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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. PEÇAS  OBRIGATÓRIAS. 
FORMAÇÃO  DA  IRRESIGNAÇÃO.  INSTRUMENTALIZAÇÃO 
DEFICIENTE.  CÓPIA  DA CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO.  PEÇA 
ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS QUE ATESTEM 
A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

-  A  parte  agravante  deverá  comprovar  a  juntada  das  peças 
obrigatórias  no  momento  da  interposição  do  recurso,  sendo 
inadmissível,  via  de  regra,  a  sua  colação  posterior,  por  restar 
caracterizada a preclusão consumativa.

- Sendo um dos requisitos necessários à formação do agravo de 
instrumento,  a  ausência  da  certidão  de  intimação  da  decisão 
objurgada, que deveria estar juntada à inicial, aliada  à ausência 
de  outros  meios  que  possibilitem  a  segura  análise 
tempestividade  recursal,  resultam,  consequentemente,  na 
deficiência da formação do recurso, ficando o seu conhecimento 
obstado,  em  atendimento  ao  que  estabelece  o  art.  525,  I,  do 
Código de Processo Civil.

- 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, 
ambos do Código de Processo Civil.

V I S T O S. 

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de 
Pitimbu contra decisão do Juízo de Direito da Comarca de Caaporã que, nos autos 

de ação de cobrança movida por Paulo Nascimento da Cunha e outros, em fase
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 de execução, decidiu que os juros a serem aplicados na condenação 

deverá ser de 6% ao ano até janeiro/2003 e, após essa data, de 12% até 29/06/2009, 

quando,  a  partir  de então,  devem ser  observados os índices oficiais  da remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança

Juntou documentos - fls. 14/45.

É o breve relatório.

DECIDO.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto retrata 

recurso  manifestamente  inadmissível,  comportando  a  análise  monocrática,  na  forma 

permissiva do inc. I do art. 525 c/c o  caput do art. 557, ambos do Código de Processo 

Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o caput, do art. 557, da Lei Adjetiva 

Civil:

“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.” (Art. 557, caput, do CPC) Grifei.

Nesse diapasão, temos que é permitido ao relator obstar seguimento 

do 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  os  documentos  carreados  pelo  agravante, 

constata-se  que  não  foi  colacionada  cópia  da  certidão  de  intimação da  decisão 
agravada.
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Assim, o recorrente não fez a juntada de peça obrigatória no momento 

da interposição desta irresignação, desobedecendo a 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). Grifei.

Não  obstante  a  edilidade  recorrente,  ao  explanar  acerca  da 

tempestividade do recurso, faça menção a suposta certidão de intimação, tal documento 

não foi devidamente encartado aos autos.

Nesse contexto, é preciso ressaltar a impossibilidade, via de regra, da 

juntada posterior das peças acima mencionadas, em virtude da incidência do instituto da 

preclusão consumativa. A respeito do tema, a doutrina presta as seguintes lições:

“4. Falta de peças obrigatórias.  Se do instrumento faltar peça essencial,  o  

tribunal não mais poderá converter o julgamento em diligência para completá-

lo.  Na  hipótese  de  não  se  poder  extrair  perfeita  compreensão  do  caso  

concreto, pela falha na documentação constante do instrumento, o tribunal  

deverá decidir em desfavor do agravante. As peças obrigatórias devem ser  

juntadas com a petição e as razões (minuta) do recurso, ou seja, no momento  

da interposição do recurso, inclusive se a interposição ocorrer por meio de fax  

ou da internet. A juntada posterior, ainda que dentro do prazo de interposição  

(dez dias), não é admissível por haver-se operado a preclusão consumativa.  

V., abaixo, coment. 6 CPC 525. V. STF 288.” (Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil  Comentado e legislação  

extravagante. 9ª edição, 2006. Editora Revista dos Tribunais. Pág.: 767)

O  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  pacífico  nesse 

sentido, senão vejamos:
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“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE 

TRASLADO DE PEÇA OBRIGATÓRIA DO RECURSO CONTRA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA  DE  1º  GRAU.  AUSÊNCIA  DA  CERTIDÃO  DE 

INTIMAÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA  E  DE  SEU  INTEIRO  TEOR.  

