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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. PEÇAS 
OBRIGATÓRIAS.  FORMAÇÃO  DO  RECURSO. 
INSTRUMENTALIZAÇÃO  DEFICIENTE.  CÓPIA  DA 
DECISÃO  AGRAVADA.  AUSÊNCIA.  PEÇA 
ESSENCIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  POSTERIOR 
JUNTADA.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO.

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

- 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  Município  de 
Bayeux em  desfavor  de  decisão  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  4ª  Vara  da 

Comarca  de  Bayeux,  nos  autos  da  Ação  de  Execução  movida  por Maria  José 
Coutinho da Silva. 



É o que interessa relatar.

DECIDO
                     

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto retrata 

recurso manifestamente prejudicado, comportando a análise meritória monocrática, 

na forma permissiva do inc. I do art.  525 c/c o  “caput” do art. 557 do Código de 

Processo Civil.

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

“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) 
Grifo nosso.

Mesmo  assim  e  a  título  meramente  ilustrativo,  vejamos  o  seguinte 

entendimento jurisprudencial:

“Esta disposição permite que o relator aprecie, inclusive, o  
mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente  
(p. ex., recurso manifestado contra jurisprudência pacífica,  
embora não sumulada)”: STJ-2ª Turma, Ag 142.320-DF, rel.  
Min.  Ari  Pargendler,  j.  12.6.97,  negaram provimento,  v.u.,  
DJU 30.6.97, p. 31.018, RT 738/432, RTJE 157/235.

Nesse diapasão, temos que é permitido ao relator obstar seguimento à 

irresignação  quando  a  mesma  tenha  sido  manejada  em  desacordo  com  as 

prescrições do art. 525, inc. I, do CPC, a exemplo do que ocorre com este agravo, 

que dispensa maiores comentários.

Pois  bem.  Analisando  os  documentos  carreados  pelo  agravante, 

constata-se que não foi colacionada a cópia da decisão agravada. Da leitura das 

razões da súplica instrumental, extrai-se a afirmativa de que houve o indeferimento 

do requerimento perseguido pelo ente insurgente,  levando a crer, que o Magistrado 

de  base  manifestou-se  negativamente  quanto  à  possibilidade  de  pagamento  do 

débito por meio de precatório.



Sendo assim, o recorrente não fez a juntada de peça obrigatória no 

momento da interposição deste recurso, 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). Grifo nosso.

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

juntada posterior da peça acima mencionada, 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)

Nesse mesmo sentido, trago à baila arestos do Superior tribunal  de 

Justiça:

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.- 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.
(AgRg no REsp 1344819/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  27/11/2012,  DJe 
18/12/2012)Grifo nosso.

“AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ACÓRDÃO RECORRIDO.  CÓPIA INCOMPLETA. INTEIRO 
TEOR.  PEÇA  ESSENCIAL.  NÃO  CONHECIMENTO.  
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1.  Não merece  trânsito  o  agravo de  instrumento cuja 
formação  resta  deficiente,  pois  é  obrigação  do  
agravante  juntar  ao  instrumento  todas  as  peças  de  
colação obrigatória previstas no art. 544, § 1º, do CPC,  
dentre as quais, a cópia completa do acórdão recorrido.
2. Eventuais vícios na formação do instrumento devem ser  
sanados  na  instância  ordinária,  sendo  vedada  sua 
regularização posterior.
3.  Agravo regimental  a  que  se  nega  provimento.”  (STJ - 
AgRg no Ag 930443 / SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves. J. 
em 06/12/2007). Grifo nosso.

 

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 mérito do presente recurso, negando-lhe seguimento, em conformidade 

com o que está prescrito no art. 525, inc. I, c/c o art. 557, caput, ambos do Diploma 

Processual Civil.

Intimações necessárias. Cumpra-se.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014. 

DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO
                        RELATOR
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