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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REJEIÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO 
AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  FORMAÇÃO  DO 
RECURSO  DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DE  PEÇAS 
OBRIGATÓRIAS.   CÓPIA  DA  DECISÃO  AGRAVADA  E  DA 
PROCURAÇÃO  DOS  ADVOGADOS  DA  PARTE  RECORRIDA 
NÃO  APRESENTADAS.  CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO  DA 
INTERLOCUTÓRIA  IMPUGNADA  NÃO  FORNECIDA.  NÃO 
CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

- Quando o recurso for manifestamente prejudicado em virtude de 
não atender ao requisito da regularidade formal, poderá o relator 
rejeitar  liminarmente  a  pretensão  da  parte  agravante,  em 
consonância com os ditames do art.  525,  inc.  I,  c/c o art.  557, 
todos do Código de Processo Civil.

V I S T O S

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo  Banco do Brasil S/A, 
contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara de Araruna, que julgou improcedente a 
Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada nos autos da Ação movida por 
José Luiz do Nascimento.

É o relatório necessário.

 DECIDO
                     

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto retrata súplica 
manifestamente  prejudicada,  comportando  a  análise  meritória  monocrática,  na  forma 
permissiva do inciso I do art. 525 c/c o “caput” do art. 557, todos do Código de Processo 
Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o “caput” art. 557, do CPC:
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“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”.

Nesse diapasão,  temos que é  permitido  ao relator  obstar  seguimento  ao 
recurso quando o mesmo tenha sido manejado em desacordo com as prescrições do art.  
525, inc. I, do CPC, a exemplo do que ocorre com este agravo.

Pois  bem,  analisando  o  caderno  processual,  denoto  que  a  presente 
súplica não veio acompanhada de cópia da decisão agravada,  como também da 
procuração  dos  advogados  da  parte  agravada  (embora  os  nomes  dos  mesmos 
foram indicados pelo banco recorrente às fls. 32), além de não ter sido fornecida 
certidão de intimação da interlocutória impugnada.

Conclui-se,  portanto,  que houve  desobediência  à  regra  imposta  pelo  art. 
525, inc. I, da Lei Adjetiva Civil, que assim 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;” (Art. 525, I, do CPC). 

Dito isso, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
INTERPOSTO  NA  INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.  AUSÊNCIA  DE 
PEÇAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. É dever da parte instruir  o  
agravo de instrumento, do art. 525 do CPC, com todas as peças  
essenciais  bem  como  aquelas  que  forem  necessárias  à 
compreensão da controvérsia. Portanto, a ausência de qualquer  
uma  delas,  importa  o  não  conhecimento  do  recurso.  2.  Na 
espécie,  o Tribunal  a quo consignou que a parte não juntou a  
cópia da certidão de intimação da decisão agravada,  pelo que  
não  conheceu  do  agravo  de  instrumento.  Logo,  não  merece 
reparos a decisão agravada que manteve o acórdão recorrido. 3.  
Agravo  regimental  não  provido.”  (STJ;  AgRg-AREsp  291.469;  Proc. 
2013/0025002-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 
21/03/2013; DJE 01/04/2013).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.  
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  PEÇA.  APRESENTAÇÃO 
OBRIGATÓRIA.  CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO  DA  DECISÃO  
AGRAVADA.  AUSÊNCIA.  IMPROVIMENTO.  AFERIÇÃO  DA 
TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO  POR  OUTROS  MEIOS.  
POSSIBILIDADE.  JUNTADA  DE  PEÇA  POSTERIOR.  
INCABÍVEL.  1.-  A  falta  de  alguma  das  peças  de  colação  
obrigatória, previstas no art. 525, I, do Código de Processo Civil,  
enseja o não conhecimento sumário do Agravo. Precedentes. 2.-  
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É  possível  aferir  a  tempestividade  do  recurso  por  outros  
elementos constantes do próprio instrumento. Precedentes. 3.- A 
juntada  posterior  de  peça  obrigatória  não  apresentada  com  o  
agravo  de  instrumento  é  incabível  em  face  da  ocorrência  da  
preclusão consumativa.  4.-  Agravo Regimental  improvido.”  (STJ; 
AgRg-REsp 1.344.819;  Proc.  2012/0196371-1;  RS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min. 
Sidnei Beneti; Julg. 27/11/2012; DJE 18/12/2012).

Nesse  contexto,  é  preciso  ressaltar  a  impossibilidade,  via  de  regra,  da 
apresentação  posterior  das  peças  acima  mencionadas,  em  virtude  da  incidência  do 
instituto da preclusão consumativa. A  respeito da matéria, colaciono aresto do STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  FORMAÇÃO 
DO  INSTRUMENTO,  AUSÊNCIA  DE  TRASLADO  DE  PEÇAS 
ESSENCIAIS. ART. 544, § 1º, DO CPC. DILIGÊNCIA. JUNTADA  
POSTERIOR.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. 1. A ausência das peças exigidas pelo art. 544,  
§ 1º, do CPC impede o conhecimento do agravo. 2. É pacífica a  
jurisprudência do STJ no sentido de que o momento oportuno de  
juntada das peças essenciais à formação do instrumento é o do  
ato  de  sua  interposição,  não  sendo  admitido  o  traslado 
extemporâneo,  em  razão  da  ocorrência  da  preclusão  
consumativa. 3. Impossível a conversão em diligência para que a 
deficiência na formação do recurso possa ser sanada. 4. Agravo  
regimental desprovido” (AgRg no Ag 1002891/MG. Rel. Min.  João Otávio 
de Noronha. J. em 18.03.2008).

 
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Vanda Elizabeth Marinho
  JUÍZA CONVOCADA - RELATORA

J/04
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