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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  QUESTIONAMENTO 
SOBRE  A  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE 
PERÍCIA  E  EXIBIÇÃO  DE  PRONTUÁRIO  MÉDICO. 
DESCUMPRIMENTO DO ART.  526 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL.  INCIDÊNCIA  DO  PARÁGRAFO 
ÚNICO DO MESMO DISPOSITIVO. REVOGAÇÃO DO 
EFEITO  SUSPENSIVO  ANTERIORMENTE 
CONCEDIDO. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. 

-  “O agravante,  no prazo  de 3 (três)  dias,  requererá  
juntada, aos autos do processo de cópia da petição do  
agravo  de  instrumento  e  do  comprovante  de  sua  
interposição,  assim como a  relação dos  documentos  
que instruíram o recurso. 
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste  
artigo,  desde  que  argüido  e  provado  pelo  agravado,  
importa inadmissibilidade do agravo.” 
(art. 526 do Código de Processo Civil)

- “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Descumprimento do  
art.  526  do  CPC.  Arguição  pelo  agravado.  
Inadmissibilidade  do  recurso.  Aplicação  do  art.  557,  
‘caput’,  do  CPC.  Entendimento  do  STJ.  Seguimento  
negado. Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput,  
do  CPC,  nego  seguimento  ao  recurso,  ante  sua  
manifesta inadmissibilidade.” 
(TJPB; AI 2004381-38.2014.815.0000; Rel. Des. Ricardo Vital de 
Almeida; DJPB 21/08/2014; Pág. 16) 

VISTOS.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  Pedido  de  Efeito 
Suspensivo interposto pela Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalhos



Médicos, em desfavor da decisão de fls. 18,  que indeferiu produção de prova pericial e 

exibição de prontuário médico.

 

Em  suas  razões  (fls.  02/14),  a  recorrente  aduz  a  necessidade  da 

realização  da  prova  técnica  e  da  exibição  do  documento  hospitalar  para  o  correto 

julgamento da lide, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade do decisum.

Alega  ser  imprescindível  a  informação  sobre  a  técnica  utilizada  na 

cirurgia de “carcinoma invasor de mama” realizada na demandante, ora agravada, para se 

averiguar a possibilidade do procedimento ter sido realizado por hospitais credenciados 

pela Unimed, e não de forma particular pelo Hospital Sírio-Libanês.  

Efeito suspensivo deferido às fls. 63/63v.

Informação do juízo  de 1º  grau às  fls.  69,  ratificando o  decisório  e 

relatando o não cumprimento da formalidade prevista no art. 526 do CPC.

Contrarrazões  às  fls.  70/75,  aduzindo,  em  preliminar,  a 

inadmissibilidade  do  instrumento,  ante  o  descumprimento  do  art.  526  da  Legislação 

Adjetiva Civil. No mérito, pela manutenção do decisum a quo.  

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu não ser o caso 

de pronunciamento (fls.97/99).

É o relatório.

DECIDO.

Como se percebe do relatório, após concessão do efeito suspensivo 

em favor do agravante, foi oficiado ao magistrado de 1º grau para prestar as informações 

de praxe sobre a lide, oportunidade na qual o mesmo asseverou o não cumprimento das 

formalidades contidas no texto do art. 526 do Código de Processo Civil.

Veja-se o indigitado normativo:
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“O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada,  
aos autos do processo de cópia da petição do agravo de  
instrumento e do comprovante de sua interposição, assim  
como a relação dos documentos que instruíram o recurso. 
Parágrafo  único.  O  não  cumprimento  do  disposto  neste  
artigo, desde que argüido e provado pelo agravado, importa  
inadmissibilidade  do  agravo.”  (art.  526  do  Código  de 
Processo Civil)

Assim, quando da apresentação da resposta ao recurso, o recorrido, 

em preliminar, arguiu o não cumprimento do dispositivo supra, pugnando, ademais, pela 

inadmissibilidade do instrumento.

Dessa  forma,  diante  dos  acontecimentos  supramencionados,  a 

inadmissibilidade do agravo de instrumento é manifesta, razão pela qual sua negativa de 

seguimento é medida que se impõe. 

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Descumprimento do art. 526  
do  CPC.  Arguição  pelo  agravado.  Inadmissibilidade  do  
recurso.  Aplicação  do  art.  557,  ‘caput’,  do  CPC.  
Entendimento do STJ. Seguimento negado. Ante o exposto,  
nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao  
recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 
(TJPB;  AI  2004381-38.2014.815.0000;  Rel.  Des.  Ricardo  Vital  de 
Almeida; DJPB 21/08/2014; Pág. 16) 
  
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.  
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 526  
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ACOLHIMENTO.  
RECURSO NÃO CONHECIDO. Interposto o recurso, sem a  
observância do disposto no parágrafo único do art. 526, não  
cumpriu  a  parte  agravante  um  dos  requisitos  de  
admissibilidade  do  agravo  e,  assim,  conforme  arguição  e  
comprovação  da  parte  agravada,  impõe-se  o  não  
conhecimento do presente recurso. 
(TJPB; AI 2006831-51.2014.815.0000; Rel. Des. Leandro dos Santos; 
DJPB 20/08/2014; Pág. 16) 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.  
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 526  
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ACOLHIMENTO.  
RECURSO NÃO CONHECIDO. Interposto o recurso, sem a  
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observância do disposto no parágrafo único do art. 526, não  
cumpriu  a  parte  agravante  um  dos  requisitos  de  
admissibilidade  do  agravo  e,  assim,  conforme  argüição  e  
comprovação  da  parte  agravada,  impõe-se  o  não  
conhecimento do presente recurso. 
(TJPB;  AI  200.2012.123924-4/001;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Juiz  Conv. 
Marcos Coelho de Salles; DJPB 08/07/2013; Pág. 7)  

Por  todo  o  exposto,  revogo  o  efeito  suspensivo  concedido  às  fls. 

63/63v., para NEGAR SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento.

 Intimações necessárias. Publique-se. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 22 de setembro de 2014.

                                    
  Des. José Ricardo Porto

 Relator
J/11R/04
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