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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ART.  526  DO  CPC. 
DESCUMPRIMENTO.  ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO 
PELO  AGRAVADO.  MANIFESTA 
INADIMISSIBILIDADE.  APLICAÇÃO DO ART.  557 DO 
CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

-  O cumprimento do disposto no art.  526 do CPC pelo 
agravante  é  requisito  de  admissibilidade  do  agravo  de 
instrumento. 

-  Restando  demonstrado  nos  autos  que a  determinação 
legal  não  foi  cumprida,  já  que  não  foi  comunicada  a 
interposição  nem apresentada  em 1ª  instância  a  relação 
dos  documentos  que  instruíram  o  recurso,  dentro  do 
prazo  de  três  dias,  nega-se  seguimento  ao  recurso,  nos 
termos  do  art.  557  do  CPC,  ante  a  sua  manifesta 
inadmissibilidade.

V i s t o s ,  e t c

Trata-se de  Agravo de Instrumento com pedido de efeito 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0100007-32.2013.815.0331 1



suspensivo,  interposto  pelo  Município  de  Santa  Rita,  contra  decisão 
interlocutória de fls.35/37 que, nos autos da Ação Anulatória de Ato e Contrato 
Administrativos c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação dos Efeitos da 
Tutela, concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“Conforme se verifica  dos autos,  a  requerente apresentou o menor 
preço  global.  Todavia,  a  segunda  demandada  foi  a  vencedora  no 
processo  licitatório.  Em sua inicial,  a  parte promovente  afirma que 
além da administração pública não ter observado os ditames do edital, 
a empresa vencedora não preencheu os requisitos previstos no Edital 
de Concorrência.

Pelos  documentos  juntados aos  autos,  não  é  possível  verificar  se  a 
empresa  que  apresentou  o  menor  global  efetivamente  cumpriu  as 
exigências constantes do Edital  e,  por consequência se a vencedora 
preenche os requisitos exigidos, sendo necessária dilação probatória.”

Todavia, quanto ao afirmado de que não houve observância ao edital, 
entendo que existe, pelo menos a princípio razão, conforme se verifica 
da ata de f. 199, onde a pregoeira determinou a suspensão da sessão, 
não cumprindo ao que se trata no procedimento em que devem ser 
atendidos os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º 
da Lei nº 8.666/93:

“Art. 3º  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio  
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para  
a  administração  e  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional  
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com  
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,  
da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos  
que lhes são correlatos”.

Assim, a meu sentir, preenchidos os requisitos do art.  273 do CPC, 
concedo a TUTELA ANTECIPADA para determinar a suspensão dos 
efeitos administrativos e econômicos do contrato celebrado entre os 
réus, os quais não deverão realizar qualquer ato administrativo, seja 
material,  ou  formal,  oriundo  do  certame  licitatório,  sob  pena  de 
aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 
R$ 20.000,00 (vinte mil), até a decisão final desta ação.” 
 

Afirma o agravante às fls.02/19 que, in casu, “a antecipação 
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de tutela  possui  caráter  satisfativo,  já  que o contrato foi  estabelecido em 12 
(doze) meses,  lapso de tempo exíguo para alcançar o trânsito em julgado da 
decisão guerreada”.

Sustenta que “o  decisum em tela, data suma venia, não se 
sustenta, face à ausência completa de fundamentação, fato que a torna nula de 
pleno direito por não se harmonizar om o comando do art.  93, inciso IX, da 
Constituição Federal  e,  ainda,  por violar o  art.  273 do CPC e ofender a  Lei  
Federal nº 8.437/92.”

Requer a atribuição de efeito suspensivo “para sustar de 
imediato os efeitos da r. decisão agravada, nos exatos termos do art. 527, III c/c o 
artigo 558, ambos do Código de Processo Civil”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido (fls.514/518).

Informações  prestadas  pela  autoridade  prolatora  da 
decisão vergastada às fls. 526/527.

Contrarrazões  acostadas  às  fls.  565/570,  arguindo, 
preliminarmente, a violação do tríduo legal assentado no art. 526 do CPC, o que 
enseja a inadmissibilidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do 
recurso.

Parecer Ministerial encartado às fls. 575/578 opinando pela 
rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

 
É o relatório. 

D e c i d o

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente, aprecio a preliminar suscitada pelo agravado 
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de não conhecimento do recurso em virtude do descumprimento do art. 526 do 
CPC.

Com  o  advento  da  lei  10.352/2001  a  comunicação  da 
interposição  do  agravo  de  instrumento  passou  a  ser  requisito  de 
admissibilidade  do  recurso,  uma  vez  que  se  trata  de  verdadeiro  ônus  do 
recorrente, e não mais uma mera faculdade. 

