
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000106-46.2015.815.0000, Oriundo da 17ª
Vara Cível da Comarca da Capital
RELATORA :Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
AGRAVANTE :Bradesco Saúde S/A
ADVOGADO :Renato Tadeu Rondina Mandaliti 
AGRAVADA :Sandra Fidelis de Araújo
ADVOGADO :Luís Fernando Benevides Ceriani

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO I
DO  ART.  525  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE
PROCURAÇÃO  DO  AGRAVADO  E  DE
CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO.  SEGUIMENTO
NEGADO

É ônus  do  agravante  a  devida  formação  do
instrumento. Estando o recurso incompleto, por
ausência  de  alguma  das  peças  obrigatórias,
deverá o relator negar-lhe seguimento (art. 557
do CPC), descabida diligência para anexação
de alguma de tais peças.

Vistos etc,

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pela
Bradesco Saúde S/A,  inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da
17.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais ,
proposta por Sandra Fidelis de Araújo, “deferiu a tutela específica, para que a
BRADESCO SAÚDE S/A forneça à promovente, no prazo de 05 (cinco) dias, a
medicação TAXOL – 318 MG, CARBOPLATINA – 667 MG, AVASTIN 840 MG e
ZOFRAN – 16 MG a cada 21 dias,  até  o restabelecimento da autora,  nos
exatos termos do que fora prescrito nos laudos e requisições médicas de fls.
28/34, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo

AI 0000106-46.2015.815.0000



de outras sanções cabíveis na espécie, inclusive penais”.

Requer,  o recorrente, a atribuição de efeito suspensivo
ao agravo e, por fim, seu provimento, para que se revogue a decisão atacada
ou  se  reduza  o  valor  da  multa  imposta,  aumentando-se  o  prazo  para
cumprimento da tutela.

É o que basta relatar.

Decido.

De um exame do encarte  processual,  observa-se  pela
documentação contida nos autos, que o agravante não cumpriu o disposto no
inciso I do art. 525, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço ser ônus do agravante a adequada
formação do instrumento com todos os elementos legalmente obrigatórios e
necessários  ao  conhecimento  da  espécie,  sem  o  que,  fica  excluída  a
possibilidade de decisão do mérito.

A esse respeito, o art. 525 do CPC dispõe que:

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.

No caso em comento, observa-se que o agravante não
apresentou a procuração do agravado e a certidão de intimação da decisão
objurgada  consoante  determina  o  art.  525  I  do  CPC,  inviabilizando,  desse
modo, o processamento da irresignação. 

O recorrente, à fl. 219, acostou certidão da 17ª Vara Cível
da Comarca da Capital, na qual se consigna que seu advogado foi intimado da
decisão de fls. 45/47, pessoalmente, no dia 07 de janeiro de 2015. Ocorre que
na  cópia  da  decisão  juntada  aos  autos  deste  recurso  (fls.  26/28)  não  se
visualiza referência alguma a tais folhas, não sendo possível concluir que a
certidão  supracitada  se  refere,  de  fato,  a  tal  decisão.  Dessa  forma,  resta
inviabilizada a aferição da tempestividade desta insurgência, inclusive porque
não há, neste caderno processual, outros meios que possam atestá-la.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no
sentido  de  que  o  Agravo  de  Instrumento  deve  ser  instruído  com as  peças
obrigatórias, previstas no art. 525, I, do CPC, não sendo possível a conversão
do  julgamento  em  diligência  para  complementação  do  traslado  ou  juntada
posterior de peça. Confiram-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DA  DECISÃO
AGRAVADA  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
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PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial
do STJ consolidou a orientação de que o Agravo de
Instrumento  deve  ser  instruído  com  as  peças
obrigatórias,  previstas  no  art.  525,  I,  do  CPC.  A
ausência dessas peças obsta o conhecimento do
Agravo,  sendo  impossível  converter  o  julgamento
em diligência para complementação do traslado ou
fazer  a  posterior  juntada  de  peça.  2.  Verifica-se
que, no presente caso,  faltou peça obrigatória no
Agravo de Instrumento. 3. O V. Acórdão do Tribunal
a quo está  em dissonância  com a orientação do
STJ  de  que  a  juntada  das  peças  obrigatórias
previstas  no art.  525,  I,  do  CPC é  indispensável
para o conhecimento do Agravo de Instrumento. 4.
Agravo Regimental não provido.1 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  ART.  525  DO  CPC.  AUSÊNCIA
DE PEÇA ESSENCIAL.  REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que a formação do agravo de
instrumento  é  de  responsabilidade  do  agravante
(art. 525 do CPC), devendo nele constar todas as
peças  obrigatórias  e  essenciais  ao  exame  da
controvérsia,  razão por que ausência de qualquer
delas importa o não conhecimento do recurso. 2. A
alteração  das  conclusões  adotadas  no  acórdão
recorrido, tal como colocada a questão nas razões
recursais,  demandaria,  necessariamente,  o
reexame de matéria fática, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.2

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PEÇA
OBRIGATÓRIA.  CÓPIA INTEGRAL DA DECISÃO
AGRAVADA.  ESSENCIALIDADE  DA  PEÇA
FALTANTE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Ausência  de  peça  obrigatória  do  agravo  de
instrumento  previsto  no  artigo  522  do  CPC.  A
jurisprudência do STJ é no sentido de que a falta
de  uma  das  peças  obrigatórias  enumeradas  no

1 STJ. AgRg no AREsp 596481/CE. Órgão Julgador (T2 - Segunda Turma). Relator Ministro Herman 
Benjamin. DJe, 02/02/2015

2 STJ. AgRg no AREsp 493925/SP. Órgão Julgador (T1 - Primeira Turma). Relator Ministro Sérgio 
Kukina. DJe, 10/12/2014
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inciso I do artigo 525 do CPC (cópias da decisão
agravada,  da  certidão  da  respectiva  intimação  e
das  procurações  outorgadas  aos  advogados  do
agravante e do agravado) impede o conhecimento
do agravo de instrumento, não se revelando cabida
a  conversão  do  julgamento  em  diligência  para
complementação do traslado ou juntada posterior.
(AgRg no REsp 1354701/GO, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013,
DJe 30/10/2013) 2. Ao repisar os fundamentos do
recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas
razões do agravo regimental,  argumentos aptos a
modificar  a  decisão  agravada,  que  deve  ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.3

Dessa forma, impossível é o conhecimento do presente
agravo,  pela  deficiência  de  sua  instrução  e  ausência  dos  instrumentos
essenciais ao seu conhecimento, quais sejam, a procuração da parte agravada
e a certidão da respectiva intimação da decisão agravada.

Em sendo assim, numa forma de privilegiar a efetividade
da prestação jurisdicional, aplicável é o art. 557 caput do CPC. Veja-se o teor
do dispositivo referido, in verbis:

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.

Por tais razões, nego seguimento ao agravo.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                                            Relatora

G/08

3 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 557340/PR. Órgão Julgador (T4 - Quarta Turma). Relator Ministro 
Luis Felipe Salomão. DJe, 02/12/2014.
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