
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 0001812-64.2015.815.0000
Origem : 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital 
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Estado da Paraíba
Procurador : Alexandre Magnus F. Freire
Agravadas : Renato de Souza Júnior, assistido, neste ato, pelo seu genitor,  Renato 

  de Souza
Advogadas : Maria Verônica Luna Freire Guerra e Joseane da Silva Gomes

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AUSÊNCIA  DE
PEÇA  OBRIGATÓRIA.  DECISÃO  RECORRIDA.
JUNTADA  NOS  AUTOS  DE  CÓPIA  NÃO
INTEGRAL.  DEFICIÊNCIA  QUANTO  À
REGULARIDADE  FORMAL.  INTELIGÊNCIA  DO
ART.  525,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE QUANTO
À INSTRUMENTALIZAÇÃO DA VIA RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO AGRAVO.
APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO.

- O agravo de instrumento deve ser instruído com as
peças  obrigatórias  à  correta  apreciação  da
controvérsia, nos termos do art. 525, I, do Código de
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Processo Civil. 

- A ausência, na espécie, de cópia integral da decisão
recorrida  é  circunstância  suficiente  para  impedir  a
admissibilidade  do  agravo,  por  ser  ônus  do
agravante a formação do recurso instrumental.

- 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, da Lei Processual Civil.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido de efeito suspensivo,  fls.  02/15, interposto pelo  Estado da Paraíba contra
decisão,  fls.  52/53,  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  da  Infância  e  da
Juventude  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança
impetrado por Renato de Souza Júnior, assistido, neste ato, pelo seu genitor, Renato
de Souza, deferiu o requerimento antecipatório formulado.

 
Em suas razões, o recorrente pugna pelo deferimento

do  efeito  suspensivo  ao  presente  recurso,  visando  ao  sobrestamento  da  decisão
hostilizada,  alegando,  para  tanto,  a  errônea  indicação  da  autoridade coatora,  em
razão da Gerente Executiva da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado
da  Educação  da  Paraíba  não  ser  parte  legítima para  figurar  no  polo  passivo  da
demanda.  Prosseguindo,  verbera  a  impossibilidade  de  expedição  do  diploma de
conclusão do ensino médio, em favor do impetrante,  bem como de sua matrícula
junto à Universidade Federal da Paraíba, dada a insuficiência da simples aprovação
para formação do aluno.
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

De início, a fim de se examinar o mérito do recurso
interposto, mister se faz o atendimento de uma série de requisitos específicos.  

Em se cuidando de 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
respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado.

Nesse sentir, é a dicção do 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  acurada  do  presente  caderno
processual, é possível verificar-se, às fls. 52/53, que o agravante deixou de colacionar
cópia  integral da  decisão  que  concedeu os  efeitos  da  tutela  em primeiro  grau,
dando ensejo à inadmissibilidade do recurso, pois, como cediço, a cópia da decisão
agravada é uma das peças do acervo obrigatório para a formação do instrumento,
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significando,  portanto,  um dos pressupostos  de admissibilidade do recurso,  visto
que, presente nos autos, possibilita o acesso pelo Tribunal, do conteúdo exarado pelo
Juiz a quo.

Acerca  do  tema,  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.  Confira  os
seguintes escólios:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO
AGRAVADA  INCOMPLETA.  PEÇA  ESSENCIAL.
NÃO  CONHECIMENTO.  -  A  cópia  da  decisão
agravada  constitui  peça  essencial  à
instrumentalização  do  Agravo  de  Instrumento.
Assim,  se  a  cópia  da  decisão  agravada  não  foi
juntada aos autos em sua integralidade, o recurso
não  pode  ser  conhecido,  ante  à  sua  manifesta
inadmissibilidade.  (TJPB;  Processo
00120110232343001,  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva,
Tribunal  Pleno,  Data  do  Julgamento  19/01/2012)  -
destaquei.

E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PROCURAÇÃO  OUTORGADA  AO  ADVOGADO
DO  AGRAVADO.  PEÇA  OBRIGATÓRIA.
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; P. 19) - negritei.
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Acrescenta-se, ademais, que a parte deve, ao agitar a
dita  via  recursal,  anexar  as  peças  obrigatórias  estatuídas  no  art.  525,  da  Lei
Instrumental  Civil,  desde logo,  sendo inadmissível  assim proceder,  a  posteriori,  sob
pena de ofensa ao mencionado dispositivo legal, conforme 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.). 

Idêntico  entendimento  encontra-se  sedimentado  no
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
CÓPIA  DA  PETIÇÃO  DE  INTERPOSIÇÃO  DO
RECURSO  ESPECIAL.  CERTIDÃO.  CARIMBO  DE
PROTOCOLO.
AUSÊNCIA.  TEMPESTIVIDADE.  AFERIÇÃO
INVIÁVEL.  JUNTADA  TARDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  O  agravo  de  instrumento  mostra-se
deficientemente  instruído  quando,  na  cópia  da
petição de interposição do recurso especial, inexiste o
carimbo de protocolo ou está ilegível.
2.  O  momento  oportuno  de  juntada  das  peças
obrigatórias em agravo de instrumento é o do ato
de  interposição,  não  sendo  admitido  o  traslado
extemporâneo em razão da ocorrência da preclusão
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consumativa.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag
1406354/SC  -  Agravo  Regimental  no  Agravo  de
Instrumento 2011/0047892-2, Terceira Turma, Data do
Julgamento  01/10/2013,  Data  da  Publicação
07/10/2013) - destaquei.

Nesse  trilhar,  não  estando  presentes  um  dos
documentos obrigatórios enumerados no art.  525, I,  do Código de Processo Civil,
qual seja: a cópia integral da decisão agravada, entendo pela inadmissibilidade do
recurso.

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,  através  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, por deficiência em sua regularidade formal,  com
base nos arts. 525, I, e 557, “caput”, ambos do Código de Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 1º de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador
                                 Relator
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