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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A  

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002096-72.2015.815.0000
Origem   : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital   
Relatora   :    Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Agravante       : O Estado da Paraíba 
Procurador      : Gustavo Nunes Mesquita
Agravado        : Lucas Edi Cordeiro de Brito
Advogado       : Antônio Elias de Queiroga Neto

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AUSÊNCIA  DA 
CERTIDÃO  DA RESPECTIVA INTIMAÇÃO  (ART.  525,  I, 
CPC).  PEÇA  OBRIGATÓRIA  NA  FORMAÇÃO  DO 
INSTRUMENTO.  MANIFESTA  INADMISSIBILIDADE. 
SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557, CPC).

Por  expressa  disposição  legal  (art.  525,  I,  do  Código  de 
Processo Civil),  compete ao agravante instruir a petição de 
agravo  de  instrumento  com  peças  reputadas  obrigatórias, 
cuja  falta  obsta  o  seguimento  do  recurso,  por  constituir 
irregularidade insanável.

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se  de  Agravo de  Instrumento,  com pedido  de  efeito 
suspensivo,  interposto  pelo  Estado da  Paraíba, desafiando a  decisão prolatada 
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls. 55/59, fls. 
36/40 dos autos principais) que – nos autos do mandado de segurança com pedido 
de liminar (nº 0006831-62.2015.815.2001),  impetrado por  Lucas Edi Cordeiro de 
Brito contra  ato  supostamente  abusivo  e  ilegal  da “GERENTE EXECTIVA DA  
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EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  
EDUCAÇÃO,  Sra:  Maria  Oliveira  de  Moraes” –  deferindo  o  pedido  liminar, 
determinou à autoridade impetrada “com URGÊNCIA, a expedição do certificado de  
conclusão de ensino médio” do impetrante “para que o mesmo se matricule no curso de  
Ciência da Computação na UFCG, ( … )”.

Em  suas  razões,  fls.  02/18,  o  ente  argui  preliminar  de 
incompetência absoluta da vara fazendária,  “declarando-se nulos os atos até então  
realizados, remetendo-se o feito à Vara da Infância e Juventude da capital.” (sic).

No mérito, alega inexistir “direito líquido e certo à expedição de  
diploma de nível médio” vez que o agravado “não preenche o requisito estabelecido em  
lei”, acrescendo que “não havendo preenchimento da idade mínima legalmente instituída  
(art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996), bem assim não tendo sido observados os demais  
requisitos regulamentares (Art. 1º da Portaria nº 179/2014), não é juridicamente possível a  
emissão de certificado de conclusão de ensino médio”.

Sustenta  não  ser  caso  de  aplicabilidade  “DO  ART.  24,  II, 
ALÍNEA “C”, E DO ART. 47, § 2º, DA LEI Nº 9.394/1996”, expondo que “a parte  
promovente não pleiteou recolocação de série e muito menos se submeteu a avaliação pela  
própria  instituição  de  ensino.  Ademais,  sequer  apontou  qualquer  regulamentação  do  
sistema de ensino a permitir a aplicação do art. 24, II, “c”, da Lei nº 9.394/1996, motivo  
pelo  qual  não  se  pode  invocar  a  previsão  em comento  para  justificar  a  expedição  de  
certificado de conclusão de ensino médio.”.

Afirma  que a  pretensão  da  emissão  do  certificado  vai  de 
encontro ao parágrafo 3º do art. 1º da Lei 8.437/92.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no 
mérito, o seu provimento para revogar a decisão agravada.  

É o relatório. 

D E C I D O

Cumpre  ao  julgador,  de  início,  analisar  os  pressupostos 
formais do recurso, dentre eles, a correta formação do instrumento, em se tratando 
de agravo. 

Nessa  linha  de  raciocínio,  observo  que,  o  recorrente  não 
juntou,  no  momento  da  sua  interposição,  cópia  da  certidão  da  intimação  da 
decisão agravada. Na verdade, equivocadamente, juntou certidão relativa a outro 
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mandamus (fl. 19), como pode ser constatado através do respectivo conteúdo:

“Certifico,  a  pedido  verbal  de  pessoa  interessada,  que  o  ESTADO  DA 
PARAÍBA,  na pessoa do seu  Procurador, Dr.  Gustavo  Nunes  Mesquita,  
Mat. 161.179-8, tomou conhecimento da decisão CONCEDENDO A TUTELA 
ANTECIPADA (fls.  56/59)  na  data  de  08/04/2015,  através de  ciência  em  
cartório, nos autos do Mandado de Segurança movido por LARA SOUZSA  
TROVÃO contra GEEJA, processo nº 0008192-17.2015.815.2001. O referido é  
verdade. Dou fé.”

Esclareço  não  ser  possível  averiguar  a  tempestividade 
recursal considerando, para fins de início da fluência do prazo, a data em que a 
interlocutória fora proferida,  pois  data de 04/03/2015,  sendo o recurso somente 
protocolizado em 08/04/2015.

Pois bem.

O agravante desobedeceu a regra imposta pelo art. 525, inc. I, 
da Lei Adjetiva Civil que preceitua:

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. 

A ausência  de  certidão  de  intimação  da  decisão  agravada 
impede  o  conhecimento  da  súplica,  por  não  restar  preenchido  o  requisito  da 
regularidade formal.

Sobre o assunto, o STJ já se posicionou: 

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 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.
(AgRg  no  AREsp  596.481/CE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
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SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015)

Com  estas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível, nos termos 
do art. 557, caput do CPC.

Publique-se e Intimem-se. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
     Relatora
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