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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Maria de Fátima Gomes e Sebastião Leonides de Araújo – 
Adv.: José André Oliveira de Araújo e outro

Agravado: Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba - DETRAN/PB

EMENTA: AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
IRREGULARIDADE  FORMAL.  FATOS  E 
FUNDAMENTOS  JURÍDICOS  EM 
CONTRARIEDADE  À  DECISÃO  AGRAVADA. 
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  RECURSO 
A QUE SE NEGA SEGUIMENTO DIANTE DA 
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
− Não basta a simples exposição dos fatos, do 
direito  e das razões do pedido de reforma da 
decisão,  no  caso  do  recurso  de  Agravo  de 
Instrumento.  Além  dessa  exposição,  é 
necessário  que  o  recorrente  o  faça  de  forma 
dialética,  ou  seja,  as  razões  expostas  devem 
rebater exatamente os fundamentos constantes 
da decisão recorrida.
- O agravante violou o princípio da dialeticidade 
ao não direcionar os seus argumentos contra a 
decisão recorrida, mas sim contra uma decisão 
advinda  do  Recurso  Administrativo,  prolatada 
pelo Órgão de Trânsito, ora agravado.

VISTOS, ETC.
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Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto  por 
Maria de Fátima Gomes e Sebastião Leonides de Araújo hostilizando 
a decisão interlocutória de fls. 10/11, proveniente da 1ª Vara da Fazenda 
Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande,  nos  autos  do  Mandado  de 
Segurança impetrado contra Departamento Estadual de Trânsito da 
Paraíba – DETRAN/PB.

Na decisão singular,  o magistrado indeferiu a medida 
liminar postulada, considerando a presunção de legitimidade e veracidade 
do ato administrativo praticado pelos agentes de trânsito, e, também, a 
ausência de prova em contrário.

Irresignados,  Maria  de  Fátima  Gomes  e  Sebastião 
Leonides  de  Araújo,  interpuseram  o  presente  Agravo  de  Instrumento 
alegando,  que  a  intempestividade  atribuída  ao  Recurso  Administrativo, 
apresentado  junto  ao  agravado,  não  merece  prosperar,  pois  conforme 
demonstrou (fls. 24), a defesa deste recurso ocorreu no dia 24/04/2014 e 
não 25/04/2014,  como o Detran alegou ao proferir a decisão (fls. 23).

Pede, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o 
provimento do recurso a fim de que seja suspensa a aplicação da multa 
até o julgamento final do mandamus.

É o relatório.

DECIDO.

Antes da análise do juízo de mérito propriamente dito 
do recurso, o relator deverá realizar o juízo de admissibilidade recursal.

Dentre  os  requisitos  de  admissibilidade  do  recurso 
encontra-se  a  regularidade  formal,  configurando-se  como um requisito 
intrínseco  de  admissibilidade.  Entende-se  por  regularidade  formal,  a 
“exigência de que o recurso seja apresentado de acordo com a forma 
estabelecida em lei” (Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, 2ª ed, Saraiva: 
São Paulo, 2006, p. 100).
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No  caso  do  Agravo  de  Instrumento  as  exigências 
formais estão estabelecidas no art. 524 do Código de Processo Civil, que 
passamos a transcrever:

Art.  524. O  agravo  de  instrumento  será 
dirigido diretamente ao tribunal  competente, 
através  de  petição  com  os  seguintes 
requisitos: 
I - a exposição do fato e do direito; 
II  - as  razões  do  pedido  de  reforma  da 
decisão; 
III  - o  nome  e  o  endereço  completo  dos 
advogados, constantes do processo.

Entretanto, não basta a simples exposição dos fatos, do 
direito e das razões do pedido de reforma da decisão, no caso do recurso 
de Agravo  de Instrumento.  Além dessa exposição,  é  necessário  que o 
recorrente o faça de forma dialética, ou seja, as razões expostas devem 
rebater exatamente os fundamentos constantes da decisão recorrida.

Neste  contexto  o  princípio  da  dialeticidade  está 
umbilicalmente  ligado  ao  requisito  de  admissibilidade  recursal  da 
regularidade formal. 

