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GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008594-87.2014.815.0000
RELATOR:           Des. José Aurélio da Cruz

 AGRAVANTE: Estado  da  Paraíba,  representado  por  sua  Procuradora 
Maria Clara Carvalho Lujan.

 AGRAVADO: Valdiberto Andrade da Silva Filho,  representado por sua 
genitora Cileide da Silva.

DEFENSOR:        José Alípio Bezerra de Melo.

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL  CIVIL –  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  – 
RECURSO  INGRESSO  PELO  ESTADO  DA  PARAÍBA - 
OBRIGATORIEDADE DA JUNDADA DA DECISÃO AGRAVADA 
-  AUSÊNCIA  -   ÔNUS  DO  AGRAVANTE  –  PEÇA  DE 
TRASLADO OBRIGATÓRIO –  SEGUIMENTO NEGADO.

− Inadmissível  o  seguimento  do  Agravo  de 
Instrumento, quando deficiente o traslado por falta da 
decisão agravada que concedeu a tutela antecipada 
– ex vi do  Artigo 525, inciso I, do CPC,

Vistos etc.

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de 
ANTECIAPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA  RECURSAL,  interposto  pelo  ESTADO  DA 
PARAÍBA,  em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da  Vara 
Única da Comarca de Areia,  que  antecipou os efeitos da tutela pretendia nos 
autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, tombado 
sobre número 0000420-072014.815.0071, movida por VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA 
FILHO, menor impúbere, represetnado por sua gentor CILEIDE DA SILVA.

Em  suas  razões,  o  agravante  alega  em  síntese, 
ilegitimidade passiva ad causam, bem como a ausência de prova inequívoca da 
eficácia  do  medicamento  demandado e  a  possibilidade  do  substituição  do 
medicamento  pleiteado por outro disponibilizado pelo Estado. 
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Ao final de suas considerações, requer nos termos do 
Artigo 527, III do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar 
integralmente  a  decisão  vergastada,  por  manifesta  ilegitimidade  passava do 
Agravante  e/ou  seja  facultado  ao  Estado  da  Paraíba  o  fornecimento  de  outra 
medicação indicada no tratamento de meduloblastia – CID C71.6.

É o breve relato. Decido.

Questão de ordem processual impede o seguimento e 
conseqüente análise de mérito do recurso. É que não foi anexado aos autos cópia 
da decisão agravada que concedeu a tutela antecipada.

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  procurações 
outorgadas  aos  advogados  do  agravante  e  do 
agravado;” (Grifei)

A cópia da decisão agravada que concedeu os efeitos 
da tutela antecipada é peça que deve ser obrigatoriamente anexada na interposição 
do agravo de instrumento, na forma do Artigo 525, I, do CPC, sendo considerada 
pressuposto de admissibilidade recursal, daí porque a sua ausência impõe a negativa 
de seguimento do agravo (CPC, Artigo 557, “caput”).

Como  se  vê,  a  Lei,  ela  mesma,  exige  da  parte  a 
juntada  obrigatória  de  cópia  da  decisão  vergastada  para  fins  de  formação  do 
instrumento de agravo, o que não foi feito no caso dos autos. 

De  sorte  que,  as  peças  obrigatórias  são  as 
necessárias à análise da regularidade da representação processual e à verificação da 
tempestividade dos recursos; as necessárias, essenciais ou úteis, são aquelas cuja 
análise permite a compreensão da controvérsia, que tem a ver com o mérito ou com 
questões surgidas no desenvolvimento do processo. 

A  cópia da decisão agravada mencionada às fls. 
22/24, devidamente certificada nos autos -  fls.  11,  é peça obrigatória, nos termos do 
dispositivo legal pertinente, uma vez que o Código de Processo Civil prevê em seu 
Artigo 544, parágrafo 3º, a possibilidade de conversão do agravo de instrumento em 
recurso especial, o que se revela mais um motivo imprescindível para o traslado da 
peça referenciada. 
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676685/par%C3%A1grafo-3-artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676828/artigo-544-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973


Desta  feita,  esvaziado  o  requisito  extrínseco  da 
regularidade  formal,  a  inadmissibilidade  do  recurso,  e,  conseqüentemente,  a 
vedação de seu seguimento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Mediante  o  exposto,  considero  inadmissível  o 
presente  agravo  de  instrumento,  por  instrução  deficiente,  e,  conseqüentemente, 
NEGO-LHE SEGUIMENTO, o que faço com arrimo nos Artigos 525, I, e 557, “caput”, 
ambos do CPC.

P. I.

João Pessoa/PB, 1º de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                    RELATOR
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