
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009144-82.2014.815.0000.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Nádia Marília Soares Reis, representando sua filha Sherilyn
Reis de Ataíde.
Advogado : Antônio de Pádua P. de Melo Júnior.
Agravado : PBPrev – Paraíba Previdência.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE
IMPLANTAÇÃO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  PENSÃO  POR  MORTE.
BENEFICIÁRIA  MAIOR  INVÁLIDA.
AUSÊNCIA  DE  VEROSSIMILHANÇA.
INDEFERIMENTO  DA  TUTELA.
INSURGÊNCIA.  JUNTADA  DE  NOVOS
DOCUMENTOS  NÃO  APRECIADOS  PELO
JUÍZO  DE  PRIMEIRO  GRAU.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  DA
DECISÃO  PELA  SEGUNDA  INSTÂNCIA.
VIOLAÇÃO  AO  DULPO  GRAU  DE
JURISDIÇÃO.  SUPRESSÃO  INSTÂNCIA.
RECURSO INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO
NEGADO.

-  Em  que  pese  ter  havido  pronunciamento  em
primeira instância da matéria ora em disceptação, este
não  ocorreu  com  base  nos  novos  documentos
apresentados em segundo grau.

- A juntada de documentos novos, não apreciados em
primeiro  grau,  impede  o  seu  conhecimento  pela
instância revisora, sob pena de supressão de instância.

Vistos.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com pedido  de  tutela

Agravo de Instrumento nº 2009144-82.2014.815.0000 1



antecipada  interposto  por  Nádia  Marília  Soares  Reis,  representando  sua
filha Sherilyn Reis de Ataíde contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a tutela antecipada
pleiteada na Ação Ordinária proposta pela agravante em face da  PBPrev –
Paraíba Previdência.

Alegou a autora que, em decisão judicial transitada em julgado,
nos autos do processo nº 200.207.792.363-5, foi reconhecida a dependência
econômica  de  suas  filhas,  Sherilyn Reis  de  Ataíde  e  Stephanie  Reis  de
Ataíde, em face de seu avô, já falecido em 09.12.2006. Narrou que a agravada
vinha  pagando o  benefício  conforme determinado em decisão  judicial.  No
entanto, tendo em vista a maioridade de Sherilyn Reis de Ataíde, o benefício
de 50% que lhe cabia foi suspenso, sem sequer ser revertido em favor da outra
beneficiária.

Ocorre que, segundo a agravante, tramitou perante a 6ª Vara de
Família  o  processo  de  nº  0045824-48.2013815.2001,  que  culminou  com a
interdição de  Sherilyn Reis de Ataíde,  posto que desde do ano de 2005, a
beneficiária sofria de graves transtornos mentais. Logo, considerando que a
patologia da beneficiária teve início antes da morte do instituidor do benefício,
que ocorreu em 09.12.2006, não poderia a parte agravada ter extinto a cota
beneficiária que lhe competia.

Diante desse cenário, ajuizou ação ordinária, objetivando, em
sede de antecipação de tutela, a implantação, em favor de  Sherilyn Reis de
Ataíde, de pensão por morte na qualidade de dependente maior inválida do
beneficiário.

Em decisão de fls. 23/24, o juízo a quo indeferiu o pedido de
tutela antecipada, tendo em vista a ausência de verossimilhança nas alegações
da autora. Consignou, portanto, em seu decisum:

“É  que  a  parte  demandante  não  juntou  qualquer
documentação  hábil  a  comprovar  a  afirmação  de
que a pretensa beneficiária Sherilyn Reis de Ataíde,
sofre de graves transtornos mentais desde 2005, data
anterior  ao  óbito  do  instituidor  da  pensão,
limitando-se a acostar o laudo de fls. 18/19, datado
de 07/07/2014,  documento  não traz  o  histórico de
saúde da paciente.
De  igual  forma,  restringiu-se  a  mencionar  e
transcrever o resultado final da ação de dependência
econômica  mencionada  a  inicial,  sem  acostar
qualquer  certidão  ou  cópia  daquela  decisão  ou,
sequer,  o  comprovante  de  recebimento  da  pensão,
que demonstraria, inclusive, afirmação de que 50%
da  cota  suspensa  não  se  reverteu  em  favor  da
beneficiária remanescente.
Não  agiu  diferentemente  quanto  à  alegação  de
decretação de  interdição/curatela de Sherilyn Reis
de  Ataíde,  posto  que  não  anexou  qualquer
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comprovação nesse sentido, cingindo-se a apresentar
documentos  relativos  às  despesas  médicas  (fls.
20/28).
Diante  disso,  não é possível  afirmar diante de um
juízo de cognição sumária, próprio dos provimentos
de  urgência,  a  verossimilhança  das  alegações
autorais.” (fls. 24)

Inconformada,  a  agravante  interpôs  a  presente  súplica
instrumental,  trazendo  aos  autos  os  mesmos  argumentos  levantados  em
primeiro grau e, portanto, requereu, em caráter liminar, que fosse instituída em
favor de  Sherilyn Reis de Ataíde pensão por morte, porquanto dependente
maior inválida de seu avô falecido. No mérito, pleiteou pela manutenção da
liminar, reformando in totum a decisão agravada.

