
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB.  DESEMBARGADOR  LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007535-64.2014.815.0000
RELATORA : Juíza Convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
AGRAVANTE : Universitário Restaurante Ind. Com e Agropecuária Ltda.
ADVOGADA : Naide Liliane de Magalhães
AGRAVADA : Gerente de Licitações da Central de Compras da 

Secretaria da Administração do Estado da Paraíba
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital
JUIZ : Aluízio Bezerra Filho

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE 
DOCUMENTO  NÃO  OBRIGATÓRIO,  MAS 
ESSENCIAL  AO  CONHECIMENTO  DA 
CONTORVÉRSIA RECURSAL. CONVERSÃO DO 
FEITO  EM  DILIGÊNCIA.  NÃO  JUNTADA  DA 
PEÇA.  FORMAÇÃO  DEFICIENTE. 
DESOBEDIÊNCIA À REGRA DO ART. 525, I, DO 
CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

- A falta de peça, ainda que não obrigatória, mas 
essencial  ao  conhecimento  da  controvérsia 
recursal, induz ao não conhecimento do recurso, 
notadamente,  quando  o  Agravante,  mesmo 
intimado,  deixa  de  fazer  a  juntada,  falhando  no 
seu  dever  de  fiscalizar  a  correta  formação  do 
instrumento.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto pelo Universitário Restaurante Ind. Com e Agropecuária 

Ltda  contra a decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em 

face  Gerente  de  Licitações  da  Central  de  Compras  da  Secretaria  da 

Administração do Estado da Paraíba, indeferiu o pedido liminar.

Alega a Agravante que a decisão recorrida deve ser totalmente 
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reformada, pois entende que os requisitos legais para a concessão da medida 

liminar pleiteada estão devidamente comprovados. 

Afirma que fez proposta comercial no Pregão nº 554/2013, cujo 

objeto  versou  sobre  a  contratação  de  empresa  para  o  fornecimento  de 

refeições  destinadas  à  Secretaria  da  Administração  Penitenciária  –  SEAP. 

Disse  que,  em  razão  de  ato  ilegal  praticado  pela  Autoridade  Coatora, 

consubstanciado em má interpretação da oferta,  considerou-se o valor  total 

apresentado  pela  Agravante,  a  título  de  despesas  com  adequação  e 

manutenção de infraestrutura do local, como se fosse glosa mensal, quando 

referida  quantia  era  relativa  ao  custo  de  toda a  manutenção devida,  a  ser 

realizada durante o período de execução do contrato, ou seja, 12 (doze) meses 

Sustenta que,  por  esse motivo,  a  Agravada entendeu que o 

valor apresentado pela Agravante superou o limite de 10% (dez por cento) em 

relação ao menor lance, tal como dispõe o inciso VIII do art. 4º da Lei Federal  

nº 10.520/2002, circunstância que a fez ficar de fora da Fase de Lances.

Conclui  que  esse  critério  utilizado  pela  Autoridade 

Coatora/Recorrida  é  equivocado,  notadamente,  em  face  da  ausência  de 

previsão editalícia quanto à forma específica de apresentação do critério devido 

a proposta. 

Por tudo isso, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao 

presente  Agravo de  Instrumento,  obstando o  prosseguimento  do Pregão  nº 

554/2013, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança impetrado. 

No mérito, pelo provimento do recurso. (fls. 02/26) 

 

Juntou documentos de fls. 27/58 e 64/159.

É o relatório. 

DECIDO

Sabe-se  que,  antes  da  análise  meritória  propriamente  dita, 
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cabe  ao relator o exame dos requisitos de admissibilidade atinentes a cada 

espécie recursal.

Nesse  sentido,  em  sede  de  Agravo  de  Instrumento,  ganha 

relevo não apenas os documentos de apresentação obrigatória, como também 

aqueles não previstos na lei  como obrigatórios,  mas que o Agravante deve 

juntá-los para que os Julgadores possam entender do que se trata a causa e, 

assim, tenham elementos para julgar se a decisão recorrida foi  acertada ou 

não. 

Isso,  porque,  há  casos  em  que  a  juntada  das  peças 

obrigatórias  não  é  suficiente,  despontando  imprescindível  que  constem nos 

autos outros documentos.

Tal  exigência  não  implica  critério  excessivamente  subjetivo, 

formalista,  ou com ausência de previsibilidade ao Agravante, na medida em 

que as peças facultativas, essenciais ao conhecimento da demanda, decorrem 

da  própria  controvérsia  recursal  apontada  nas  razões  do  Agravo  de 

Instrumento. 

“In casu”, verifico que a Agravante se insurgiu contra a decisão 

interlocutória de fls. 34/36, oriunda da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, 

na qual foi indeferido o pedido de liminar pleiteado no Mandado de Segurança 

nº 0009528-90.2014.815.2001.

Dessarte, por ter a Recorrente feito menção expressa a trechos 

da petição inicial do referido “writ”, alegando ofensa de alguns itens do edital de 

abertura do Ato Convocatório do Pregão nº 554/2013 e, ainda, questionado a 

decisão  proferida  pela  Gerente  de  Licitações  da  Central  de  Compra  da 

Secretaria de Administração do Estado da Paraíba que a excluiu do certame, 

entendi que referidos documentos seriam necessários à boa compreensão da 

controvérsia, motivo pelo qual, seguindo corrente jurisprudencial já consolidada 

do STJ, converti o feito em diligência para que a Insurreta fizesse a juntada de 

tais  documentos,  complementando  a  instrução  do  presente  Agravo  de 

Instrumento.

Todavia,  em  que  pese  a  Recorrente  ter  sido  regularmente 
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intimada para a juntada da supracitada documentação, deixou de colacionar o 

Edital Convocatório do Pregão nº 554/2013, limitando-se a apresentar o Anexo 

I, impossibilitando, no meu entendimento, a verificação da alegação de ofensa 

às  regras  do  citado  Edital,  notadamente,  aos  Itens  8.3.2,  21.09,  21.10, 

frequentemente mencionados, não só nas razões do Agravo, como na petição 

inicial do Mandado de Segurança.

Assim, a falta dessa peça, ainda que não obrigatória, conduz 

ao  não  conhecimento  do  recurso,  notadamente,  por  que  sem  ela,  resta 

impossibilitada não só o confronto com a decisão da Gerente de Licitações da 

Central  de  Compra  da  Secretaria  de  Administração  do  Estado  da  Paraíba, 

como também, com o provimento judicial ora recorrido.

Portanto, deixando a Agravante, mesmo intimada para fazê-lo, 

de juntar aos autos documento essencial para o julgamento do recurso, com 

base no art. 557, caput, do CPC, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. 

Publique-se. 

Intime-se. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, ___ de julho de 2014.

                          Juíza Convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
                            Relatora 
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