
                                                                                               

 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática
AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO Nº  2013847-
56.2014.815.0000 - Capital
RELATOR :Juiz Ricardo Vital de Almeida 
AGRAVANTE :Farley Pereira Ramos
ADVOGADO(S) :Josevaldo Bezerra de Melo
AGRAVADO :Presidente  da  Comissão  Coordenadora  do  Concurso
Publico para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar da Paraíba

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE
PEÇAS  FACULTATIVAS  –  IRRESIGNAÇÃO  –
PROCEDÊNCIA –  NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO
DO  AGRAVANTE  PARA  COMPLEMENTAR  O
INSTRUMENTO  –  PRECEDENTES  DO  STJ  –
DECISÃO RECONSIDERADA – PREJUDICIALIDADE
DO AGRAVO INTERNO.

De acordo com posição firmada pelo STJ, em Recurso
Especial  julgado  sob  o  rito  da  Lei  de  Recursos
Repetitivos (art. 543-C, CPC), quando ausentes peças
facultativas essenciais ao deslinde da causa, o relator
deve indicar quais são elas, permitindo ao recorrente
complementar o instrumento (STJ;  REsp 1102467/RJ;
Rel.  Ministro Massami Uyeda;  Órgão Julgador (Corte
Especial); DJe, 29/08/2012).

Verificada a plausibilidade do pedido, o deferimento da
reconsideração  é  medida  que  se  impõe,  dando-se
regular seguimento ao Agravo de Instrumento.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  Interno (fls.  26/28),  interposto  por Farley
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Pereira Ramos em face da decisão monocrática  de  fls.  17/22,  a qual negou
seguimento  ao  Agravo  de  Instrumento  por  entender  ausentes  as  peças
necessárias à análise da controvérsia.

Relata,  o  agravante,  haver juntado os documentos obrigatórios
para o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Sustenta merecer reforma o referido decisum, visto ter observado
a  regra  contida  no  art.  525,  I  e  II,  do  CPC,  porquanto  juntou  as  peças
obrigatórias definidas em lei.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação e
provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado.

Junta documentos (fls. 29/62).

É o relatório.

Decido. 

In casu, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática
de  fls.  17/22,  a  qual  negou  seguimento  ao  Agravo  de  Instrumento  por  ele
manejado, dada a ausência de peças importantes para elucidação do alegado. 

Assiste razão ao agravante. Explico.

Na decisão monocrática ora atacada, o douto Relator entendeu
por negar seguimento ao Agravo de Instrumento, sob a alegação da ausência
de peças necessárias  para  o  deslinde da  controvérsia,  conforme se vê,  in
verbis:

[...]
Ocorre que o Recorrente não instruiu o Recurso com

cópias das peças do processo importantes para elucidação
do fato alegado, como a inicial, em que descreve o fato que
se fundamenta o direito  reclamado,  o Edital  do concurso,
bem assim o ato administrativo que o excluiu do certame.

Basta  observar  na  fundamentação  da  Decisão  do
Magistrado que o Impetrante sequer demostrou perante o
Juízo a convocação para o dia 07/11/2014, e no Recurso
não  informou qual  foi  a  data  da realização  do  exame de
saúde.

A hipótese é de deficiência da instrução do agravo
por falta das peças necessárias à análise da controvérsia, e
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de
que, diante desta situação, não há como analisar as razões
do inconformismo. 
[…]

O  Art.  557  do  CPC  permite  ao  relator  negar
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
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improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STF
ou de Tribunal Superior, que é exatamente o caso dos autos.

Pelo  exposto,  nego  seguimento  ao  Agravo  de
Instrumento.
[...] 

De fato, tempos atrás, a ausência dessa espécie de peça (não
obrigatória, mas essencial para o deslinde da controvérsia) ensejava, de plano,
o  não  conhecimento  do  Agravo  de  Instrumento.  Porém,  de  acordo  com  a
recente posição firmada pelo STJ, em Recurso Especial julgado sob o rito da
Lei  de  Recursos  Repetitivos  (art.  543-C,  CPC),  quando  ausentes  peças
facultativas essenciais ao deslinde da causa, o relator  deve indicar quais são
elas,  permitindo  ao  recorrente  complementar  o  instrumento.  Eis  o  teor  da
ementa referida:

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC -
INEXISTÊNCIA  -  MULTA  APLICADA  EM  SEDE  DE
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  AFASTAMENTO  -
NECESSIDADE  -  ENUNCIADO  98  DA SÚMULA/  STJ  -
MATÉRIA  AFETADA  COMO  REPRESENTATIVA  DA
CONTROVÉRSIA  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DO
ARTIGO  522  DO  CPC  -  PEÇAS  NECESSÁRIAS  PARA
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - OPORTUNIDADE
PARA  REGULARIZAÇÃO  DO  INSTRUMENTO  -
NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
1.  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam-se  no
instrumento processual destinado à eliminação, do julgado
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão sobre
tema cujo  pronunciamento  se impunha pelo  Tribunal,  não
verificados, in casu.
2.  Embargos  de  declaração  manifestados  com  notório
propósito  de  prequestionamento  não  tem  caráter
protelatório.
3. Para fins do artigo 543-C do CPC, consolida-se a tese
de que: no agravo do artigo 522 do CPC, entendendo o
Julgador  ausente  peças  necessárias  para  a
compreensão  da  controvérsia,  deverá  ser  indicado
quais  são elas,  para que o recorrente complemente o
instrumento.
4. Recurso provido.1(grifei)

Diante  do  exposto,  nos  termos  do  art.  284,  §  2º,  do  RITJPB,
reconsidero a decisão de fls. 17/22, para dar regular seguimento ao Agravo
de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno.

Ato contínuo, determino a intimação do agravante para, no prazo
de 10 (dez) dias,  juntar cópia integral do edital do    Concurso Publico para    o  
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar e do Corpo   de   Bombeiros  
Militar da Paraíba,    como também,    do Ato nº 004 (mencionado à fl.  40)  ,  sob
1 STJ; REsp 1102467/RJ; Rel. Ministro Massami Uyeda; Órgão Julgador (Corte Especial); DJe, 29/08/2012.
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pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

P. I.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/08
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