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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A  
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Agravados      : Matias Granjeiro e Luciene Honorato Granjeiro 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE 
DESAPROPRIAÇÃO  COM  PEDIDO  DE  IMISSÃO 
PROVISÓRIA  NA  POSSE.  INDEFERIMENTO  LIMINAR. 
IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA CÓPIA DE 
CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
PEÇA  OBRIGATÓRIA  NA  FORMAÇÃO  DO 
INSTRUMENTO.  INADMISSIBILIDADE.  SEGUIMENTO 
NEGADO (ART. 557, CPC).

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.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito 
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suspensivo  interposto  pelo  Município  de  Cabedelo  desafiando  decisão 
interlocutória, fls. 18/19 que, nos autos da Ação de Desapropriação com pedido 
liminar de Imissão Provisória na Posse, ajuizada em desfavor de Matias Granjeiro 
e Luciene Honorato Granjeiro, indeferiu o pedido de Imissão Provisória na Posse 
do imóvel, sob o fundamento de que referida desapropriação macularia direitos 
individuais assegurados constitucionalmente. 

Irresignado,  o  Município  agravante  suscita,  em  razões 
recursais,  fls.02/15,  que  ingressou  com  Ação  de  Desapropriação  com  pedido 
liminar de Imissão Provisória na Posse do Lote 11-M, situado entre as Ruas Duque 
de Caxias e Solon de Lucena, na cidade de Cabedelo, pertencente aos agravados, 
com o objetivo de iniciar,  de imediato,  a  construção de uma praça de eventos 
culturais. 

Afirma que a juíza singular indeferiu o pedido de Imissão na 
Posse, sob o fundamento de que o depósito prévio realizado pelo ente público não 
seria justo, contrariando o Princípio Constitucional da justa e prévia indenização 
insculpido no art. 5º, XXIV da CF/88, assim como maculado os direitos individuais 
dos recorridos assegurados constitucionalmente.   

Diante destes fatos, requer a atribuição de efeito suspensivo 
ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo a fim de possibilitar a 
Municipalidade a iniciar, de logo, a construção de uma praça de eventos culturais 
e de lazer  para a coletividade.  

É o relatório. 

D E C I D O

Cumpre  ao  julgador,  de  início,  analisar  os  pressupostos 
formais do recurso, dentre eles, a correta formação do instrumento, em se tratando 
de agravo. 

Nessa  linha  de  raciocínio,  observo,  com segurança,  que  o 
recorrente deixou de juntar,  no momento de interposição do recurso,  uma das 
peças obrigatórias para a formação do agravo, a certidão de intimação da decisão 
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agravada,  desobedecendo,  assim,  a  regra  imposta  pelo  art.  525,  inc.  I,  da  Lei 
Adjetiva Civil que preceitua:

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  fato,  a  ausência  da  referida  peça  essencial,  prevista 
expressamente no art.  525,  inciso  I,  do  CPC,  torna o recurso inadmissível,  por 
desatendimento ao preceito legal.

Isso porque a ausência da certidão de intimação da decisão 
agravada impede o conhecimento da súplica, por não restar preenchido o requisito 
da regularidade formal.

Sobre o assunto, o STJ já se posicionou: 

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  -  AUSÊNCIA  DE  PEÇAS 
OBRIGATÓRIAS  -  CÓPIA  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO  E  DA 
CERTIDÃO  DA  RESPECTIVA  INTIMAÇÃO,  DA  PETIÇÃO  DE 
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL, BEM COMO AS CONTRA-
RAZÕES OU CERTIDÃO DE SUA NÃO-APRESENTAÇÃO - AGRAVO 
INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.

1. A ausência de peça tida por obrigatória, por indicada no artigo 544, § 
1º, do Código de Processo Civil, leva ao não-conhecimento do agravo.
2.  Não  estão  presentes  as  seguintes  cópias:  acórdão  recorrido  e  sua 
respectiva  certidão  de  intimação;  petição  de  interposição  do  recurso 
especial;  contrarrazões  do  recurso  especial  ou  certidão  de  sua  não-
apresentação. Precedentes.
3. Verifica-se também que o agravo é intempestivo. A decisão agravada 
foi publicada em 14.3.2008, sexta-feira, o início do prazo recursal ocorreu 
em 17.3.2008,  segunda-feira,  e  o  término em 26.3.2008,  quarta-feira.  O 
referido recurso foi protocolizado no Tribunal aos 31.3.2008, quando já 
escoado o prazo para sua interposição.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  Ag  1048243/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 21/11/2008)

Demais disso, é importante ressaltar que a juntada aos autos 
da movimentação processual retirada do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, 
com o objetivo de fazer prova da tempestividade recursal, consoante pretendeu o 
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agravante às fls. 20/21, não supre a imprescindibilidade da certidão de intimação 
da decisão agravada na formação do instrumento do agravo. 

Esse é o entendimento da jurisprudência: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CERTIDÃO 
DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO 
ART.  525,  INC.  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
INADMISSIBILIDADE  MANIFESTA.  1.  A certidão  de  intimação  do 
despacho recorrido é peça obrigatória ( art. 525, inciso I do CPC) cuja falta 
de  juntada  só  se  releva  em  virtude  de  outro  elemento  que  permita, 
seguramente,  aferir  a  tempestividade  recursal,  ou  de  certidão  da 
secretaria  da  vara  de  origem  que  ateste  a  data  da  efetivação  do  ato 
intimatório ou a inexistência deste. 2. Conforme precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça,  não há como conferir valor probante da data da 
intimação a mero informativo de movimentação processual retirado do 
sítio do Tribunal de Justiça na internet. 3. Recurso não provido. (TJMG;  
AG  1.0223.13.013210-1/002;  Rel.  Des.  Edgard  Penna  Amorim;  Julg.  
06/02/2014; DJEMG 17/02/2014)  

Por fim, a formação deficiente do instrumento não pode ser 
suprida, em face da impossibilidade da conversão do julgamento em diligência, 
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 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível, nos termos 
do art. 557, caput do CPC.

Publique-se e Intimem-se. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
     Relatora
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