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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Agravo de Instrumento nº 0002258-67.2015815.0000 – 4ª Vara Cível da Fazenda Pública
Relator     : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante: Emerson Andrade de Carvalho
Advogado: Francisco de Andrade Carneiro Neto
Agravado: Estado da Paraíba
Procurador: Alexandre Magnus F. Freire

AGRAVO  DE INSTRUMENTO  —  EMBARGOS  A EXECUÇÃO  — 
AUSÊNCIA DE PEÇAS, EMBORA FACULTATIVAS, ESSENCIAIS À 
COMPREENSÃO  DA  CONTROVÉRSIA  —  REMESSA  A 
CONTADORIA  –  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE  — 
SEGUIMENTO NEGADO.

—  “Não  se  conhece  de  agravo  de  instrumento,  quando  ausente  peça  
facultativa, mas essencial à análise do pedido, pois é dever do agravante  
instruir  o  recurso  adequadamente,  sendo  incabível  diligência  para  o  
suprimento da falha..”

– Ao contrário das decisões interlocutórias, os despachos ordinatórios que  
determinam  a  remessa  dos  autos  à  Contadoria  não  possuem  qualquer 
conteúdo decisório, destinando-se unicamente a promover o andamento  
processual.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por 
Emerson Andrade de Carvalho, contra decisão de fl. 28, a qual determinou a remessa dos 
autos executivos à contadoria judicial.

Em suas razões (fls. 02/09), aduz o agravante que a decisão recorrida 
merece  ser  modificada,  uma vez que,  ao versar  os  Embargos  Declaratórios,  opostos  pelo 
Estado da Paraíba, sobre excesso de execução, caberia ao ora agravado apresentar memória de 
cálculos da execução, nos termos do que restou decidido na sentença executada, consoante 
previsto  no  art.  739-A,  §  5º,  do  Código  de  Processo  Civil.  Argumenta  ainda,  que  resta 
caracterizado  que  o  agravado  somente  pretende  procrastinar  a  liquidação  do  crédito  do 
agravante.  Pugna ao final  pela  concessão do efeito  suspensivo  para  que  seja  considerada 
desnecessária a remessa dos autos à contadoria judicial, bem como pela rejeição liminar dos 
embargos.
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É o que basta relatar. 

DECIDO.

Colhe-se  dos  autos,  que  o  ora  agravante  requereu  a  execução  do 
julgado referente à ação ordinária, na qual buscava o recebimento de verbas salariais devidas 
por conta do desvio de função, ocorrida em 1999 do cargo de Agente Penitenciário.

Citado, o agravado ofereceu embargos à execução, aduzindo excesso 
de execução e iliquidez do título, além de contestar a correção monetária e os juros de mora, 
ressaltando, portanto, que os cálculos apresentados na execução estão incorretos.

Em  petição  (fls.  22/26),  o  ora  agravante  apresentou  impugnação, 
aduzindo,  em  síntese,  que  promoveu  a  execução  observando  estritamente  o  que  restou 
determinado  na  sentença  transitada  em julgado,  não  merecendo  qualquer  modificação  os 
cálculos,  como  pretende  o  embargante.  Devendo,  assim,  ser  julgado  improcedente  os 
embargos à execução, por serem os mesmos totalmente protelatórios e desamparados.

Na decisão recorrida,  conforme dito  alhures,  o  magistrado “a quo” 
determino a remessa dos autos à contadoria judicial.

Pois bem.

Em  que  pese  as  alegações  lançadas  pelo  agravante,  não  trouxe  o 
mesmo elementos e/ou documentos capazes de modificar a decisão singular, juntando apenas 
as peças obrigatórias exigidas no art. 525, inc. I do CPC.

Verifica-se que não foi acostado a este agravo, como deveria, prova 
substancial  de  que  o  Estado  da  Paraíba,  de  fato  não  juntou  a  memória  de  cálculos  da 
execução, o que poderia ser suprido por uma simples certidão cartorária. Por outro lado, a 
alegação lançada na impugnação,  pelo ora agravante,  relativamente a sua observância aos 
cálculos conforme determinado na sentença transitada em julgado, também, restou ausente.

Destarte,  a  instrumentação  deste  recurso  ressente-se  da  prova 
documental necessária ao desfecho da querela instalada neste agravo.

 
O  agravo  de  instrumento  deve  ser  instruído  não  só  com as  peças 

obrigatórias,  mas  também  com  as  necessárias  ao  exato  conhecimento  das  questões  nele 
discutidas, ou seja, com todas aquelas sem as quais não é possível a segura apreciação da 
matéria controvertida, conforme prevê o art. 525, inc. II do CPC.

