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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA CIVEL 

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 0002035-17.2015.815.0000
Origem : 16ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : João Paulo de Justino e Figueiredo
Advogado : João Paulo de Justino e Figueiredo
Agravada : LIMPFORT Engenharia Ambiental Ltda
Agravada : EMLUR - Autarquia Municipal de Limpeza Urbana
Advogados : Vital Borba de Araújo Júnior e outros

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  FORÇADA  FUNDADA  EM  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  AUSÊNCIA  DE  PEÇA
OBRIGATÓRIA.  PROCURAÇÃO  OUTORGADA À
PARTE  AGRAVADA.  INEXISTÊNCIA  DE
CERTIDÃO  DA  UNIDADE  DE  ORIGEM
ATESTANDO  A  FALTA  DO  DOCUMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 525, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  INADMISSIBILIDADE
MANIFESTA  DO  RECURSO.  NÃO
CONHECIMENTO.  APLICAÇÃO  DO  ART.   557,
CAPUT,  DO  MESMO  DIPLOMA  LEGAL.
SEGUIMENTO NEGADO.

-  A responsabilidade  quanto  à  juntada  das  peças
obrigatórias,  previstas no art.  525,  I,  do Código de
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Processo Civil, recai sobre a parte agravante, a quem
incumbe zelar pela correta formação do instrumento.

- A ausência de peça considerada essencial, qual seja,
procuração  outorgada  ao  advogado  da  parte
agravada, é circunstância suficiente para impedir o
seu conhecimento.

- “A circunstância de a peça obrigatória não constar
dos  autos  originais  deve  ser  atestada  por  meio  de
certidão emitida por órgão competente, a ser juntada
no  momento  da  interposição  do  recurso  e  não
posteriormente.  (STJ;  AgRg no Ag 1364057/RS,  Rel.
Ministro  Antonio  Carlos  Ferreira,  Quarta  Turma,
julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012).

- Cabe ao relator, por meio de decisão monocrática,
negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com Súmula ou Jurisprudência dominante
do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, nos termos do art.
557, caput, do Código de Processo Civil.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO com
pedido de antecipação de tutela recursal, fls. 02/08, interposto por  João Paulo de
Justino e Figueiredo, contra decisão interlocutória, fls. 167/168, por meio da qual o
Juiz  de  Direito  da  16ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  indeferiu  os  pleitos
formulados pelo agravante no petitório de fls. 142/149.

Em suas razões, o recorrente aduz a impropriedade
da decisão  agravada,  argumentando,  em resumo,  ter  ajuizado  ação  executiva  em
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desfavor da  LIMPFORT Engenharia Ambiental Ltda, fundada em instrumento de
confissão de dívida proveniente da prestação de serviço profissional de advogado,
sendo que, para fins de assegurar a eficácia do seu direito, pleiteou, junto ao Juízo a
quo, a reserva de crédito da executada junto à  EMLUR - Autarquia Municipal de
Limpeza  Urbana,  pretensão  infrutífera,  porquanto,  segundo  informações  da
autarquia  municipal,  diante  da  insuficiência  momentânea  de  recursos,  inviável  o
cumprimento  da  determinação  judicial  oriunda  do  Juízo  da  execução.  Assevera,
outrossim, que diante dos fatos narrados, a decisão agravada ocasiona profunda e
grave lesão ao seu direito subjetivo, pois, ao contrário do que restou decidido no
provimento impugnado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“acerca  do  caráter  alimentar  dos  honorários  contratuais  e/ou  sucumbenciais,  não
havendo dissenção alguma entre o conceito de tais verbas e o salário percebido por
qualquer  trabalhador”,  fl.  05,  constituindo,  assim,  crédito  privilegiado.  Nesse
panorama, postula o deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos do
art. 527, do Código de Processo Civil, e, no mérito, o provimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente, é de se consignar que todo e qualquer
recurso, como manifestação de cunho postulatório, submete-se a um prévio exame
de admissibilidade, antes da análise da eventual procedência da impugnação que o
integra.

No caso específico do agravo de instrumento, além
dos  pressupostos  gerais,  intrínsecos  e  extrínsecos,  a  processualística  cível  exige  a
caracterização  adequada do ato  impugnado e  do processo  no  qual  foi  proferido,
porquanto, a partir desses documentos, serão formados autos distintos daqueles do
feito originário.

Assim, determina a lei que a petição de agravo deve
vir acompanhada, obrigatoriamente, com cópia da decisão agravada, da certidão da
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respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado.

Prescreve o art. 525, I, do Código de Processo Civil: 

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.

