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AGRAVADO: Alcides Pacheco de Brito, representado por sua filha, Maria de

Fátima Pacheco Brito
ADVOGADO: José Alexandre Soares da Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO  -
CERTIDÃO  DA  INTIMAÇÃO  -  FALTA  DE
INFORMAÇÃO DA DATA EM QUE OS PATRONOS
DO AGRAVANTE FORAM INTIMADOS DA DECISÃO
AGRAVADA – AUSÊNCIA DE OUTRO DOCUMENTO
QUE ATESTE A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO –
INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART.  557,
CAPUT, DO CPC - SEGUIMENTO NEGADO.

- A certidão de intimação que não informa a data em
que os advogados do agravante foram intimados da
decisão  recorrida  não  é  hábil  a  propiciar  a
admissibilidade  do  recurso,  por  não  prestar  a
averiguação da tempestividade recursal.

-  A  ausência  de  outros  meios  que  possibilitem  a
análise  da  tempestividade,  resulta,
consequentemente,  na  deficiência  da  formação  do
instrumento,  ficando,  por  isso,  obstado  o  seu
conhecimento.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  Banco
Santander (Brasil)  S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara
Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  ação  de
indenização por danos morais ajuizada por Alcides Pacheco de Brito, deferiu
tutela  antecipada,  determinando  o  cancelamento  do  empréstimo  objeto  da
demanda, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais).
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Alega  o  recorrente,  em  resumo,  que  a  multa  arbitrada  é
excessiva,  bem como que a  intimação do  decisum deve ser  pessoal.  Em
razão disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento
definitivo do recurso.

É o breve relatório.

DECIDO.

Analisando detidamente o caderno processual, vislumbro que o
recorrente  não  se  desincumbiu  do  seu  ônus  de  constituir  corretamente  o
instrumento do presente agravo. 

Isso  porque  a  certidão  por  ele  acostada  é  insuficiente,
inexistindo  qualquer  outro  meio  que  ateste  a  tempestividade  do  recurso,
contrariando o disposto no art. 525, I, do Código de Processo Civil. 

Como mencionado, a certidão trazida pelo agravante (fl.  49),
em nenhum momento, declara a data de intimação dos seus causídicos, a fim
de ser iniciada a contagem do prazo recursal, informando, unicamente, que “a
parte autora foi intimada […] via sistema com data de 26/01/2015”. 

Ora,  se  houvesse  algum  erro  material  no  referido  ato
processual,  por  constar  o  nome  do  autor  ao  invés  do  réu  (agravante),  o
recurso seria intempestivo, eis que protocolizado somente em 25/03/2015, ou
seja, quase dois meses após a data lá especificada. 

Por  outro  lado,  deve  ser  ressaltado  que  o  mandado  de
intimação pessoal do recorrente contem a data 14/01/2015 (fl. 108), e o de
seus patronos 23/01/2015 (fl. 109), porém, inexiste qualquer certidão ou ato
da escrivania de primeiro grau que comunique que os mesmos não foram
cumpridos  ou  que  foram  acostados  em  momento  que  caracterizaria  a
tempestividade do agravo.

Ademais, saliento que o insurgente apresentou petição, no dia
06 de março de 2015 (fl.  111),  noticiando o cumprimento da determinação
judicial aqui atacada. Logo, na pior das hipóteses, tanto os advogados, quanto
o próprio recorrente, tomaram conhecimento da decisão na citada data, o que
ainda atestaria a intempestividade do recurso, haja vista ter sido manejado
dezenove dias após tal informação (25/03/2015).