No caso em destaque, a decisão da magistrada singular, 
que  ora  se  recorre,  indeferiu  o  pedido  formulado  pelos  Agravantes, 
considerando  a  “...legitimidade  e  veracidade  do  ato  administrativo  
praticado pelos agentes do órgão de trânsito e, ainda, diante da ausência  
de prova em contrário...”

Não obstante, o agravante insurge-se contra a decisão 
prolatada  nos  autos  do  Recurso  Administrativo  apresentado  junto  ao 
Departamento Estadual de Trânsito, que indeferiu o pleito por considerar a 
apresentação da peça de defesa, intempestiva.

Portanto, o agravante violou o princípio da dialeticidade 
ao não direcionar os seus argumentos contra a decisão recorrida, mas sim 
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contra  uma decisão  advinda  do  Recurso  Administrativo,  prolatada  pelo 
Órgão de Trânsito, ora agravado.

Nossos tribunais pátrios não tem conhecido de recurso 
que não atende ao princípio da dialeticidade como podemos constatar dos 
seguintes julgados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA.  RAZÕES  RECURSAIS 
DISSOCIADAS  DA  DECISÃO  RECORRIDA. 
RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  Conforme  o 
princípio  da  dialeticidade,  ao  interpor 
qualquer recurso, compete ao recorrente, 
em seu arrazoado, expor os fundamentos 
de fato e de direito, nos quais respalda 
sua pretensão de reforma do provimento 
judicial  recorrido,  sob  pena  de  não 
conhecimento  da  insurgência.  Hipótese 
em  que  o  agravante  apresentou  razões 
dissociadas  da  linha  argumentativa  da 
decisão  hostilizada,  o  que  impede  o 
conhecimento do agravo de instrumento. 
HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. (TJRS, 
Agravo  de  Instrumento  Nº  70058562372, 
Décima Câmara Cível, Relator: Paulo Roberto 
Lessa Franz, Julgado em 14/02/2014).

AGRAVO  INTERNO  CONTRA  DECISÃO  QUE 
NEGOU  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  ANTE  A  PERDA  DO  SEU 
OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
A  PESSOA  HIPOSSUFICIENTE.  OBRIGAÇÃO 
DO  ENTE  PÚBLICO.  CONCESSÃO  DA 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  NECESSIDADE. 
CONTEÚDO.  RAZÕES  RECURSAIS 
DISSOCIADAS  DA  DECISÃO  AGRAVADA. 
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MATÉRIA  ESTRANHA.  VIOLAÇÃO  AO 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  PROFERIDA  NA  FORMA  DO 
ART.  557  CAPUT  DO  CPC.  SEGUIMENTO 
NEGADO.  A  responsabilidade  quanto  ao 
fornecimento  de  medicamentos  aos  menos 
favorecidos  é  solidária  da  União,  Estados-
Membros  e  Municípios,  podendo  qualquer 
deles  ser  acionado  judicialmente  para 
implementação das  medidas  requeridas  para 
esse  fim.  Restando  suficientemente 
comprovada  a  indispensabilidade  do  uso  de 
determinado medicamento, para o controle e 
abrandamento  da  enfermidade  da  parte 
hipossuficiente,  é  de  se  determinar  o 
respectivo  ,fornecimento  pelo  Estado.  1Não 
se conhece de recurso cujo conteúdo se 
dissocia  dos  fundamentos  da  decisão 
agravada,  pois  a  insurgência  deve 
guardar  simetria  com os fatos  aduzidos 
no  decisum.  Para  que  o  agravo  seja 
admitido, necessário é que a matéria nele 
impugnada  guarde  estrita  relação  de 
pertinência  com  a  fundamentação 
expendida na decisão impugnada. (TJPB - 
Acórdão do processo nº 20020120923103001 
–  Órgão:  TRIBUNAL  PLENO  -  Relator  DESª. 
MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA 
CAVALVANTE - j. Em 18/01/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO A  AGRAVO DE  INSTRUMENTO. 
RAZÕES  INCOMPREENSÍVEIS.  OFENSA  AO 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  RECURSO 
NÃO PROVIDO. - A Lei Processual Civil exige 
que  o  recurso  contenha  os  fundamentos  de 
fato  e  de  direito  com  os  quais  a  parte 
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recorrente  impugna  a  decisão  proferida.  - 
Apresentando-se  o  recurso  razões 
incompreensíveis  e  confusas,  não atacando 
os  fundamentos  da  decisão  vergastada, 
patente  o  desrespeito  ao  princípio  da 
dialeticidade,  o  que  conduz, 
inexoravelmente,  à  negativa  de 
seguimento  ao  agravo  interposto. 
Decisão mantida. - Recurso conhecido e não 
provido.  (TJDFT,  Acórdão  n.753408, 
20130020296859AGI,  Relator:  ANA 
CANTARINO,  6ª  Turma  Cível,  Data  de 
Julgamento:  22/01/2014,  Publicado  no  DJE: 
28/01/2014. Pág.: 134).