Acrescentou ainda, em suas razões,  que de fato “com razão o
julgador! É que, por um lapso, boa parte da documentação comprobatória
das  alegações  formuladas  na  exordial  não  foi  anexada  a  esta.  Como
consequência disso, houve o indeferimento da pleiteada Tutela Antecipada.”
(fls. 07).

Juntou documentos (fls. 21/126)

É o que importa relatar.

DECIDO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso. 

Como relatado, pretende a agravante a reforma da decisão de
primeiro grau, que indeferiu, em sede de antecipação de tutela, a implantação
de pensão por morte em face de Sherilyn Reis de Ataíde,  dependente maior
inválida de seu avô falecido. Segundo a magistrada de base, além do caráter
satisfativo da tutela, inexistia verossimilhança, pelo menos em um juízo de
cognição sumária, nas alegações da parte autora. Senão vejamos:

“É  que  a  parte  demandante  não  juntou  qualquer
documentação  hábil  a  comprovar  a  afirmação  de
que a pretensa beneficiária Sherilyn Reis de Ataíde,
sofre de graves transtornos mentais desde 2005, data
anterior  ao  óbito  do  instituidor  da  pensão,
limitando-se a acostar o laudo de fls. 18/19, datado
de 07/07/2014,  documento  não traz  o  histórico de
saúde da paciente.
De  igual  forma,  restringiu-se  a  mencionar  e
transcrever o resultado final da ação de dependência
econômica  mencionada  a  inicial,  sem  acostar
qualquer  certidão  ou  cópia  daquela  decisão  ou,
sequer,  o  comprovante  de  recebimento  da  pensão,
que demonstraria, inclusive, afirmação de que 50%
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da  cota  suspensa  não  se  reverteu  em  favor  da
beneficiária remanescente.
Não  agiu  diferentemente  quanto  à  alegação  de
decretação de interdição/curatela de  Sherilyn Reis
de  Ataíde,  posto  que  não  anexou  qualquer
comprovação nesse sentido, cingindo-se a apresentar
documentos  relativos  às  despesas  médicas  (fls.
20/28).
Diante  disso,  não é possível  afirmar diante de um
juízo de cognição sumária, próprio dos provimentos
de  urgência,  a  verossimilhança  das  alegações
autorais.” (fls. 24)

Quanto  à  ausência  de  “fumus  boni  iuris”  nas  alegações  da
promovente,  ressalta-se que a  parte agravante acrescentou, em suas razões,
que  de  fato  “com razão o  julgador!  É  que,  por  um lapso,  boa  parte  da
documentação comprobatória das alegações formuladas na exordial não foi
anexada  a  esta.  Como  consequência  disso,  houve  o  indeferimento  da
pleiteada Tutela Antecipada.” (fls. 07).

Diferentemente  dos  documentos  apresentados  em  primeiro
grau, verifica-se que, na presente peça instrumental, foram anexados todos os
documentos  que,  em  tese,  comprovariam  a  verossimilhança  das  alegações
autorais.

Às fls. 34/36, foi juntado laudo médico, datado de 10.02.2014,
comprovando os transtornos psiquiátricos sofridos pela agravante desde 2005,
ou seja, em data anterior à morte do instituidor do benefício, que ocorreu em
09.12.2006, conforme certidão de óbito colacionada às fls. 64.

Também  se  verifica  que  foram  trazidos  aos  autos  cópia  da
sentença da Ação Ordinária (processo nº 200.2007.792.363-5) que reconheceu
a dependência econômica da agravante em relação ao seu avô falecido (fls.
41/47).

Da mesma forma, foi anexado ao encarte processual cópia do
termo de compromisso de curatela definitiva (fls. 30), sendo deferido a Nádia
Marília Soares Reis o compromisso legal de gerir e administrar os bens de
sua filha Sherilyn Reis de Ataíde.

Contudo,  a  juntada  de  documentos  tão  somente  em  sede
recursal impede sua análise nesta instância revisora, cuja finalidade limita-se a
aferir  o  acerto ou desacerto da  decisão agravada e  da realidade processual
existente no momento de sua prolação.

No  caso,  não  houve  qualquer  pronunciamento  na  decisão
agravada com base nos novos documentos apresentados pela parte agravante.
Assim, na ausência de análise acerca da matéria ora impugnada, não é possível
o  seu  enfrentamento  direto  por  este  Tribunal,  sob  pena  de  supressão  de
instância.
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A posterior juntada de documento, que possa alterar a realidade
fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada
primeiramente  pelo  magistrado  singular,  sendo  vedado  o  seu  exame
diretamente  pelo  Tribunal,  sob  pena,  frise-se,  de  caracterizar  manifesta
supressão de instância.

