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AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
SÚPLICA INSTRUMENTAL INTEMPESTIVA. ARTIGOS 522 
C/C 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE 
COMPROVANTE  ELETRÔNICO  DE  POSTAGEM  NESTA 
OCASIÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA.  RAZÕES  DO  REGIMENTAL 
INSUFICIENTES  PARA  TRANSMUDAR  O 
POSICIONAMENTO  ESPOSADO.  DESPROVIMENTO  DA 
SÚPLICA.

-   O  prazo  para  interposição  do  recurso  de  agravo  de 
instrumento é de 10 (dez)  dias,  e a ultrapassagem desse 
limite legal implica no reconhecimento da intempestividade 
recursal, o que obsta o seu conhecimento.

-  Não  se  admite  a  juntada  de  cópia  do  comprovante 
eletrônico  de  postagem,  por  ocasião  da  interposição  de 
Agravo  Interno,  com  vistas  à  comprovação  da 
tempestividade  recursal,  ante  a  obrigatoriedade  do 
preenchimento dos requisitos exigidos no ato da interposição 
do Agravo de Instrumento – o que não restou comprovado - 
ocorrendo, assim, a preclusão consumativa. 

-  Não há como reconsiderar a decisão agravada, máxime 
quando  as  razões  invocadas  não  foram  suficientes  a 
modificar o convencimento do julgador.

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 



Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Samara Cristina Gomes Teixeira 

em face da monocrática de fls. 103/104, que negou seguimento ao recurso instrumental, 

ante sua manifesta intempestividade.  

Irresignada, a parte recorrente manejou a presente súplica regimental, fls. 

108/114,  alegando que tomou conhecimento da decisão agravada através de carta com 

aviso de recebimento – AR, juntado aos autos em 16 de janeiro do ano em curso. Afirma,  

ainda, que o prazo final, de acordo com o art. 522 do Código de Processo Civil, seria o dia 

28 de janeiro, argumentando que protocolou o recurso em 27 de janeiro, reputando-o, 

portanto, tempestivo. 

Pugna, assim, pelo provimento da súplica regimental, a fim de que o Agravo 

de Instrumento tenha seu regular processamento. 

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, insurge-se a ora agravante em face da monocrática de 

fls.103/104,  que  negou  seguimento  a  sua  súplica  instrumental,  por  considerá-la 

intempestiva. 

Irresignada,  interpôs  o  vertente  regimental,  alegando  que  tomou 

conhecimento da decisão agravada através de carta com aviso de recebimento – AR, 

juntado aos autos em 16 de janeiro do ano em curso. Afirma, ainda, que o prazo final, de 

acordo  com  o  art.  522  do  Código  de  Processo  Civil,  seria  o  dia  28  de  janeiro, 

argumentando que protocolou o recurso em 27 de janeiro, reputando-o tempestivo. 

Malgrado  o  Agravo  Interno  possua  efeito  regressivo,  que  permite  a 

reconsideração  da  decisão  recorrida,  mantenho  a  decisão  de  fls.  103/104  pelos 

argumentos nela contidos, cuja fundamentação segue:
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“Pois bem, analisando os autos, percebe-se que o recorrente foi  
intimado da decisão por meio de aviso de recebimento, que foi  
juntado aos autos em 16 de janeiro de 2015, conforme se colhe  
da certidão de fls. 25.  Assim, considerando o retorno dos prazos  
processuais em 21/01/2015, data em que se iniciou a contagem 
do prazo, o termo final para a interposição do agravo se deu em  
30 de janeiro de 2015. 

Porém, constata-se que o recurso interposto pelo insurgente  
somente foi protocolado em data de 02 de fevereiro de 2015,  
mediante se percebe com a chancela de recebimento, aposta na  
petição acostada às fls. 02, do presente caderno processual, fato  
que contraria o disposto no art. 522 da Lei Adjetiva Civil,  razão  
pela qual considero-o intempestivo. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO  ESPECIAL.  ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA  AOS 
ARTIGOS 535,  I  E  II  E  557CAPUT DO CPC.  DECISÃO QUE  
NEGA  SEGUIMENTO  A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  COM 
BASE NO ARTIGO 557 DO CPC.  ICMS. EXECUÇÃO. VÁRIOS 
LEILÕESREALIZADOS  SEM  SUCESSO.  PENHORA  DE 
VALORES FINANCEIROS POSITIVOS, ATÉ O LIMITE DA DÍVIDA 
ATUALIZADA  EM  EXECUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  RECURSO 
NÃO- PROVIDO.
1. […]
3. No concernente à alegada infringência do artigo 557 do CPC, o 
entendimento  deste  STJ  é  no  sentido  de  ser  possível  ao  
relator, por meio de decisão monocrática, negar seguimento a  
recurso quando este for  intempestivo, incabível,  deserto ou 
contrário à jurisprudência dominante do seu Tribunal ou de  
Tribunal  Superior:  (REsp  671816  /RN,  Rel.  Min.  Teori  Albino 
Zavascki,  DJ 03.04.2006; AgRg no REsp779893 / RJ, Rel. Min.  
Francisco Falcão,  DJ 06.03.2006;  REsp 574404/  GO; Rel.  Min.  
Peçanha Martins; DJ 13.02.2006).
Recuso  especial  não-provido.  (REsp  916832  /  SP.  Relator(a)  
Ministro  JOSÉ  DELGADO  Fonte  DJ  03.09.2007  p.  139)  Grifo  
nosso.

