
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000614-89.2015.815.0000,  Oriundo da 5ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATORA :Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
AGRAVANTES :Madalena Kelly Brandão Cordeiro e outros
ADVOGADO :Ronaldo de Souza Silva Filho 
AGRAVADO :Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso da
PMPB

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO I
DO  ART.  525  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE
CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO.  SEGUIMENTO
NEGADO

É ônus  do  agravante  a  devida  formação  do
instrumento. Estando o recurso incompleto, por
ausência  de  alguma  das  peças  obrigatórias,
deverá o relator negar-lhe seguimento (art. 557
do CPC), descabida diligência para anexação
de alguma de tais peças.

Vistos etc,

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por
Madalena Kelly Brandão Cordeiro e outros, inconformados com a decisão
proferida pelo Juízo da 5.ª Vara  da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que,  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança,  impetrado  contra  ato do
Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso da PM/PB, “indeferiu
a liminar requerida”.

É o que basta relatar.

Decido.
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De um exame do encarte  processual,  observa-se  pela
documentação contida nos autos, que os agravantes não cumpriram o disposto
no inciso I do art. 525, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço ser ônus do agravante a adequada
formação do instrumento com todos os elementos legalmente obrigatórios e
necessários  ao  conhecimento  da  espécie,  sem  o  que,  fica  excluída  a
possibilidade de decisão do mérito.

A esse respeito, o art. 525 do CPC dispõe que:

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.

No caso em comento, observa-se que os agravantes não
apresentaram  a  certidão  de  intimação  da  decisão  objurgada  consoante
determina o art. 525 I do CPC, inviabilizando, desse modo, o processamento
da irresignação. 

Os recorrentes, às fls.  16/18, acostaram mensagem de
correio  eletrônico  onde  constam  informações  a  respeito  da  publicação  da
decisão  agravada.  No  entanto,  tal  documento  não  afasta  a  exigência  legal
prevista no art. 525, I, do Código de Processo Civil, haja vista possuir caráter
meramente  informativo,  não  estando  apto  a  comprovar  a  tempestividade
recursal. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
INFORMAÇÕES  PROCESSUAIS  VIA INTERNET.
JUSTA  CAUSA.  NATUREZA  MERAMENTE
INFORMATIVA.  SÚMULA  N.  83/STJ.  DECISÃO
MANTIDA.  1.  Conforme  entendimento
prevalecente nesta Corte, os dados processuais
disponibilizados  via  internet  não  possuem
caráter  oficial,  mas  meramente  informativo.
Eventuais  omissões  quanto  ao  andamento
processual não configuram justa causa, tampouco
acarretam  devolução  de  prazos  processuais.  2.
Agravo regimental a que se nega provimento. 1

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE  PEÇA  OBRIGATÓRIA.  EXTRATO  DE

1 STJ; AgRg no AREsp 76935/RS; Órgão Julgador (T4 – Quarta Turma); Rel. Ministro Antonio Carlos 
Ferreira; DJe 31/10/2012
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CONSULTA  PROCESSUAL  EXTRAÍDO  VIA
INTERNET.  DOCUMENTO QUE NÃO AFASTA O
DEVER DE JUNTADA DA PEÇA OBRIGATÓRIA.
CARÁTER  MERAMENTE  INFORMATIVO.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  E  OBSCURIDADE.
VÍCIOS  NÃO  VERIFICADOS.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  REJEIÇÃO.  -  Os
embargos  de  declaração  têm  cabimento  apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e,
inexistindo  quaisquer  das  hipóteses  justificadoras
do expediente, impõe-se a sua rejeição. - Ainda que
para fins  de prequestionamento,  os  embargos de
declaração só podem ser admitidos se detectado na
decisão  algum  dos  vícios  enumerados  no  artigo
535,  do  Código  de  Processo  Civil,  situação  na
verificada  no  caso.  -  Se  a  parte  dissente  dos
fundamentos narrados no decisum combatido, deve
ela valer-se do recurso adequado para impugná-lo,
não se prestando os embargos declaratórios para
tal finalidade.2

