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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE 
PROCURADORES INVESTIDOS NA CONDIÇÃO DE 
SERVIDORES MUNICIPAIS.  RECURSO  REDIGIDO 
POR  ADVOGADO  PARTICULAR.  AUSÊNCIA  DE 
PROCURAÇÃO. PEÇA  DE  TRASLADO 
OBRIGATÓRIO.  ART.525,  I,  E  ART.557, CAPUT, 
AMBOS DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

– Ausente  a  cópia  da  procuração,  mostra-se 
inadmissível o Agravo de Instrumento.

– “A  representação  processual  de  Município 
independe  de  instrumento  de  mandato,  desde  que 
seus procuradores estejam investidos na condição de 
servidores  municipais,  por  se  presumir  conhecido  o 
mandato  pelo  seu  título  de  nomeação  ao  cargo." 
(AgRgAg  nº  790.516/RS,  Relatora  Ministra  Eliana 
Calmon,  in  DJ  15/12/2006).  Contudo,  embora 
independa de mandato expresso, a referida condição 
de servidor público municipal deve estar comprovada 
nos  autos,  ilidindo-se,  assim,  a  possibilidade  de 
contratação, pela municipalidade, de profissional para 
o caso.

-  No caso em tela, vê-se que o recurso não foi feito 
por Procurador do Município de Juazeirinho, mas por 
advogado  particular  contratado  pela  edilidade,  cujo 
endereço  do  escritório  é  na  capital  do  Estado. 
Portanto, imprescindível o mandato para comprovar a 
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outorga de poderes de representação.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito 

Suspensivo interposto por Município de Juazeirinho contra decisão proferida 

pelo Juízo da  Comarca de Juazeirinho (fls.134/135) que, nos autos da Ação 

Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta por  Isabel 

Lisandra Clementino de Oliveira, concedeu a liminar pleiteada e determinou a 

reintegração da servidora ao cargo.

Em  suas  razões  recursais,  explica  que  a  Agravada  não  foi 

aprovada  em  concurso  público  ou  seleção  simplificada,  condições  essas 

integrantes para ingresso no serviço público, não sendo, assim, detentora de 

qualquer direito, efetividade ou estabilidade no cargo.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo a fim de 

que seja reformada a decisão de primeiro grau.

O  recurso  veio  instruído  com  a  cópia  da  decisão  agravada 

(fls.122/123),  da  prova  da  intimação  (fl.23)  e  da  procuração  outorgada  ao 

advogado  da  Agravada  (fl.47),  além  de  outros  documentos  que  entendeu 

pertinentes.

É o relatório. 

DECIDO

Questão de ordem processual impede a análise do recurso. 

É que a Agravante não anexou aos autos cópia da procuração 

por ela outorgada ao advogado.

“A  representação  processual  de  Município  independe  de 

instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na 
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condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo 

seu título de nomeação ao cargo." (AgRgAg nº 790.516/RS, Relatora Ministra 

Eliana Calmon, in DJ 15/12/2006).  Contudo, embora independa de mandato 

expresso,  a  referida  condição  de  servidor  público  municipal  deve  estar 

comprovada nos autos, ilidindo-se, assim, a possibilidade de contratação, pela 

municipalidade, de profissional para o caso.

No  caso  em  tela,  vê-se  que  o  recurso  não  foi  feito  por 

Procurador  do  Município  de  Juazeirinho,  mas  por  advogado  particular 

contratado pela edilidade, cujo endereço do escritório é na capital do Estado. 

Portanto, imprescindível o mandato para comprovar a outorga de poderes de 

representação.

A juntada de cópia da procuração é um documento obrigatório. 

Não é permitido intimar a Agravante para sanar o vício existente no recurso, 

pois é impossível converter o recurso em diligência.

A procuração é uma das peças consideradas indispensáveis à 

formação do Agravo de Instrumento.

Dispõe o art. 525, inciso I, do CPC:

“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;
(...)” 
(Negritei)

Todas  as  peças  de  traslado  obrigatório  devem  ser 

apresentadas quando da interposição do Agravo de Instrumento, não havendo 

previsão legal que autorize a regularização posterior.
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A regular formação do instrumento é ônus do Agravante, que 

deve zelar pela fiscalização e pelo correto processamento do agravo.

Assim tem se pronunciado o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. ART. 525, I,  CPC. AUSÊNCIA DE 
PEÇA OBRIGATÓRIA.
PROCURAÇÃO  DO  AGRAVANTE.  NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 
não se conhecer do agravo de instrumento interposto 
sem  a  procuração  do  advogado  da  própria 
agravante, peça obrigatória nos termos do art.
525, I, do CPC.
2.  O  STJ  já  pacificou  que  é  dever  do  recorrente 
comprovar  no  instante  da  interposição  do  recurso 
que  os  pressupostos  de  admissibilidade  foram 
atendidos, sob pena de preclusão consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1190788/AC, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 25/09/2012, DJe 28/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA 
OBRIGATÓRIA.  PROCURAÇÃO  DO  AGRAVANTE. 
RESPONSABILIDADE  EXCLUSIVA  DO 
AGRAVANTE.  I  -  A  cópia  da  procuração  ou 
substabelecimento  em  cadeia  é  documento 
obrigatório  à  adequada  formação  do  instrumento, 
sendo impossível o conhecimento do recurso, ainda 
que o agravante a apresente em momento posterior, 
ante a preclusão consumativa. Precedentes: AGRG 
no  AG  nº  1.392.143/RS,  Rel.  Min.  NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, DJe de 26/10/2011; AGRG no 
AG nº 1.386.661/MS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 
de 25/10/2011; AGRG no AG 1.340.185/SP, Rel. Min. 
Arnaldo  ESTEVES  Lima,  DJe  de  12/04/2011.  II  - 
Compete ao agravante zelar pela correta formação 
do instrumento, fiscalizando se estão presentes, na 
sua  integralidade,  todas  as  peças  reputadas 
obrigatórias  pelo  artigo  544,  §  1º,  do  Código  de 
Processo Civil. III - Agravo regimental a que se nega 
provimento.  (STJ;  AgRg-Ag  1.415.756;  Proc. 
2011/0085432-5;  RS;  Primeira  Turma;  Rel.  Min. 
Francisco  Cândido  de  Melo  Falcão  Neto;  Julg. 
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20/03/2012; DJE 30/03/2012)  

Desse  modo,  ausente  a  cópia  da  procuração,  mostra-se 

inadmissível o Agravo de Instrumento.

Mediante o exposto, considero inadmissível o presente Agravo 

de  Instrumento,  por  instrução  deficiente,  e,  conseqüentemente,  NEGO-LHE 
SEGUIMENTO, em conformidade com os arts. 525, I, e 557, “caput”, ambos do 

CPC.

P. I.

João Pessoa,       de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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