Desta forma, com base no que prescrevem os arts. 522 e 557,  
ambos do Código de Processo Civil, considero intempestiva a pre-
sente irresignação instrumental, não conhecendo da mesma,  ne-
gando-lhe seguimento.”

Destarte, descabe acolher o pleito deduzido neste Agravo Interno, por-
quanto, ao revés do alegado pela suplicante, a súplica instrumental foi protocolada 
tão somente em 02 de fevereiro de 2015, e não em 27 de janeiro, conforme chancela 
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eletrônica aposta às fls. 02, o que obsta o seu conhecimento. 

Quanto à juntada da cópia do comprovante eletrônico de postagem, nesta 
ocasião (fls. 116), considero inadmissível, ante a obrigatoriedade do preenchimento dos 

requisitos exigidos no ato da interposição do Agravo de Instrumento – o que não restou 
comprovado -  ocorrendo, assim, a preclusão consumativa. 

Nesse sentido, trago à baila arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ERRO  MATERIAL.  
INTEMPESTIVIDADE.  RECESSO  FORENSE.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO.  JUNTADA  POSTERIOR  DE  PEÇA 
OBRIGATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA.
(...)
2. A existência de feriado local no dia dos termos inicial e final do  
prazo recursal deve ser demonstrada por certidão expedida pelo  
Tribunal a quo ou por documento oficial, que devem ser juntados,  
obrigatoriamente,  no  momento  da interposição do recurso,  sob 
pena de não conhecimento do mesmo, vez que, nesta situação,  
constituem documentos obrigatórios à formação do instrumento  
de  agravo,  sem  os  quais  impossível  aferir  a  tempestividade  
recursal.
3.  A  juntada  posterior  das  peças  obrigatórias  originalmente  
ausentes no instrumento de agravo, não tem o condão de suprir a  
deficiência  na  formação  do  mesmo,  ante  a  ocorrência  da  
preclusão consumativa. 4. Embargos acolhidos parcialmente, sem 
efeito  modificativo.”  (STJ.  EDcl  no  Ag  852908  /  RJ.  Rel.  Min. 
Honildo  de  Mello  Castro,  Des.  Convocado  do  TJ/AP.  J.  em 
01/06/2010). Grifo nosso.

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. CÓPIA DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO 
RECURSO ESPECIAL. CARIMBO DE PROTOCOLO ILEGÍVEL.  
TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO INVIÁVEL. JUNTADA DE PEÇAS 
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO.
1. O agravo de instrumento mostra-se deficientemente instruído  
quando o carimbo de protocolo constante na cópia da petição de  
interposição do recurso especial encontra-se ausente ou ilegível.
2. O STJ pacificou entendimento de que o momento oportuno de  
juntada das peças obrigatórias em agravo de instrumento é o do  
ato  de  sua  interposição,  não  sendo  admitido  o  traslado 
extemporâneo em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
(…)”  (STJ.  AgRg  no  Ag  1216711  /  RS.  Rel.  Min.  João  otávio 
Noronha. J. em 09/03/2010). Grifo nosso.

Desembargador José Ricardo Porto
 5



Agravo Interno nº 0000205-16.2015.815.0000

“CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
DATA  DO  PROTOCOLO  ILEGÍVEL.  NECESSIDADE  DE 
COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA 
POSTERIOR DE PEÇA.
1. A Corte Especial consolidou o entendimento pacificado no  
STJ de que incumbe à parte, no momento da interposição,  
demonstrar a tempestividade do recurso.
2. A juntada extemporânea de peças não tem o condão suprir  
a  deficiência  do  traslado,  ante  a  ocorrência  da  preclusão 
consumativa.
3.(...).” (STJ. AgRg no Ag 1154254 / SP. Rel. Min. Paulo Furtado, 
Des. Convocado do TJ/BA. J. em 27/10/2009). Grifo nosso.

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
INTEMPESTIVIDADE.  PRAZO.  CONTAGEM.  TERMO  INICIAL.  
AUSÊNCIA  DE  EXPEDIENTE  FORENSE.  COMPROVAÇÃO.  
JUNTADA  POSTERIOR.  AGRAVO  REGIMENTAL.  
IMPOSSIBILIDADE.
1 -  É  intempestivo  o  agravo de instrumento  interposto  fora  do  
prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art.  544 do Código de  
Processo Civil (CPC).
2  -  Cabe  à  parte  comprovar,  no  ato  da  interposição  do 
recurso,  a  ausência  de  expediente  forense  no  Tribunal  de  
origem, por certidão ou documento oficial, inadmitindo-se a  
sua  juntada  em  momento  posterior  em  face  da  preclusão  
consumativa. Precedentes do STJ.
3 - Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no Ag 997625 / PE. 
Rel. Min. Fernando Golçalves. J. em 18/06/2009). Grifo nosso.

Registre-se, ainda, que o exame dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de 

qualquer modalidade recursal não pode ser taxado de excesso de formalismo, se o que 

se reclama é o cumprimento da lei. 

Sendo  assim,  deve  ser  mantido  o  decisum recorrido,  que  considerou  o 

recurso instrumental intempestivo.

À luz de tais considerações, NEGO PROVIMENTO à súplica regimental.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
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Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/01
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