
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001071-24.2015.815.0000
Origem : 7ª Vara de Família da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravantes : Maria Eduarda Figueiredo Abrantes e Ana Júlia Figueiredo Abrantes,
                         representadas por sua genitora, Maria Angélica Figueiredo Camargo
Advogada : Maria Angélica Figueiredo Camargo
Agravado : Fábio Abrantes Rodrigues
Advogado : José Ricardo Miranda de Paulo

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SEGUIMENTO
NEGADO.  INTELIGÊNCIA  DO  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INCONFORMISMO.  IMPOSSIBILIDADE  DE

ANEXAR  AOS  AUTOS  CÓPIA  INTEGRAL  DO

PROCESSO  PRINCIPAL. CERTIDÃO  DE
INTIMAÇÃO  AUSENTE.  PEÇA  OBRIGATÓRIA.
ART.  525,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.
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-  A responsabilidade,  quanto  à  juntada  das  peças
obrigatórias,  prevista  no  art.  525,  I,  do  Código  de
Processo Civil, recai sobre a parte agravante, a quem
incumbe zelar pela correta formação do instrumento.

-  A  ausência,  na  espécie,  de  peça  considerada
essencial, como é o caso da certidão de intimação, a
fim  de  verificar  a  tempestividade  do  agravo,  é
circunstância suficiente para impedir o conhecimento
do recurso instrumental.

-  É de se manter a decisão monocrática que negou
seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do
art. 557, caput, do Código de Processo Civil,  quando
as  razões  recursais  são  insuficientes  para  alterar  a
decisão recorrida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  48/52,
interposto  por Maria  Eduarda  Figueiredo  Abrantes  e Ana  Júlia  Figueiredo
Abrantes,  representadas  por  sua  genitora, Maria  Angélica  Figueiredo  Camargo,
contra a decisão, fls. 40/44, que, negou seguimento, nos termos do art. 527, I, c/c art.
557,  caput,  do  Estatuto  Processual  Civil, ao  Agravo  de  Instrumento,  fls.  02/06,
manejado em desfavor de Fábio Abrantes Rodrigues.

Em suas razões, as recorrentes requerem a retratação
do  decisum monocrático,  ou,  na  negativa,  a  apreciação  do  presente  recurso  pelo
Órgão Colegiado, ao argumento de que a remessa dos autos ao contador judicial em
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13 de fevereiro de 2015, inviabilizou o acesso das recorrentes ao caderno principal,
impossibilitando, por conseguinte, a juntada de cópias do processo. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais  de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  Corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.

Todavia,  em  que  pese  a  argumentação  da  parte
insurgente, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada, sobretudo
pelo fato de não terem as recorrentes demonstrado o atendimento integral, no ato
de interposição do agravo de instrumento, do comando inserto no art. 525, I, do
Estatuto Processual Civil, ou seja, por não ter trazido aos presentes autos a certidão
de intimação da decisão agravada.

Logo,  estando  ausente  a  certidão  de  intimação  da
decisão  agravada, entendo  pela  manutenção  do  decisum recorrido,  fls.  40/44,  que
restou assim consignado: 

Infere-se dos autos que as recorrentes não juntaram,
no  ato  de  interposição  do  recurso,  a  certidão  de
intimação da decisão agravada.
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Preceitua o art. 525,  I, do Código de Processo Civil,
que  é  obrigatório  para  a  parte  agravante  que  sua
inicial  venha  acompanhada  dos  mencionados
documentos, senão vejamos: 
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. 
II  -  facultativamente,  com  outras  peças  que  o
agravante entender úteis. 
Registre-se que, nem se poderia permitir a juntada
posterior das peças faltantes, sob pena de ofensa ao
mencionado  dispositivo,  como  afirma  Carreira
Alvim:  “Dispondo  o  art.  525,  I,  que  a  petição  de
agravo será instruída obrigatoriamente com as peças
ali referidas, não comporta a sua juntada posterior,
de  modo  que  a  instrução  deficiente  do  agravo
determina o seu não-conhecimento, por falta de um
dos pressupostos de admissibilidade do agravo, nos
moldes do que sucede com o agravo de instrumento
no Supremo Tribunal  Federal,  a teor da Súmula n.
288.” (In.  Novo Agravo.  3ª ed. Belo Horizonte:  Del
Rey, 1999, p. 104.). 
Destarte,  a  peça  faltante  é  imprescindível  para
admissibilidade  deste  inconformismo,
especificadamente,  portanto,  indispensável  à
constatação  do  dies  a  quo, do  prazo  para  a
interposição do agravo de instrumento.
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
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inadmissibilidade, senão vejamos:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SISTEMA
FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.  COBERTURA
SECURITÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL  À  COMPREENSÃO  DA
CONTROVÉRSIA.  RECURSO DEFICIENTEMENTE
INSTRUÍDO. SEGUIMENTO NEGADO. CPC, ART.
527;  I,  e  557,  CAPUT,  DO  CPC.  -  Conforme
jurisprudência  pacífica  desta  Corte,  compete  ao
agravante  a  juntada  de  traslado  das  peças
obrigatórias  e  necessárias  à  apreciação  da
controvérsia,  sendo  que  a  ausência  das  referidas
peças enseja o não conhecimento do recurso  . Art.
557.  0  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.
(TJPB - Processo 01420110010486001, Rel.  Des. João
Alves da Silva, Tribunal Pleno, Data do Julgamento
25/02/2013) - negritei.
E,
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PEÇAS  OBRIGATÓRIAS.  INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.  SEGUIMENTO  NEGADO.  Nega-se
seguimento  a  Agravo  de  Instrumento  ante  a
ausência de documentos obrigatórios previstos no
art.  525,  I  do  CPC. (TJPB  –  Processo
02520120067993001  ,  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca  Oliveira,  Tribunal  Pleno,  Data  do
Julgamento 25/02/2013) - grifei.
Por  outro  lado,  o  Protocolo  de  Carga  de  Processo
colacionado  à  fl.  36,  não  supre  a  exigência  legal
prevista no art. 525, I, do Código de Processo Civil,

Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001071-24.2015.815.0000                                                                                                          5



tendo em vista mencionar tão somente a data na qual
a  recorrente  fez  carga  dos  autos  principais  sendo,
portanto,  meio  inidôneo  para  a  comprovação  da
tempestividade recursal. 
Nessa  ordem de ideias,  restando ausente  qualquer
das  peças  obrigatórias  que  devem  acompanhar  o
agravo  de  instrumento  no  momento  de  sua
interposição,  ao  relator  do  recurso  não  caberá  dar
outro  desfecho,  senão  negar  conhecimento  ao
reclamo.

Com efeito, estando a decisão atacada proferida em
consonância com a jurisprudência, é de se concluir pela manutenção do julgado em
sua integralidade, não havendo outro caminho senão o desprovimento do presente
agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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