Em contrarrazões de fls. 565/570, o agravado pugnou pelo 
não conhecimento do presente recurso em razão do descumprimento do artigo 
526, que assim dispõe: 

Art. 526 - O Agravante, no prazo de três dias, requererá a juntada, aos 
autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento e do 
comprovante  de  sua  interposição,  assim  como  a  relação  dos 
documentos que instruíram o recurso.

Parágrafo único - O não cumprimento do disposto neste artigo, desde 
que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do 
agravo. 

Como se vê, é dever do agravante juntar aos autos cópia 
do recurso interposto, bem como dos documentos que o instruíram, dentro do 
prazo de três dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A finalidade dessa providência é dar ciência ao juízo de 
primeiro  grau da interposição do agravo,  para se  quiser,  exercer  o  juízo  de 
retratação  acerca  da  decisão  impugnada,  o  que  torna  desnecessário  o 
processamento do recurso perante o Tribunal. 

No caso em apreço,  o agravado alegou que o agravante 
não cumpriu integralmente o artigo supracitado, uma vez que protocolizou o 
agravo de instrumento no dia 26/08/2013 (segunda-feira), no entanto, somente 
comunicou a interposição ao Juízo a quo no dia 03/09/2013 (terça-feira) fora, 
portanto, do prazo estipulado pela Lei, comprovando a alegação com a cópia da 
comunicação, onde há um carimbo de recebimento com a data supracitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0100007-32.2013.815.0331 4



Dessa forma, há que se reconhecer que o presente recurso 
é inadmissível, não podendo ser apreciada a matéria recursal. 

Neste sentido: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  BUSCA  E  APREENSÃO. 
DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC. INADMISSIBILIDADE 
DO AGRAVO. 

- Comprovado o não cumprimento do disposto pelo artigo 526, CPC, 
deve  ser  acolhido  o  pedido  de  não  conhecimento  do  recurso 
formulado pelo agravante. 

- Segundo entendimento do STJ o procedimento previsto no art. 526 
do CPC não representa uma faculdade, mas sim uma obrigação para o 
agravante.    (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0702.14.032543-
3/001,  Relator(a):  Des.(a)  Rogério  Medeiros  ,  14ª  CÂMARA CÍVEL, 
julgamento em 21/07/2014, publicação da súmula em 25/07/2014)

PROCESSUAL  CIVIL-  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO- 
DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC- NÃO VERIFICAÇÃO- 
ADMISSIBILIDADE RECURSAL- CABIMENTO (...)

-  O  prazo  para  a  comprovação  da  interposição  do  agravo  de 
instrumento  no  processo  é  de  três  dias,  contados  da  data  do 
protocolo do recurso no Tribunal, conforme art. 526 do CPC. A não 
comprovação  da  interposição  do  recurso,  desde  que  arguida  e 
comprovada  pelo  agravado,  é  causa  de  não  conhecimento  do 
recurso.

(...)

(TJMG - Agravo de Instrumento Cv 1.0325.06.000580-9/003, Rel. Des.
(a)  Márcia  De  Paoli  Balbino,  17ª  CÂMARA CÍVEL,  julgamento  em 
10/02/2011, publicação da súmula em 01/03/2011) 

PROCESSUAL CIVIL -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO -  ART.  526, 
CPC  -  REQUISITOS  -  DESCUMPRIMENTO  -  NÃO 
CONHECIMENTO.  Nos termos do parágrafo único do art.  526 do 
CPC,  comprovando o  agravado,  satisfatoriamente,  seja  através  de 
certidão ou outro documento idôneo, que o agravante não juntou, na 
primeira instância, cópia da petição do recurso e do comprovante de 
sua  interposição,  assim  como  a  relação  dos  documentos  que 
instruíram o recurso, no prazo de 03 (três) dias, dele não se conhece 
por falta de pressuposto recursal. (TJMG - Agravo de Instrumento 
1.0210.08.050587-3/002, Rel.  Des.(a) Edilson Fernandes,  6ª CÂMARA 
CÍVEL,  julgamento  em  26/05/2009,  publicação  da  súmula  em 
26/06/2009) (grifei) 
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Com  essas  considerações,  ACOLHO  A  PRELIMINAR 
SUSCITADA  EM  CONTRARRAZÕES,  e  nos  termos  do  art.  5571 do  CPC, 
NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,  ante a sua manifesta 
inadmissibilidade.

Publique-se.

Intimem-se.

Gabinete  no  TJ/PB,  em  João Pessoa-PB,  31  de  julho  de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora

1 Art.  557.  O 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
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