Ademais,  a  peça  inicial  deste  recurso  (fls.  02/10)
encontra-se apócrifa, visto conter apenas cópia da assinatura do causídico que
a subscreve. Além disso, a decisão agravada acostada ao presente (fls. 14/15)
também não contém assinatura do magistrado.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no
sentido  de  que  o  Agravo  de  Instrumento  deve  ser  instruído  com as  peças
obrigatórias, previstas no art. 525, I, do CPC, não sendo possível a conversão
do  julgamento  em  diligência  para  complementação  do  traslado  ou  juntada
posterior de peça. Confiram-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DA  DECISÃO
AGRAVADA  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial
do STJ consolidou a orientação de que o Agravo de
Instrumento  deve  ser  instruído  com  as  peças
obrigatórias,  previstas  no  art.  525,  I,  do  CPC.  A
ausência dessas peças obsta o conhecimento do
Agravo,  sendo  impossível  converter  o  julgamento
em diligência para complementação do traslado ou

2 TJPB; Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2002332-58.2013.815.0000; Quarta 
Câmara Especializada Cível; Rel. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 05/12/2014
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fazer  a  posterior  juntada  de  peça.  2.  Verifica-se
que, no presente caso,  faltou peça obrigatória no
Agravo de Instrumento. 3. O V. Acórdão do Tribunal
a quo está  em dissonância  com a orientação do
STJ  de  que  a  juntada  das  peças  obrigatórias
previstas  no art.  525,  I,  do  CPC é  indispensável
para o conhecimento do Agravo de Instrumento. 4.
Agravo Regimental não provido.3 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  ART.  525  DO  CPC.  AUSÊNCIA
DE PEÇA ESSENCIAL.  REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a formação do agravo de
instrumento  é  de  responsabilidade  do  agravante
(art. 525 do CPC), devendo nele constar todas as
peças  obrigatórias  e  essenciais  ao  exame  da
controvérsia,  razão por que ausência de qualquer
delas importa o não conhecimento do recurso. 2. A
alteração  das  conclusões  adotadas  no  acórdão
recorrido, tal como colocada a questão nas razões
recursais,  demandaria,  necessariamente,  o
reexame de matéria fática, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.4

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PEÇA
OBRIGATÓRIA.  CÓPIA INTEGRAL DA DECISÃO
AGRAVADA.  ESSENCIALIDADE  DA  PEÇA
FALTANTE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Ausência  de  peça  obrigatória  do  agravo  de
instrumento  previsto  no  artigo  522  do  CPC.  A
jurisprudência do STJ é no sentido de que a falta
de  uma  das  peças  obrigatórias  enumeradas  no
inciso I do artigo 525 do CPC (cópias da decisão
agravada,  da  certidão  da  respectiva  intimação  e
das  procurações  outorgadas  aos  advogados  do
agravante e do agravado) impede o conhecimento
do agravo de instrumento, não se revelando cabida
a  conversão  do  julgamento  em  diligência  para
complementação do traslado ou juntada posterior.
(AgRg no REsp 1354701/GO, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013,

3 STJ. AgRg no AREsp 596481/CE. Órgão Julgador (T2 - Segunda Turma). Relator Ministro Herman 
Benjamin. DJe, 02/02/2015

4 STJ. AgRg no AREsp 493925/SP. Órgão Julgador (T1 - Primeira Turma). Relator Ministro Sérgio 
Kukina. DJe, 10/12/2014
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DJe 30/10/2013) 2. Ao repisar os fundamentos do
recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas
razões do agravo regimental,  argumentos aptos a
modificar  a  decisão  agravada,  que  deve  ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.5

Dessa forma, impossível é o conhecimento do presente
agravo,  pela  deficiência  de  sua  instrução  e  ausência  dos  instrumentos
essenciais ao seu conhecimento, qual seja, a certidão da respectiva intimação
da decisão agravada.

Em sendo assim, numa forma de privilegiar a efetividade
da prestação jurisdicional, aplicável é o art. 557 caput do CPC. Veja-se o teor
do dispositivo referido, in verbis:

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.

Por tais razões, nego seguimento ao agravo.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                                            Relatora

G/08

5 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 557340/PR. Órgão Julgador (T4 - Quarta Turma). Relator Ministro 
Luis Felipe Salomão. DJe, 02/12/2014.
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