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DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO  CIVIL –  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 
INTEIRO  TEOR.  AUSÊNCIA.  JUNTADA  DE 
PARTE  DA  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA. 
INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO INCISO I 
DO  ARTIGO  525  DO  CPC. 
INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO 
VOLUNTÁRIO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CPC.

− A instrução do agravo sem o inteiro teor da r. 
decisão atacada, com a juntada apenas de parte 
de referido decisum, enseja violação do inciso I 
do artigo 525 do CPC.

− Dessa  forma,  nego  seguimento  ao  recurso 
voluntário, por ser manifestamente inadmissível, 
nos termos do art. 557, caput, do CPC.

Vistos, etc.

Cuida-se de  Agravo de Instrumento com pedido de efeito 
suspensivo  interposto  pelo  Banco  Original  S/A em  face  da  decisão 
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interlocutória de fls. 625/626, proferida nos autos da Ação Civil Pública de 
Improbidade  Administrativa  Proc.  Nº  0001320-55.2014.815.0211,  ajuizada 
pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, ora agravado, que decretou a 
indisponibilidade dos bens dos acionados até o montante total  de R$ 
85.218,04  (oitenta  e  cinco  mil,  duzentos  e  dezoito  reais  e  quatro 
centavos).

Em suas  razões  (fls.  02/09),  o  recorrente  aduz  que  para  o 
deferimento da medida  é necessária  a presença do  fumus boni  iuris e  do 
periculum in mora. No caso, ressalta o agravante, que não restou provado a 
participação do Banco no alegado esquema de falsificação de contracheques 
para  obtenção  de  empréstimos  fraudulentos,  motivo  pelo  qual  pede  pela 
atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Aduz, ainda, que o Parquet não trouxe sequer indícios de que o 
banco  estaria  a  dilapidar  seu  patrimônio,  onerando-o  ou  transferindo-o  a 
terceiros  com  o  intento  de  frustar  eventual,  futura  e  incerta  decisão 
condenatória.

Por fim, pede pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, 
para que em virtude do risco de grave e irreparável lesão financeira e moral, 
seja sustada os efeitos da decisão recorrida.

Colacionou documentos às fls. 12/859.

É o breve relatório.

Decido.

Questão  de  ordem  processual  impede  o  seguimento  e 
conseqüente análise de mérito do recurso. É que a agravante esqueceu de 
trazer  à  colação  a  integra  da  decisão  interlocutória  recorrida,  restando 
ausente à fl. 537, como facilmente se observa às fls. 625/626 do presente 
recurso.

Registro, ainda, que o próprio recorrente afirma que a decisão 
interlocutória recorrida se encontra nas fls. 536/538 dos autos originário, nos 
termos do teor do primeiro parágrafo, da fl. 03, da petição recursal, estando 
ausente, portanto, à fl. 537 da decisão recorrida.

Dispõe o art. 525, inciso I, do CPC, in verbis:

“Art.  525. A petição de agravo de instrumento será  
instruída:

I  -  obrigatoriamente,  com  cópias  da  decisão 
agravada, da certidão da respectiva intimação e das  
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procurações outorgadas aos advogados do agravante  
e do agravado;” (Grifei)

Como  visto,  as  peças  supramencionadas  são  consideradas 
indispensáveis à formação do agravo de instrumento.

Ressalto que não é caso sequer de conversão em diligência 
para intimar a parte agravante para suprir a falha. É caso, mesmo, de não 
conhecimento  do  recurso,  eis  que  não  preenchidos  os  requisitos  de 
admissibilidade recursal.

Nesse sentido,  firme é a jurisprudência  do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  INTERPOSTO  NA  INSTÂNCIA  
ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA .  
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. Hipótese em que o recorrente não juntou  
a  cópia  da  intimação  da  decisão  agravada.”  (STJ,  
Segunda  Turma,  AgRg no  REsp  781.333/MG,  Rel.  
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 18.12.2008, DJe 
13.02.2009).

Ademais, no presente caso, verifico que a ausência do inteiro 
teor da r. decisão agravada (fls.625/626),  caracteriza-se violação ao inciso I 
do  artigo  525  do  CPC.  Ressalte-se  que,  além  do  fato  de  tratar-se  de 
documento  obrigatório,  a  parte  do  decisum  juntada  não  permite  o 
conhecimento  da  fundamentação  completa  expendida  pelo  d. 
magistrado  a  quo,  o  que  impossibilita  a  análise  sobre  o  provimento 
recorrido.

Em caso semelhante, assim decidiu o C. Superior Tribunal de 
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA  
OBRIGATÓRIA.  INTEIRO  TEOR  DA  DECISÃO 
AGRAVADA. ART. 544, §1º, DO CPC.
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1. Ausente peça processual de juntada obrigatória -  
inteiro teor da cópia da decisão agravada -, não há  
de  ser  conhecido  o  agravo  de  instrumento,  ante  o  
disposto no artigo 544, § 1º, do CPC.

2. Compete ao agravante zelar pela correta formação  
do instrumento de agravo.

3.  A  Corte  Especial  deste  Tribunal  consolidou  o  
entendimento no sentido de que ambos os agravos  
de instrumento previstos  nos artigos 522 e 544 do  
CPC,  devem  ser  instruídos  tanto  com  as  peças  
obrigatórias quanto com aquelas necessárias à exata  
compreensão da controvérsia, consoante a dicção do  
artigo 525, I, do CPC, sendo certo que no caso de  
falta de traslado de qualquer uma dessas peças, seja  
obrigatória ou necessária, impede o conhecimento do  
agravo de instrumento,  sem que haja  possibilidade  
de conversão do julgamento em diligência.

4.  Agravo  regimental  não  provido.”  (STJ,  Segunda 
Turma,  AgRg  no  Ag  1171061/  SP,  Rel.  Ministro  
Castro Meira, j. 03.11.2009, Dje 19.11.2009).

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, 
manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 557, caput, do Código de 
Processo Civil.

P.I. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2015.

                  

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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