Nesse  sentido  caminha  o  escólio  jurisprudencial,  bastando  conferir 
julgados do Colendo Superior Tribunal  de Justiça e do Tribunal  de Justiça  da Paraíba de 
pertinência ímpar à espécie : 
 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  PERANTE  O 
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  ART.  525,  I,  DO  CPC.  FALTA  DE  PEÇA 
FACULTATIVA,  MAS  ESSENCIAL  À  COMPREENSÃO  DA 
CONTROVÉRSIA.  DECISÃO  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. 1. O agravo de instrumento deve ser instruído com todas as 
peças  consideradas  essenciais,  bem  como  com  aquelas  indispensáveis  à 
compreensão  da  controvérsia,  dentro  do  prazo  legal,  sob  pena  de  não 
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conhecimento do recurso. 2.  Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; 
AgRg-Ag  1.367.427;  Proc.  2010/0197014-7;  SP;  Sexta  Turma;  Rel.  Des.  Conv. 
Haroldo Rodrigues; Julg. 22/02/2011; DJE 28/03/2011) 

AGRAVO REGIMENTAL NO  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
PEÇA  FACULTATIVA  MAS  ESSENCIAL  AO  DESLINDE  DA 
CONTROVÉRSIA.  CÓPIA  DO  EDITAL  DO  CONCURSO  PÚBLICO 
QUESTIONADO.  DESATENÇÃO  AO  ART.  525  DO  CPC.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do agravante formar o instrumento com 
as peças obrigatórias e as facultativas, essenciais ao deslinde da controvérsia, sob 
pena do recurso não ser conhecido. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ; AgRg-
Ag 1.232.111; Proc. 2009/0165775-8; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho; Julg. 23/11/2010; DJE 13/12/2010) 

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  INSTRUMENTALIZAÇÃO  DEFICIENTE.  Ausência  de 
documento essencial à apreciação do pedido. Desprovimento recursal. Não se 
conhece  de  agravo  de  instrumento,  quando  ausente  peça  facultativa,  mas 
essencial  à  análise  do  pedido,  pois  é  dever do  agravante  instruir o  recurso 
adequadamente,  sendo incabível diligência para o suprimento da falha. " (.) 
está pacificado, desde o julgamento do ERESP 449.486/PR, em 06 de setembro 
de 2004, o entendimento de que a ausência de  peça no instrumento, ainda que 
facultativa,  acarreta  o  não  conhecimento  do  agravo,  caso  afigure-se  ela 
imprescindível  à  solução  da  controvérsia,  não  sendo  adequada  a  conversão  do 
processo em diligência,  seja nas instâncias ordinárias,  seja nesta corte.  (.)"  (STJ. 
AGRG nos ERESP 774.914/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, corte especial, DJ 
04.06.2007).  (TJPB; AGInt  200.2011.036474-8/002;  Primeira Câmara Cível;  Rel. 
Des. Manoel Soares Monteiro; DJPB 25/10/2011; Pág. 7)

Não bastasse  isso,  a  decisão  agravada,  na  verdade,  trata-se  de  um 
despacho  de  “mero  expediente”.  Ao  contrário  das  decisões  interlocutórias,  os  despachos 
ordinatórios  que  determinam  a  remessa  dos  autos  à  Contadoria  não  possuem  qualquer 
conteúdo decisório, destinando-se unicamente a promover o andamento processual. Ademais, 
o intuito do magistrado na hipótese é buscar a verdade real, saber se os cálculos estão de 
acordo com o mandamento judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidentária  Processo de execução Decisão que 
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos 
de  diferença  de  precatório  apresentados  pela  obreira,  indicando  a  forma  de 
incidência  dos  juros  e  da  correção  monetária Despacho de  "mero  expediente" 
Incidência do art. 504, do CPCAusência de lesividade às partes Precedentes Recurso 
não  conhecido. (TJSP;  AI  2203389-87.2014.8.26.0000;  Ac.  8118308;  Diadema; 
Décima  Sétima  Câmara  de  Direito  Público;  Rel.  Des.  Aldemar  Silva;  Julg.  
16/12/2014; DJESP 28/01/2015) 

AGRAVO REGIMENTAL  EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  DIREITO 
PROCESSUAL  CIVIL. DESPACHO DE  EXPEDIENTE. REMESSA DOS 
AUTOS ÀCONTADORIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. Constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório, 
o ato judicial que determina o retorno dos autos à Contadoria, sem, contudo, haver 
qualquer manifestação quanto à correção ou não dos valores apresentados. 2. Não se 
conhece de recurso de agravo deinstrumento interposto contra despacho,  conforme 
preceituam os artigos 504 e 557 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental 
não provido. (TJDF; Rec 2014.00.2.011970-5; Ac. 810.285; Primeira Turma Cível;  
Relª Desª Simone Lucindo; DJDFTE 14/08/2014; Pág. 94)  
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http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20504&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart504


Feitas estas considerações,  nego seguimento ao recurso, nos termos 
do art. 557, caput do CPC.

Publique-se. Intimem-se. 

                                       João Pessoa, 16 de março de 2015.

                                      Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
                                                               Relator
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