
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.103.828 - GO (2008/0218247-0)
  
RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
PROCURADOR : LUCIANA FERREIRA GARCIA ROCHA E OUTRO(S)
AGRAVADO  : R S DO S (MENOR)
REPR. POR : C B S DE S A 
ADVOGADO : VANILDA LOURDES SANTANA SILVA 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE 
PROCURAÇÃO NOS AUTOS – PROCURADORA MUNICIPAL – 
AUSÊNCIA DE NÚMERO DE MATRÍCULA NA 
PROCURADORIA OU DE COMPROVANTES DE SUA ATUAÇÃO 
NO FEITO COMO SERVIDORA MUNICIPAL – AGRAVO DE 
INSTRUMENTO NÃO-CONHECIDO.

DECISÃO

Vistos.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que negou 
seguimento ao recurso especial interposto pelo próprio Município ante o entendimento 
de que "não há nos autos instrumento que prove outorga de poderes à subscritora 
da petição recursal, sendo certo que na instância superior é inexistente recurso 
interposto por advogado sem mandato, conforme a Súmula 115 do Superior 
Tribunal de Justiça" (fl. 09).

Alega o agravante que a representatividade dos entes da Administração 
opera-se naturalmente pelos seus procuradores, sendo desnecessário mandado especial 
para atuar perante qualquer juízo e instância, nos termos do art. 12 do CPC.

É, no essencial, o relatório.

Não merece êxito o recurso.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a simples menção 
da condição de advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil apenas indica a 
contratação do profissional para o caso concreto, hipótese em que a procuração é 
obrigatória.

No caso dos autos, verifica-se que a procuradora municipal apenas 
menciona, nas peças recursais, o seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do 
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Brasil, sem anexar ao processo, até a data da decisão agravada, sua designação à 
procuradoria municipal.

Impende salientar que a dispensa da juntada de instrumento de mandato é 
restrita aos advogados que, atuando como procuradores municipais, encontram-se 
devidamente investidos na condição de servidores públicos. 

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 
DEFICIÊNCIA. SÚMULA 115/STJ.

1. Na instância especial é inexistente recurso interposto por 
advogado sem procuração nos autos. Aplicação da Súmula 115/STJ.

2. "A representação processual de município independe de 
instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam 
investidos na condição de servidores municipais, por se presumir 
conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo. A 
simples menção da condição de advogado inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil indica a contratação do profissional para o 
caso concreto. Nessa hipótese, é fundamental a procuração" (AgA 
790.516/RS, Rel. Min.

Eliana Calmon, DJU 15.12.06).
3. Agravo regimental provido para não conhecer do agravo de 

instrumento."
(AgRg no Ag 1099741/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda 

Turma, julgado em 5.3.2009, DJe 31.3.2009.)

"PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADO QUE NÃO 
OSTENTA A CONDIÇÃO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO – 
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – TRASLADO INCOMPLETO – 
JUNTADA POSTERIOR DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – 
DESCABIMENTO.

1. A representação processual de município independe de 
instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam 
investidos na condição de servidores municipais, por se presumir 
conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.

2. A simples menção da condição de advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil indica a contratação do profissional 
para o caso concreto. Nessa hipótese, é fundamental a procuração.

3. A ausência do translado da procuração outorgada ao 
advogado do agravante na instrução do agravo de instrumento leva 
ao seu não conhecimento.

4. Descabe a posterior juntada das peças obrigatórias, 
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necessárias à análise do agravo de instrumento, porque operada a 
preclusão consumativa.

5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no Ag 790.516/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, julgado em 5.12.2006, DJ 15.12.2006, p. 346.)

Por fim, ressalte-se a impossibilidade de posterior juntada das peças 
obrigatórias, necessárias à análise do agravo de instrumento, em razão da preclusão 
consumativa.

Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 1º, do CPC, não 
conheço do agravo de instrumento.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 30 de abril de 2009.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
Relator
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