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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA
Agravo de Instrumento nº. 2013847-56.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravante: Farley Pereira Ramos – Adv.  Josevaldo Bezerra de Melo e 
outro.

Agravado: Presidente  da  Comissão  Coordenadora  do  Concurso  para 
Curso de Formação de Soldados da PMPB.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATO  DA 
COMISSÃO QUE EXCLUIU O IMPETRANTE DO 
CERTAME.  NÃO COMPARECIMENTO NA DATA 
DESIGNADA  PARA  REALIZAÇÃO  DE  EXAME 
MÉDICO. ATESTADOS  MÉDICOS.  LIMINAR 
INDEFERIDA  PELO  JUÍZO.  IRRESIGNAÇÃO. 
INSTRUÇÃO DO RECURSO. ARGUIÇÕES NÃO 
ACOMPANHADAS DOS DOCUMENTOS. 
SEGUIMENTO NEGADO.
O agravante tem o dever de instruir o recurso 
com todos os elementos que permitam ao 
órgão julgador o perfeito conhecimento da 
questão discutida, possibilitando a análise da 
correta fundamentação da decisão.
O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  improcedente,  inadmissível 
ou quando a decisão vergastada se encontre 
em  perfeita  harmonia  com  jurisprudência 
consolidada do Tribunal de segundo grau, do 
Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo 
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Tribunal Federal.

Vistos etc.

Farley  Pereira  Ramos interpôs  Agravo de 
Instrumento hostilizando interlocutória proveniente do Juízo de Direito da 
6ª  Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital,  proferida nos de 
Mandado de Segurança  por ele impetrado contra ato do  Presidente da 
Comissão  Coordenadora do  Concurso  Público  para  Curso  de 
Formação de Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado da Paraíba.

O Agravante impugnou no mandado de segurança o ato 
da Comissão que o eliminou do certame, alegando falta de razoabilidade 
da  fundamentação  que,  segundo  ele,  se  baseou  no  fato  de  não  ter 
participado de etapa eliminatória, no caso exame de saúde.

Na Decisão (fls. 11/12), o Magistrado, ao fundamento 
de que o requisito o  fumus boni juris não estava presente, visto que o 
Impetrante não demonstrou que sua convocação para prestar o exame foi, 
de  fato,  para  o  dia  07/11/2014,  o  atestado  por  ele  apresentado  é 
lacunoso, visto que apresenta o CID dúbio, 643.0 ou G43.0, que pode ser 
hiperemese gravídica, incompatível para um paciente do sexo masculino, 
ou enxaqueca sem aura, ou seja, enxaqueca comum, e que ainda que 
considera que o período da doença coincide com a data do exame de 
saúde, referida documentação médica não demonstra o impedimento do 
Impetrante comparecer ao local designado para se submeter ao teste de 
saúde, indeferiu a liminar pleiteada.

Nas razões recursais (fls. 02/07), a Agravante alegou 
que reside na cidade de Olinda PE e na data do exame médico estava 
acometido de enxaqueca,  CID G43.0,  e  que,  em razão da doença,  foi 
atendido na urgência médica no dia 04/12/2014, e mesmo recebendo alta 
na mesma data, teve que retornar para o hospital no dia seguinte, ocasião 
em que ficou internado até o dia 06/12/2014.
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Aduziu que, em decorrência do estado doentio, recebeu 
atestado médico com recomendação para ficar de repouso por três dias, o 
que impossibilitou de comparecer a esta Capital para se submeter ao teste 
de saúde aplicado pela Comissão.

Requereu a  concessão  de liminar  e o provimento do 
Recurso ao final.

É o relatório.

DECIDO

A controvérsia travada no Recurso diz respeito ao 
indeferimento da liminar pleiteada perante o Juízo a quo, perante o qual 
se postulou a anulação do ato administrativo que excluiu o Impetrante do 
Certame, por não ter comparecido na data designada para realização do 
exame médico e, segundo ele, a Comissão não aceitou a arguição de que 
estava acometido de doença que o impossibilitou de se descolar da sua 
cidade até o local da avaliação médica.