Assim, resta patenteada a inexistência de documentação que
comprove  a  regularidade  temporal  do  agravo.  Pelo  contrário,  o  que  foi
encartado  no  processo  traz  fortes  indícios  que  apontam  sua
extemporaneidade, o que me faz concluir que a formação do instrumento não
foi devidamente realizada a fim de propiciar o conhecimento da insurreição.
Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEÇA
OBRIGATÓRIA.  AUSÊNCIA.  SÚMULA N.  83/STJ.  DECISÃO
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MANTIDA.  1.  A certidão  de  intimação,  peça  obrigatória  do
agravo de instrumento, a teor do art. 525, I, do CPC, não pode
ser substituída por documentos que não sejam idôneos para
comprovar  a  tempestividade  do  recurso.  2.  O  Tribunal  de
origem,  ao  concluir  pelo  não  conhecimento  do  agravo  de
instrumento diante da impossibilidade, no caso, de se aferir sua
tempestividade,  está  em  consonância  com  a  orientação  do
STJ. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  REsp  1337244/DF,  Rel.
Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA TURMA,
julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  PEÇA.
APRESENTAÇÃO  OBRIGATÓRIA.  CERTIDÃO  DE
INTIMAÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  AUSÊNCIA.
CERTIDÃO  DE  PUBLICAÇÃO  DE  RELAÇÃO  APÓCRIFA.
DOCUMENTO  NÃO  É  HÁBIL  PARA  COMPROVAR  A
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 1.- A Corte Especial  deste
Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  entendimento  no
sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser instruído com
as peças obrigatórias, previstas no art. 525, I, do CPC, assim
como  aquelas  necessárias  à  correta  compreensão  da
controvérsia, nos termos do art. 525, II, do CPC. A ausência de
qualquer  delas,  obrigatórias  ou  necessárias,  obsta  o
conhecimento do Agravo, não sendo possível a conversão do
julgamento  em  diligência  para  complementação  do  traslado
nem a posterior juntada de peça. 2.- Embora esta Corte tenha
entendimento  firmado  no  sentido  de  ser  possível  aferir  a
tempestividade do recurso por outros meios, no presente caso,
não  há  como  acolher  as  alegações  da  ora  recorrente  no
sentido  de  que  há  outros  meios  idôneos  para  comprovar  a
tempestividade  do  Agravo,  posto  que  o  documento  indicado
pela  recorrente  não  é  hábil  para  comprovar  a  referida
tempestividade do Agravo.  3.-  No caso concreto,  trata-se de
certidão  de  publicação  de  relação  apócrifa,  não  sendo
documento hábil para comprovar a tempestividade do Agravo
de  Instrumento  interposto  na  origem.  4.-  Agravo  Regimental
improvido. (AgRg no AREsp 370.063/SC, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em  22/10/2013,  DJe
18/11/2013)

Esta  Corte  de  Justiça  também  perfilha  do  mesmo
posicionamento, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DA RESPECTIVA
INTIMAÇÃO (ART. 525, I, CPC) QUE NÃO INFORMA A DATA
EM  QUE  O  AGRAVANTE  FORA INTIMADO  DA DECISÃO
AGRAVADA.  EQUIVALÊNCIA  À  AUSÊNCIA  DA  PEÇA
OBRIGATÓRIA  NA  FORMAÇÃO  DO  INSTRUMENTO.
INADMISSIBILIDADE.  SEGUIMENTO  NEGADO  (ART.  557,
CPC).  A certidão da respectiva intimação que não informa a
data em que o agravante fora intimado da decisão recorrida
não é hábil a propiciar a admissibilidade do recurso, por não
prestar  à  finalidade  a  que  se  destina  ¿  averiguação  da
tempestividade recursal ¿, o que equivale à ausência da peça
obrigatória.  A  relativização  do  documento  que  serve  para
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evidenciar  a  tempestividade  de  recurso  não  pode  ser
generalizada, a ponto de se admitir qualquer documento com
forma de certidão, mesmo sem o real conteúdo que interessa.
Por  expressa  disposição  legal  (art.  525,  I,  do  Código  de
Processo  Civil),  compete  ao  agravante  instruir  a  petição  de
agravo de instrumento com peças reputadas obrigatórias, cuja
falta  obsta  o  seguimento  do  recurso,  por  constituir
irregularidade  insanável.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 20131365120148150000, - Não possui -, Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 13-02-
2015) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEÇAS  OBRIGATÓRIAS.
FORMAÇÃO  DA  IRRESIGNAÇÃO.  CERTIDÃO  DE
INTIMAÇÃO  COM REFERÊNCIA A DECISÃO  DIVERSA DA
AGRAVADA.  INSTRUMENTALIZAÇÃO  DEFICIENTE.
AUSÊNCIA  DE  OUTROS  MEIOS  QUE  ATESTEM  A
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PEÇA ESSENCIAL. ART.
525,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DA SÚPLICA. - Embora exista certidão de
intimação  nos autos,  esta  faz  menção  a  decreto  diverso  do
agravado,  não  havendo  como  extrair  do  mencionado
documento  a  data  em  que  a  parte  suplicante  tomou
conhecimento  do  decisório  questionado,  fato  que,  aliado  a
ausência  de  outros  meios  que  possibilitem  a  análise  da
tempestividade  recursal,  resulta,  consequentemente,  na
deficiência  da  formação  do  instrumento,  ficando  o  seu
conhecimento obstado, em atendimento ao que estabelece o
art.  525,  I,  do  Código  de  Processo  Civil.  […].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20130784820148150000, -  Não possui  -,  Relator  DES JOSE
RICARDO PORTO , j. em 28-01-2015) 

Por fim,  esclareço que a formação deficiente do instrumento
não pode ser suprida, impondo-se, desta forma, negar seguimento ao agravo
de instrumento, por sua manifesta inadmissibilidade, com base no disposto
nos arts. 527, inciso I, e 557, do CPC.

Com  estas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 557,
caput, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 27 de março de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                       RELATOR
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