Este  também é o  entendimento  do Colendo  Superior 
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 
DO  CPC)  -  DEMANDA  POSTULANDO 
DIFERENÇAS REFERENTES A APOSENTADORIA 
COMPLEMENTAR  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA 
NÃO  CONHECENDO  DO  RECLAMO,  ANTE  A 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ, COMINADA 
SANÇÃO PROCESSUAL.  1.  Possibilidade de o 
Tribunal de origem, no exercício do juízo de 
admissibilidade, denegar o processamento do 
apelo extremo com fundamento na ausência 
de contrariedade ou negativa de vigência à lei 
federal,  sem  incorrer  em  usurpação  de 
competência  do  STJ.  Aplicação  da  Súmula 
123/STJ.  2.  Correta  aplicação  analógica  da 
Súmula  182/STJ.  Razões  do  agravo  que 
não  impugnaram  especificamente  os 
fundamentos  invocados  na  decisão  de 
inadmissão do recurso especial. Em razão 
do  princípio  da  dialeticidade,  deve  o 
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agravante  demonstrar,  de  modo 
fundamentado,  o  desacerto  da  decisão 
agravada. 3. A sanção processual prevista no 
artigo 557, § 2º, do CPC, tem raiz nos artigos 
14 e 17 do mesmo diploma legal, que versam 
sobre  litigância  de  má-fé.  Portanto, 
caracterizada uma das hipóteses previstas no 
caput do artigo 557 do CPC, autorizado estará 
o  relator,  desde  logo,  a  aplicar  multa 
sancionatória  e,  consequentemente, 
condicionar a interposição de qualquer outro 
recurso  ao  depósito  do  respectivo  valor. 
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no 
AREsp  96.134/MG,  Rel.  Ministro  MARCO 
BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
10/12/2013, DJe 03/02/2014).

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  no  relato  da  decisão 
atacada, em momento algum, a Magistrada menciona o ponto referente a 
intempestividade  do  recurso  administrativo,  mas  restringe-se  a 
demonstrar que o pedido inicial do mandado de segurança, remete-se a 
insubsistência do auto de infração, pela afirmativa de que o condutor do 
veículo  no  momento  da  a  Sra.  Maria  de  Fátima  Gomes,  e  não  o  Sr. 
Sebastião Leonides de Araújo.

Desta forma, fica clara a  violação dos agravantes ao 
princípio da dialeticidade,  uma vez que atacaram ponto diverso aquele 
analisado pela Juíza.

Por esta razão, diante da manifesta inadmissibilidade do 
presente recurso, entendo aplicável o disposto no art. 557 do CPC:

Art.  557. O  relator  negará  seguimento  a 
recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto 
com súmula ou com jurisprudência dominante 
do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal 
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Federal, ou de Tribunal Superior.

Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO 
DE  INSTRUMENTO,  com  fulcro  no  art.  557,  do  CPC,  diante  da  sua 
manifesta inadmissibilidade por ausência do requisito de admissibilidade 
relativo à regularidade formal e por violação ao princípio da dialeticidade.

P.I.

João Pessoa, 21 de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                            R e l a t o r
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