
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002321-92.2015.815.0000.
ORIGEM: 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Banco Santander Brasil S/A.
ADVOGADO: Elísia Helena de Melo Martini.
AGRAVADO: Tessalo Albuquerque Bandeira.
ADVOGADO: Breno Amaro Formiga Filho.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO QUE
NÃO  INFORMA  O  TEOR  DA  DECISÃO  A  QUE  SE  REFERE.
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DESSA INFORMAÇÃO NOS DEMAIS
DOCUMENTOS  ENCARTADOS.  AUSÊNCIA  DE  QUALQUER  OUTRO
ELEMENTO QUE ATESTE A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CPC, ART.
525, INCISO I. SEGUIMENTO NEGADO.

Se a certidão de intimação apresentada pelo agravante não informa a decisão a que
se refere, não havendo outro elemento que permita a verificação da tempestividade
do recurso, resta inobservado o inciso I, do art. 525, do Código de Processo Civil,
cabendo ao relator negar seguimento ao agravo de instrumento, na forma do art. 557,
caput, também do Código de Processo Civil.

Vistos.

O Banco Santander Brasil S/A interpôs Agravo de Instrumento contra a
Decisão prolatada pelo Juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 38, nos
autos da Ação de Consignação em Pagamento em face dele ajuizada por  Tessalo
Albuquerque Bandeira, f. 42/47, que rejeitou sua Exceção de Pré-executividade, f.
150/155,  ao  fundamento  de  que  o  Exequente,  ao  requerer  o  cumprimento  da
Sentença, f. 146/147, acostou memória atualizada do débito, f. 148.

Em  suas  Razões,  questionou  o  valor  apontado  pelo  Exequente  como
devido  a  título  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais  (R$  1.365,00),
argumentando que é necessária a realização de perícia contábil para atualização do
débito,  pelo  que  requereu  a  suspensão  da  Execução  e,  no  mérito,  pugnou  pela
reforma da Decisão para o feito seja remetido à Contadoria Judicial.

O preparo foi recolhido, f. 159.

É o relatório.

O art. 525, inciso I, do Código de Processo Civil1, estabelece que a petição
do  agravo  de  instrumento  deve  ser  instruída,  obrigatoriamente,  com  cópias  da
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas

1 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; …



aos advogados do agravante e do agravado.

Ausentes quaisquer destas peças, e, no caso da certidão de intimação, não
sendo possível  se  aferir  a  tempestividade por  outros  meios  inequívocos,  deve o
relator negar seguimento ao recurso, ex vi do art. 557, do Código de Processo Civil2.

O Agravante instruiu a Inicial do Agravo com certidão de intimação que
não contém o teor da decisão a que se refere, f. 40, mencionando tão somente as
folhas  dos  autos  de  origem em que foi  exarada,  e  nas  duas  cópias  da  Decisão
agravada que estão encartadas, f. 38 e f. 157, não está legível o número da folha.

A certidão apresentada,  portanto,  é  insuficiente  para se  aferir  a  data  da
intimação e não há outro elemento que comprove a tempestividade do Recurso3.

Posto isso, considerando que o agravo é manifestamente inadmissível,
nego-lhe seguimento, com base no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Desembargador

2 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.

3 AGRAVO  REGIMENTAL  –  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  –  FORMAÇÃO  DO
INSTRUMENTO DE AGRAVO NA ORIGEM – CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA  –  PEÇA  OBRIGATÓRIA  –  DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA  –
IMPROVIMENTO. 1 – Esta Corte já decidiu que a juntada da certidão de intimação da decisão
agravada,  prevista  no art.  525  do CPC,  tem por  finalidade  a  verificação  da  tempestividade  do
recurso, de modo que a obrigatoriedade de seu traslado pode ser dispensada quando, por outros
meios,  seja  possível  a  verificação  do  prazo.  2  –  No  presente  caso,  entretanto,  não  houve
apresentação de elementos que possibilitem a verificação da tempestividade. […] (STJ, AgRg no
AREsp  464.815/MT,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
24/04/2014, DJe 08/05/2014).


