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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002124-40.2015.815.0000
ORIGEM: 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTES: Cleonaldo Saraiva dos Santos e outros
ADVOGADO: Hallyson Chaves Coelho de Souza
AGRAVADO: Estado a Paraíba

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. PEÇA OBRIGATÓRIA. CÓPIA
DA  DECISÃO  AGRAVADA.  INEXISTÊNCIA.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  2. DOCUMENTO  EXTRAÍDO  DA  INTERNET.
AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA  DO  MAGISTRADO  OU  DE
CERTIFICAÇÃO  DE  ORIGEM.  INSTRUÇÃO  DEFICIENTE.
PRECEDENTES  DO  STJ.  3. RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO.

1. O art. 525, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que
a  petição  de  agravo  de  instrumento  será  instruída,
obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão
de  respectiva  intimação  e  das  procurações  outorgadas  aos
advogados do agravante e do agravado, não se admitindo a
juntada  posterior,  por  força  do  instituto  da  preclusão
consumativa. 

2. “Consoante a atual jurisprudência do STJ, as peças extraídas
da Internet, para serem utilizadas na formação do instrumento
de agravo, demandam certificação de sua origem.” (AgRg no
REsp  1454149/MS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014).

3. Recurso ao qual se nega seguimento, nos termos do art. 557
do CPC, por ser manifestamente inadmissível.
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Vistos etc.

CLEONALDO  SARAIVA  DOS  SANTOS,  WEISDION  CLÍMACO
FARIAS, INGRID FERNANDA SUZANA GOMES, CAMILA SUZANA ANDRADE
e DAVID QUERINO XAVIER interpuseram agravo de instrumento contra
decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos
autos da ação ordinária nº 0002581-83.2015.815.2001, movida pelos ora
agravantes  contra  o  ESTADO DA PARAÍBA,  que  indeferiu  o  pedido  de
antecipação de tutela.

Irresignados, os agravantes sustentam em suas razões de fls.
02/09  que  fizeram o  Concurso  para  Formação  de  Soldados  da  Polícia
Militar e que alcançaram a nota mínima necessária na prova intelectual
para  seguirem no certame.  Com isso,  requerem a  reforma da  decisão
dardejada e, de logo, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao vertente
recurso, a fim de que eles participem das fases seguintes do concurso.

Os agravantes instruíram o agravo com os documentos de fls.
10/63 e, dentre eles, a decisão agravada sem a assinatura do seu prolator
e sem a certificação de origem (fls. 11/12).

É o relatório.

DECIDO.

O art. 525, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que a
petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com
cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

O referido comando está a indicar que, no momento de sua
interposição, o agravo de instrumento deve encontrar-se acompanhado de
todas as peças de instrução obrigatória.

Inadmite-se,  por  conseguinte,  a  juntada  posterior  de  peça
obrigatória  porquanto  se  operou  a  preclusão  consumativa,  conforme
remansoso  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  de  que  é
exemplo o aresto a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
525, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PROCURAÇÃO
OUTORGADA AOS ADVOGADOS DOS AGRAVADOS. DEFICIÊNCIA DE
FORMAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
FOI  AJUIZADO  SOMENTE  POR  UM  DOS  AUTORES  DA  DEMANDA
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PRINCIPAL.  IMPROCEDÊNCIA.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE
RECONHECE  A  EXISTÊNCIA  DE  TRÊS  AGRAVADOS,  ANTE  A
INSURGÊNCIA, NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
CONTRA TODOS OS AUTORES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A juntada das peças obrigatórias previstas no art. 525, I,
do CPC, é indispensável para o conhecimento do Agravo de
Instrumento, competindo à parte zelar pela correta formação
do instrumento, não sendo possível a juntada posterior de
peça obrigatória, não apresentada no ato da interposição do
Agravo, por força da preclusão consumativa. II. Não procede,
no caso, a alegação de que existe apenas um agravado, nos autos da
execução  de  sentença,  porquanto,  nas  razões  do  Agravo  de
Instrumento, a agravante cita, como agravados, Mateus Cândido do
Rosário Bonez e outros, e a fundamentação do recurso insurge-se,
expressamente,  contra  a  renúncia  de  cada  um  dos  litigantes  ao
excedente  a  60  (sessenta)  salários-mínimos,  bem  como  contra  o
respectivo  fracionamento  do  crédito  solidário  em  Requisições  de
Pequeno Valor individuais. III. Agravo Regimental não provido. (AgRg
no  AREsp  145.711/SC,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014).

Conclui-se  da  análise  dos  autos  que  os  agravantes não
juntaram cópia da decisão agravada, impondo-se, assim, a negativa
de seguimento ao recurso por ausência de peça obrigatória.

O documento de fls. 11/12 não pode ser aceito como cópia
da decisão agravada, pois não contém a assinatura do Juiz, tampouco
qualquer elemento que comprove sua origem, o que o torna inexistente.

A decisão extraída da internet, sem certificação de origem, não
tem  validade  para  fins  de  instrução  do  agravo  de  instrumento,  em
consonância com precedentes jurisprudenciais do STJ, assim ementados:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
PEÇA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
DECISÃO AGRAVADA.  CÓPIA NÃO CERTIFICADA.  NÃO
CABIMENTO. 1. Inviável o recurso especial por ausência de
indicação  precisa  dos  dispositivos  de  lei  eventualmente
violados,  o  que  atrai  o  óbice  da  Súmula  284/STF.  2.  É
necessária a certificação de origem, sem a qual não têm
validade cópias retiradas da internet. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl
no REsp 1465575/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 23/02/2015).
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
NA ORIGEM.  PEÇA OBRIGATÓRIA. CÓPIA EXTRAÍDA DO
SITE  DO  TRIBUNAL.  CERTIFICAÇÃO  DE  ORIGEM.
NECESSIDADE. PRETENSÃO  DE  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA  7/STJ.  ACÓRDÃO RECORRIDO  EM  CONFORMIDADE
COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  SÚMULA  83/STJ.  1.  Em
respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, o STJ
entende que a falta de juntada da certidão de intimação do
acórdão recorrido não prejudica a parte agravante nos casos
em  que  é  possível  a  aferição  Consoante  a  atual
jurisprudência do STJ, as peças extraídas da Internet,
para serem utilizadas na formação do instrumento de
agravo,  demandam  certificação  de  sua  origem. 3.  O
Tribunal  regional  entendeu  que  o  agravo  de  instrumento
interposto  era  deficiente,  pois  os  agravantes  deixaram  de
instruir  o  recurso  com  cópia  da  certidão  de  intimação  da
decisão agravada, documento declarado obrigatório pelo inc. I
do art. 525 do CPC, além de não ser apta à comprovação em
comento cópia da própria decisão agravada extraída do diário
eletrônico pela Internet e desprovida de fé pública. Insuscetível
de revisão o referido entendimento, por demandar reexame do
conjunto  fático-probatório,  atraindo  a  aplicação  da  Súmula
7/STJ.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp
1454149/MS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  23/10/2014,  DJe  30/10/2014).a
tempestividade por outros meios. 

Ante exposto e nos termos do art. 557 do Código de Processo
Civil,  nego  seguimento  ao  agravo  de  instrumento por  ser
manifestamente inadmissível.

Convém  alertar  aos  agravantes  que  o  manejo  indevido  de
agravo  interno  poderá  ensejar a  aplicação  de  multa  nos  precisos
termos do art. 557, § 2º do Código de Processo Civil.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 14 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
  Relator