IMPOSSIBILIDADE  DE  VERIFICAÇÃO  DA  TEMPESTIVIDADE  DO 

RECURSO POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O traslado da certidão de intimação da decisão agravada é indispensável  

para  a verificação da tempestividade  do agravo de instrumento  interposto  

com base no art. 525 do CPC, porém, não havendo outra maneira hábil à  

verificação dessa tempestividade, impossível ser levado em conta o princípio  

da  instrumentalidade  processual,  que  viabiliza  a  validade  dos  atos 

processuais, mesmo quando realizados de modo diverso, quando alcançado  

o objetivo almejado. Precedentes: RESP  162.599/SP,  2ª T.,  Min. Castro  

Meira, DJ de 21.02.2005 e RESP 492.984/RS, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de  

02.08.2004.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 733.768/SP. 

Rel. Ministro  Teori Albino Zavascki. J. em 09/03/2006)

“AGRAVO REGIMENTAL  EM AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO 

FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. DATA DA JUNTADA DO 

MANDADO DEVIDAMENTE CUMPRIDO OU DA VISTA DOS AUTOS. PEÇA  

NECESSÁRIA.  AUSÊNCIA.  ÔNUS  DO  AGRAVANTE.  AGRAVO  

REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.  "Na  execução  fiscal,  qualquer  intimação  ao  representante  judicial  da 

Fazenda Pública será feita pessoalmente."  (Lei de Execução Fiscal,  artigo  

25). 

2.  Cabe  à  municipalidade,  no  momento  de  interposição  do  agravo  de  

instrumento,  a  demonstração  da  data  em  que  tomou  ciência  da  decisão,  

fazendo juntar aos autos a respectiva prova, para que se possibilite a aferição  

da tempestividade do agravo de instrumento, sendo

incabível,  na  instância  excepcional,  a  juntada  de  qualquer  documento  na 

oportunidade da interposição do agravo regimental.

3. O agravo deverá ser instruído com todas as peças que dele devem constar  

obrigatoriamente (artigos 544 do Código de Processo Civil  e 28 da Lei nº  
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8.038/90),  além  daquelas  que  sejam  essenciais  à  compreensão  da  

controvérsia (Enunciado nº 288 da Súmula  do Supremo Tribunal  Federal),  

inclusive as necessárias à aferição da tempestividade do recurso interposto,  

cabendo  enfatizar,  ainda,  que  "a  composição  do  traslado  deve,  sempre,  

processar-se perante o Tribunal a quo." (RTJ 144/948).

4. "A certidão de intimação do acórdão recorrido constitui peça obrigatória do  

instrumento de agravo." (Súmula do STJ, Enunciado nº 223).

5.  Agravo  regimental  improvido.”  (AgRg  no  Ag  1173613  /  RS.  Rel.  Min.  

Hamilton Carvalhido. J. em 06/10/2009).

Nessa mesma esteira  trago à  baila  julgados do Tribunal  de  Justiça 

Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DA DATA DA  

JUNTADA  DO  MANDADO  DE  CITAÇÃO  -  PEÇA  OBRIGATÓRIA  -  NÃO  

CONHECIMENTO.  -  O  agravo  de  instrumento  deve  ser  instruído  com as  

peças obrigatórias e necessárias ao seu conhecimento,  sendo que não se  

conhece do recurso a que falte a certidão da data da juntada do mandado de 

citação  nos  autos,  já  que  não  há  como  se  aferir  de  outro  modo  a  sua  

tempestividade.”  (AI  nº  1.0024.06.006151-2/001(1).  Rel.  Des.  Alvimar  de 

Ávila. J. em 10/05/2006). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEÇA OBRIGATÓRIA - AUSÊNCIA - NÃO-

CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  É  obrigação  do  agravante  instruir  o  

agravo com as peças obrigatórias elencadas no art. 525, I do CPC. Não o 

fazendo, é caso de não se conhecer de seu recurso. No caso específico, o  

agravante não trouxe aos autos a certidão de juntada aos autos do mandado  

que o intimou acerca da decisão recorrida. Reforça a necessidade de não se  

conhecer do recurso o fato de que, por outros meios, não é possível aferir sua 

tempestividade.”  (AI  nº  1.0024.07.385551-2/001(1).  Rel.  Des.  Edivaldo  

George dos Santos. J. em 04/09/2007). 

Diante  do exposto,  por  não se encontrar  devidamente  instruído  nos 

moldes do art. 525, inc. I, do Código de Processo Civil, considero prejudicada a análise do 
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mérito do presente recurso, negando-lhe seguimento, em conformidade com o que está 

prescrito no caput do art. 557, do mesmo diploma legal.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 31 de março de 2015.

        Vanda Elizabeth Marinho
             Juíza Convocada
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