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ACÓRDÃO 

RECURSO - Agravo regimental - Insurgència da recorrente contra decisão 
que não conheceu de agravo de instrumento devido o mesmo não estar 
instruído com peça obrigatória - Inadmissibilidade - Descumprimento do 
art.525, inciso I do CPC caracterizado - Certidão de intimação da decisão 
agravada que é peça obrigatória e deve, necessariamente, estar anexada à 
petição inicial do agravo de instrumento - Agravo Regimental improvido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO 
REGIMENTAL N° 1.202.760-4/01, da Comarca de SÃO PAULO, sendo 
agravante VERA CRUZ SEGURADORA S/A; agravado EXMO. SR, JUIZ 
RELATOR DA COLENDA TERCEIRA CÂMARA DO EGR. PRIMEIRO TRIBUNAL 
DE ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO e interessada TAM - LINHAS AÉREAS 
S/A. 

ACORDAM, em Terceira Câmara do Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

1) Cuida-se de agravo regimental em face da decisão do juiz 
relator (fls. 33) pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento pela falta da 
certidão de intimação da r. decisão agravada. 

Diz a seguradora ora recorrente que deixou claro na petição 
inicial do agravo de instrumento, o fato de inexistir certidão de intimação da 
decisão agravada, sendo surpreendida pela decisão interlocutória que intimou-a 
para replicar a contestação. Foi nessa oportunidade que tomou conhecimento de 
que o rito sumário proposto para a ação regressiva de ressarcimento de danos 
movida contra a agravada fora transformado em rito ordinário, de modo que o 
termo inicial para recorrer foi a data dessa intimação, vale dizer, 15 de maio de 
2003. Como o agravo de instrumento foi proposto em 26 de maio seguinte, é 
tempestivo, no dizer da recorrente. . ' 

É o relatório. \ 

2) Malgrado o esforço de argumentação do doutor advogado 
da seguradora ora agravante, não existe qualquer motivo para afastar a eficácia 
jurídica da decisão ora agravada. 

Com efeito. 

A deliberação deixou claro que o artigo 525, inciso I do Código 
de Processo Civil determina que a certidão de intimação da decisão agravada é 
peça obrigatória e deve, necessariamente, estar anexada à petição inicial do 
agravo de instrumento. 

A VERA CRUZ afirma que não foi intimada da r. decisão de 
folhas 22, pela qual foi atribuído o rito ordinário para a ação regressiva de 
ressarcimento de danos. O exame seqüencial das datas mostra que ela foi 
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proferida em 7 de fevereiro de 2003, sendo os autos encaminhados ao Cartório na 
mesma data. No dia 10 de fevereiro seguinte foram praticados os atos de remessa 
e o recebimento ocorreu no dia 12 (fls. 23 e verso). No dia 13 seguinte, houve a 
juntada de "petição e documentos". A intimação a qual se refere a agravante 
ocorreu apenas em 15 de maio de 2003 (fls. 24), Qual seria a petição mencionada 
no termo de juntada referido? Nada consta que venha a esclarecer essa dúvida. O 
que aconteceu no processo nos três meses que se passaram entre 13 de fevereiro 
e 15 de maio? A agravante não informa. 

Não cabe ao relator do agravo de instrumento requisitar 
informações ao MM. Juiz da causa para esclarecer dúvida a respeito da 
tempestividade do recurso. A lei processual civil, quando usa a expressão 
"obrigatoriamente", diz para a recorrente juntar certidão do Cartório para 
demonstrar a tempestividade. No caso, seria razoável admitir que a seguradora 
deveria trazer uma certidão consignando que apenas tomou ciência da deliberação 
de folhas 22 quando foi intimado para manifestar-se sobre a contestação. Mas ela 
não tomou essa cautela, com a devida vênia. Nem mesmo quando apresentou o 
presente agravo regimental deixou de juntar a citada certidão. 

Diante dessas circunstâncias, não há como saber se o agravo 
de instrumento é tempestivo. Nada existe, pois, para ser reformado na decisão ora 
guerreada. 

3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. 

Presidiu o julgamento o Juiz ITAMAR GAINO e dele 
participaram os Juizes OSWALDO ERBETTA FILHO (2o Juiz, com voto) e LUIZ 
AUGUSTO DE SALLES VIEIRA. 

São Paulo, 12 de agosto de 2003. 

ROQUE MESQUITA 

Relator 
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