVAS – IRRESIGNAÇÃO
– FORMAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO –
AUSÊNCIA  DE  CÓPIA  DA  CERTIDÃO  DE
INTIMAÇÃO OU DO CARIMBO DE JUNTADA
DO  MANDADO  DE  INTIMAÇÃO –
DOCUMENTO  OBRIGATÓRIO  –
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIR  A
TEMPESTIVIDADE  DO  AGRAVO  –  VÍCIO
INSANÁVEL – RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL  –  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

– A ausência de cópia da certidão de intimação
ou  do  carimbo  de  juntada  do  mandado  de
intimação  aos  autos  impossibilita  a  verificação
da tempestividade do recurso, constituindo vício
insanável.

-  Assim,  o  presente  agravo  de  instrumento  é
manifestamente  inadmissível,  razão  pela  qual
impõe-se a negativa de seguimento, nos termos
do art. 557, caput, do CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se de  agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo ativo interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA em face da
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decisão interlocutória de fls. 95/97,  que indeferiu seu pedido de penhora
sobre o faturamento da empresa R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, ora agravada,  por  entender  que a parte  exequente  ainda não teria
exaurido  as  via  constritivas,  além  de  destacar  que  a  penhora  sobre  o
faturamento  empresarial  representa  providência  excepcional,  não  se
igualando à penhora sobre dinheiro.

Em suas razões (fls. 02/09), o recorrente pleiteia a reforma da
citada decisão, com vistas a assegurar-lhe o direito à penhora de 5% sobre o
faturamento da empresa, que seria o único caminho para garantir a satisfação
da dívida executada.

Colacionou documentos às fls. 10/99.

É o breve relatório.

DECIDO

O  presente  agravo  não  pode  ser  conhecido,  eis  que
inexistentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 525, inciso I, do
Código de Processo Civil, que assim dispõe:

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;
[destaques de agora]

Pelo que se extrai dos autos, o Município interpôs o presente
agravo  de  instrumento  em  face  da  decisão  de  fls.  95/97,  da  qual  fora
pessoalmente intimado em 29 de outubro de 2014, através do mandado de fl.
98.

Contudo,  percebe-se  que  o  agravante  não  colacionou  aos
autos  cópia da certidão de intimação, ou mesmo do carimbo de juntada do
referido mandado de intimação aos autos, de modo que se tornou impossível
aferir a tempestividade do presente agravo de instrumento.

Assim,  conclui-se  que  o  presente  recurso  não  pode  ser
conhecido, na medida em que deixou de apresentar documento obrigatório,
nos termos do art. 525, I, do CPC.

Ainda  que  fosse  possível  considerar  a  data  da  intimação
pessoal  do agravante,  o  recurso  não poderia  ser  conhecido por  manifesta
intempestividade, considerando que fora intimado em 29 de outubro de 2014
e o presente agravo somente veio a ser interposto em 16 de janeiro de 2015,
ultrapassando visivelmente o prazo recursal de vinte dias.

Nesse sentido, vejamos o precedente do STJ:
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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. ART. 544, § 1º, DO CPC. CORRETA
FORMAÇÃO  DO  INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE  DA  PARTE  AGRAVANTE.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  NA  ORIGEM  PARA
APRESENTAÇÃO  DAS  CONTRARRAZÕES.  SIMPLES
ALEGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. A ausência do traslado
das contrarrazões ao recurso especial ou de certidão de
sua não interposição impedem o conhecimento do agravo
de instrumento em razão do óbice inscrito no art. 544, §
1º,  do Código de Processo Civil.  2.  Constitui ônus da
parte  a  formação  do  instrumento  com  as  peças  e
elementos necessários ao exame da irresignação. 3.
A  simples  alegação  de  que  o  Tribunal  de  origem não
realizou  a  intimação  da  parte  agravada  para  que
apresentasse  as  contrarrazões  ao  recurso  especial  é
insuficiente para reformar decisão de não conhecimento
de agravo, uma vez que a ausência de apresentação de
peça  indispensável  à  formação  do  instrumento
constitui  vício  insanável. 4.  Agravo  regimental
desprovido. 1

Sendo o recurso manifestamente inadmissível,  impõe-se é a
negativa do seu seguimento, nos termos do art. 557, caput, do CPC2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, NEGO
SEGUIMENTO AO  AGRAVO DE INSTRUMENTO por  ser  manifestamente
inadmissível, ante a ausência de peça obrigatória, nos termos do art. 525, I,
do CPC.

P.I.

João Pessoa, 21 de janeiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator

1 STJ - AgRg no Ag 1412323/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/06/2013, DJe 28/06/2013.

2 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.
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