De uma análise do presente instrumental, é possível
verificar-se,  contudo,  não ter  o  agravante  colacionado,  no ato  de  interposição  do
recurso, a procuração outorgada ao advogado da agravada LIMPFORT Engenharia
Ambiental Ltda.

É  de se  ressaltar,  por oportuno,  que a  alegação de
ausência de advogado cadastrado nos autos e a referência à juntada de cópia integral
da ação originária não afastam a necessidade de comprovação do impedimento ao
cumprimento da exigência legal prevista no art. 525, I, do Código de Processo Civil,
haja vista ser indispensável,  para confirmar a inexistência da peça obrigatória em
questão,  certidão  expedida  pela  unidade  judiciária  onde  tramita  o  processo.  Em
outras  palavras,  “A circunstância  de  a  peça  obrigatória  não  constar  dos  autos
originais deve ser atestada por meio de certidão emitida por órgão competente, a ser
juntada no momento da interposição do recurso e não posteriormente. (STJ; AgRg no
Ag 1364057/RS,  Rel.  Ministro Antonio Carlos Ferreira,  Quarta  Turma, julgado em
28/08/2012, DJe 03/09/2012).

Na  mesma  direção,  o  seguinte  aresto  do  Superior
Tribunal de Justiça, destacado na parte que interessa:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL NO
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO À
ORDEM. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. REQUISITO
DE  ADMISSIBILIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO.
FORMAÇÃO  DEFICIENTE  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PEÇA
OBRIGATÓRIA.  PROCURAÇÃO DA AGRAVADA.
INEXISTÊNCIA  DE  CERTIDÃO  DA  CORTE  DE
ORIGEM  ATESTANDO  A  FALTA  DO
DOCUMENTO.  NÃO  CONHECIMENTO.
NULIDADE  DAS  DECISÕES  ANTECEDENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1.  A ausência  ou  incompletude  de  quaisquer  das
peças que compõem o agravo, na forma enumerada
pelo art. 544, § 1º, do CPC (redação anterior à edição
da  Lei  nº  12.322/2010),  dá  ensejo  ao  não
conhecimento do recurso. 2. "A simples alegação de
traslado de cópia integral dos autos não é suficiente
para justificar a falta de documento sem que haja,
também, certidão do Tribunal a quo confirmando a
ausência  do  referido  documento"  (AgRg nos  EAg
1412874/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  16/09/2013,  DJe
26/09/2013). […]. (EDcl no AgRg no Ag 824.822/PR,
Rel.  Ministra  Maria  Isabel  Galloti,  Quarta  Turma,
julgado em 22/10/2013, DJe 08/11/2013).

Sobre o tema telado, a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que a ausência de peça obrigatória tem como consequência o
não conhecimento do recurso, por sua manifesta inadmissibilidade, senão vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PROCURAÇÃO  OUTORGADA  AO  ADVOGADO
DO  AGRAVADO.  PEÇA  OBRIGATÓRIA.
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INSTRUÇÃO  DEFICIENTE.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. Não se conhece
do  agravo  de  instrumento,  quando  ausente  peça
obrigatória assim definida no CPC, art. 525, I. (TJPB;
AI  200.2012.099959-0/001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 08/08/2013; Pág. 19).

E,

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  QUE  NEGA
SEGUIMENTO  A  RECURSO  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO
OBRIGATÓRIO  AO  CONHECIMENTO  DA
INSURGÊNCIA.  FALTA DA PROCURAÇÃO  DOS
AGRAVADOS. CPC, ART. 525, I. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  RECURSO
DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. A cópia da procuração do agravado, em
conformidade ao art. 525, I,  do CPC, constitui peça
obrigatória,  estando  o  conhecimento  do  recurso
condicionado à sua apresentação. Caso o agravante
não  observe  essa  regra,  deverá  o  relator  ter  por
prejudicado o agravo, dele não conhecendo, por falta
de pressuposto  do seu desenvolvimento.  (TJPB;  AI
2012337-08.2014.815.0000;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra
Filho; DJPB 05/11/2014; Pág. 28).

Restando ausente qualquer das peças obrigatórias, as
quais devem acompanhar o agravo de instrumento no momento de sua interposição,
ao relator do recurso não caberá dar outro desfecho, senão negar conhecimento ao
recurso.
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Por último, anote-se que, de acordo com o disposto
no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, cumpre ao relator negar seguimento a
recurso,  por  meio  de  decisão  monocrática,  quando  este  estiver  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  Súmula  ou  com
Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,  nos termos do art.  527,  I,  c/c  art.  557,  caput,  do
Código de Processo Civil. 

P. I.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador
                                 Relator
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