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, 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque   
3



Processo nº. 2013847-56.2014.815.0000

não há como analisar as razões do inconformismo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. AVALIAÇÃO. 
ARREMATAÇÃO. PERFEIÇÃO E ACABAMENTO DO 
ATO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. PRETENSÃO 
TARDIA DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO 
DE IMPENHORABILIDADE DO BEM. Ausência de 
qualquer prova nesse sentido. Insurgência quanto 
ao valor da avaliação após a expedição da carta de 
arrematação e imissão na posse do bem pelo 
arrematante. Matéria que só pode ser analisada 
em sede de ação própria –- imóvel arrematado e 
demolido pelo arrematante. Edificação de 
condomínio residencial. Temerariedade da matéria 
argüida. Segurança jurídica das decisões judiciais. 
Manutenção da interlocutória. Desprovimento do 
agravo. É dever da agravante instrumentalizar o 
recurso, propiciando ao julgador a análise de toda 
a matéria devolvida. É evidente, portanto, que 
deve o recorrente juntar todas outras peças que 
possibilitem entendimento do litígio posto em 
questão. A instrução deficiente, não dá azo à 
insurgência posterior. Se já expedida a carta de 
arrematação e transferida a propriedade do bem 
ao arrematante, a desconstituição da alienação, 
bem como, a argüição de nulidade da arrematação 
por preço vil, (art. 694, V do CPC) só pode ser 
vista através do ajuizamento da ação anulatória 
prevista no art. 486 do código de processo civil 
brasileiro. Precedentes do STJ. Desprovimento do 
agravo.  (TJPB;  AI 200.1995.005892-1/002; João 
Pessoa; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho; 
DJPB 29/07/2008; Pág. 13) 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
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INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE DOCUMENTO 
INDISPENSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. É 
dever do agravante trazer ao instrumento todos os 
elementos que permitam ao órgão julgador o 
perfeito conhecimento da questão discutida, a fim 
de possibilitar uma correta decisão. Caso haja 
deficiência na instrução, que não permita exame 
acurado das razões do recurso, não se conhece do 
agravo. (TJPB;  AGInt  200.2009.031473-9/001; 
Rel. Des. Manoel Soares Monteiro; DJPB 
29/09/2009; Pág. 5) 

PROCESSUAL CIVIL. Insurgência contra decisão 
que negou seguimento ao agravo de instrumento. 
Instrução deficiente. Ausência de peça essencial 
para a apreciação da matéria recursal. Seguimento 
negado. Manutenção da decisão monocrática. 
Agravo interno desprovido. Pela sistemática do art. 
525, incisos I e II, do código de ritos, o agravo de 
instrumento deverá, por ocasião de sua 
interposição, ser instruído com todas as peças 
obrigatórias e facultativas, mormente as que 
sejam indispensáveis à compreensão da 
controvérsia, sob pena de não conhecimento do 
recurso. A fata de elementos essenciais para o 
deslinde da controvérsia em disceptação impede 
apreciar se o magistrado a quo decidiu com acerto, 
ou não, ao proferir a decisão agravada, impondo-
se a negativa de seguimento ao recurso.  (TJPB; 
AGInt 063.2011.000.477-5/001; Primeira Câmara 
Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos William de Oliveira; 
DJPB 23/09/2011; Pág. 5).

AGRAVO INTERNO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 
EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE 
ISNTRUMENTO. DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. CÓPIA DA DECISÃO REFERIDA. 
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEÇA INDISPENSÁVEL. 
ÔNUS DO RECORRENTE. PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. INOBSERVÂNCIA. ART. 525, II, 
CPC. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 527, I C/C 557, 
CAPUT, DO CPC. PROVIMENTO NEGADO. A 
ausência da cópia da decisão anterior à recorrida, 
referida pelo juízo a quo no despacho agravado, 
ainda que não relacionada no CPC como 
indispensável, CPC, art. 525, II, contudo 
necessária à análise da questão objeto do recurso, 
é causa de seguimento negado pela deficiência da 
instrução. (TJPB; AGInt 001.2005.032.078-5/001; 
Rel. Juiz Conv. Flávio Teixeira de Oliveira; DJPB 
17/06/2010; Pág. 4) 

O Art. 557 do CPC permite ao relator negar seguimento 
a recurso manifestamente inadmissível, 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. 

Publique-se e intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, em 03 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque   
6