Como é sabido, a  regra no processo civil  é o duplo grau de
jurisdição, que se traduz no direito a exame de mérito por dois juízes distintos,
tratando-se de  direito  constitucional  implícito  a  ser  exceptuado apenas  por
expressa previsão legal. Como dito, aceitar o julgamento da causa ora posta é
derrogar uma instância sem autorização legal para tanto.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"Isto quer dizer que, como regra geral, a parte tem o
direito a que sua pretensão seja conhecida e julgada
por dois juízos distintos, mediante recurso, caso não
se conforme com a primeira decisão. Desse princípio
decorre  a  necessidade  de  órgãos  judiciais  de
competência  hierárquica  diferente:  os  de  primeiro
grau  (juízes  singulares)  e  os  de  segundo  grau
(Tribunais Superiores). Os primeiros são os juízos da
causa e os segundos os juízos dos recursos" (Curso
de Direito Processual Civil, 34ª ed., Rio de Janeiro:
Forense,  p. 25).

E  prossegue:  "Não  pode  o  Tribunal,  todavia,  conhecer
originariamente de uma questão a respeito da qual não tenha sequer havido
um começo de apreciação, nem mesmo implícito, pelo juiz de primeiro grau."
(Obra citada, p. 517).

Nesse  contexto,  para  a  interposição  de  recurso  de  Agravo,
mister  se  faz  a  existência  de  decisão  que,  efetivamente,  aprecie  o  pedido,
deferindo-o ou negando-o, para que, somente assim, possa a instância superior
analisar o acerto ou desacerto do conteúdo decisório. Em que pese ter havido
pronunciamento em primeira instância da matéria ora em disceptação, este não
ocorreu com base nos novos documentos apresentados em segundo grau.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado do Tribunal da
Cidadania:

"PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  E  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EMBARGOS
CONVERTIDOS  EM  AGRAVO  REGIMENTAL.
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  EM  GESTÃO  DE
NEGÓCIOS  E  DE  INVESTIMENTOS.
POSSIBILIDADE.  ALEGADA  OMISSÃO  NA
FIXAÇÃO  DOS  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS  E
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  INEXISTÊNCIA.
DECISÃO  RECORRIDA  QUE  DETERMINOU  O
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PROSSEGUIMENTO  DA  CAUSA  COM  O
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.  EXISTÊNCIA  DE  PEDIDO  PARA
EXECUÇÃO  DE  EVENTUAIS  CRÉDITOS.
DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS E
SUFICIENTES FUNDAMENTOS.

1.  Considerando  que  a  pretensão  veiculada  na
demanda originária ensejava também a apuração e
execução de eventuais créditos existentes em favor
dos autores, tal  verificação é medida que incumbe
ao Tribunal  de origem, sob pena de  supressão de
instância,  bem como  de  ofensa  à  Súmula  7  desta
Corte Superior. (...)." (AgRg no Ag 1231986/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 25/09/2012, DJe 05/11/2012).

Comungando  do  mesmo  entendimento,  esta  Corte  também
decidiu:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ORDINÁRIA
REVISIONAL  DE  PROVENTOS  DE  REFORMA.
DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO.  MATÉRIA NÃO
ABORDADA  NA  DECISÃO  AGRAVADA.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. 

Quando a questão reclamada em sede de agravo de
instrumento não foi submetida ao juízo de primeiro
grau, fica o tribunal impedido de apreciar a matéria,
sob pena de supressão de instância de julgamento.
(...)”.  (TJ-PB;  Proc.  200.2011.045.996/002;  Rel.
Des. Leandro dos Santos; DJPB 22/11/2012) - (grifo
nosso).

Assim,  não  é  possível  conhecer, em  sede  de  agravo  de
instrumento,  de  matéria  não  apreciada  pelo  juízo  originário,  sob  pena  de
supressão de instância e violação dos princípios do juízo natural e do duplo
grau de jurisdição. 

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o
que ora se analisa, o legislador processual civil  possibilitou a atribuição de
uma maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a faculdade de o
Relator do processo negar, de forma monocrática, seguimento a determinados
meios de revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade  desmedida,  para  que  não  se  converta  em  produtividade  sem
qualidade,  o próprio texto legal,  no art.  557 do Código de Processo Civil,
condiciona a que a negativa se dê nos casos de manifesta inadmissibilidade
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recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o  julgador,  ou  de
Tribunais Superiores.

Por tudo o que foi  exposto e com fulcro no art.  557,  caput,
NEGO  SEGUIMENTO  ao  agravo  instrumento,  diante  de  sua  manifesta
inadmissibilidade.

P.I. 

João Pessoa, 30 de julho de 2014. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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