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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E DE OUTRO
OUTRO  DOCUMENTO  A  PERIMITIR  A  AFERIÇÃO  DA
TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.  DEFICIÊNCIA  DA
INSTRUMENTALIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Restando  ausente  a  certidão  de  intimação  da  decisão
agravada e inexistindo qualquer outro documento capaz de
permitir a aferição da tempestividade do recurso, deve lhe
ser  negado  conhecimento,  por  deficiência  da
instrumentalização. 

 
Vistos, etc.

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil
S/A contra decisão (fl. 232/236) do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Monteiro, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo
agravante, nos autos da execução movida por Doralice Maria de Sousa Remígio e
outros.

 
Nas suas razões recursais, o agravante alega que a impugnação deve

ser acolhida, sob o argumento de que: 1) os agravados são parte ilegítima para
executar a sentença coletiva objeto da demanda; 2) a execução da sentença está
fulminada pela prescrição; 3) o juízo a quo é incompetente para deslinde do feito e a
parte  adversa  carece  de  interesse  de  agir;  4)  há  excesso  de  execução  no  que
pertine  ao  termo  inicial  para  a  incidência  dos  juros  moratórios  e  em  relação  à
aplicação dos juros remuneratórios. 

                     
Com essas considerações requer, liminarmente, a concessão de efeito

suspensivo e, no mérito,  o provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a
impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada em primeiro grau. 



É o Relatório.
Decido.

Deve-se,  de  plano,  negar  conhecimento  ao  presente  recurso,  por
ausência de peça necessária à aferição de sua tempestividade. 

Como é cediço, o agravo de instrumento  deve ser instruído com as
peças obrigatórias, previstas no art.  525, I,  CPC, sendo certo que a falta destas
enseja  a  negativa  de  conhecimento  do  recurso,  por  deficiência  de  sua
instrumentalização.

In  casu,  observa-se  que  a  recorrente  não  apresentou  a  cópia  da
certidão  de  intimação  da  decisão  agravada,  descumprindo,  assim,  a  exigência
prevista no art. 525, I, do CPC, que estabelece, 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. (grifo nosso).

Acrescente-se, ainda, que, além de não ter juntado a aludia certidão de
intimação,  também não consta nos autos qualquer  outro documento a permitir  a
aferição da tempestividade do recurso, como, por exemplo, a publicação da nota de
fora  de  publicação  da  decisão  recorrida  ou  a  juntada  de  eventual  mandado
intimatório.  

O  agravo,  pois,  deve  ter  seu  seguimento  negado,  por  ausência  de
documento suficiente à aferição de sua tempestividade, valendo registrar ser inviável
a  concessão  de  oportunidade  para  juntada  da  aludida  peça  obrigatória.  Nesse
sentido: 

PROCESSUAL CIVIL - Agravo de instrumento - Ausência de peça
obrigatória - Certidão de intimação da decisão recorrida - Art. 525,
I, do CPC - Impossibilidade de conversão em diligência - Recurso
manifestamente  inadmissível  -  Aplicação  do art.  557 do CPC -
Seguimento negado. 
É requisito formal de admissibilidade do agravo de instrumento a
juntada das cópias de todas as peças reputadas obrigatórias pelo
art. 525, I,  do CPC, sem as quais não pode ele ser conhecido.
Nega-se  seguimento  a  agravo  de  instrumento,  se  a  petição
recursal não está instruída com as peças obrigatórias. Ilação do
art. 557 do Código de Processo Civil, c/c o art. 127, inciso XXXI,
do RITJ/PB.1 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LIMINAR  INAUDITA  ALTERA
PARS  DEFERIDA.  FORMAÇÃO  DO  RECURSO  DEFICIENTE.
AUSÊNCIA  DE  PEÇA  OBRIGATÓRIA.  CERTIDÃO  DE
INTIMAÇÃO  DA  INTERLOCUTÓRIA  IMPUGNADA  NÃO
APRESENTADA. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. 

1 TJPB - Processo Nº 00018870620158150000, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS - j.
em 07-04-2015.



[…] Não havendo nos autos a certidão de intimação da decisão
agravada, considerada como peça obrigatória pelo art. 525, I, do
CPC, nem outro documento que supra tal falta, de modo a permitir
a aferição da tempestividade do recurso, impõe-se a negativa de
seguimento  ao  agravo  de  instrumento.  (TJPB;  AGInt
001.1999.005222-5/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;
Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 21/09/2012; Pág. 8). -
Quando o recurso for manifestamente prejudicado em virtude de
não atender ao requisito da regularidade formal, poderá o relator
rejeitar  liminarmente  a  pretensão  da  parte  agravante,  em
consonância com os ditames do art.  525,  inc.  I,  c/c o art.  557,
todos do Código de Processo Civil.2

Face ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por deficiência
de sua instrumentalização.

P.I.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
                 RELATOR

 

G/07

                                                                                                                  

2 TJPB - Processo Nº 00019243320158150000, Relator: DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 06-04-
2015.


