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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO
REVISIONAL.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO.  INCONFORMISMO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.   OPOSIÇÃO  CONTRA  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  PRINCÍPIO  DO  PARALELISMO
DAS  FORMAS.  ESPÉCIE  RECURSAL  QUE
ASSIMILA  A  NATUREZA  DA  DECISÃO
IMPUGNADA.  ARGUIÇÕES  GENÉRICAS.
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.  INADMISSIBILIDADE
RECURSAL. APLICABILIDADE DO ART. 514, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS  DA  ECONOMIA  E  CELERIDADE
PROCESSUAIS.   SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO.
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- Em face de a decisão embargada ter sido lançada
monocraticamente,  da  mesma  forma,  devem  os
embargos  ser  decididos,  porquanto,  por  força  do
princípio  do  paralelismo  das  formas,  essa  espécie
recursal assimila a natureza do decisum contra o qual
se dirige.

-  Não  tendo  a  parte  atacado  especificamente  os
fundamentos  da  decisão  recorrida,  conquanto  não
demonstrou as razões de fato e de direito pelas quais
o  julgamento  deveria  ser  revisto,  resta  flagrante  a
ofensa ao princípio da dialeticidade, não merecendo,
portanto, o conhecimento dos presentes aclaratórios,
já  que  lhes  falta  pressuposto  extrínseco  da
regularidade formal.

-  O art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
através  de  decisão  monocrática  quando  estiver em
confronto  com  Súmula  ou  com  Jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
213/227, opostos por  Oday José de Lima Oliveira  contra decisão, fls. 200/211, que
deu provimento  parcial  à  Apelação, oriundo da  decisão  prolatada  pela  Juíza  de
Direito,  fls.  117/136,  nos  autos  da  Ação  Revisional ajuizada  em  face  do  Banco
Bradesco Financiamento S/A.

Em  suas  razões,  com  fundamento  no  art.  535,  do
Código de Processo Civil, o embargante aduz, em suma, que a decisão “repisada é
conflitante por demais de várias outras decisões do Egrégio TJ/PB”, fl. 216. Por outro
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quadrante, afirma que o Superior Tribunal de Justiça, observando o rito dos recursos
repetitivos,  julgou  o  Recurso  Especial  nº  1061530/RS,  “a  fim  de  que  todos  os
processos que versem sobre o mesmo tema, sejam julgados conforme as orientações
estabelecidas pelo STJ no julgamento desse Recurso”, fl. 214. Enaltece as orientações
tecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, ao tempo em que
requer o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões  não  ofertadas  pela  instituição
financeira, conforme certidão de fl. 231.

 
É o RELATÓRIO.

DECIDO

Dentre  os  vários  princípios  a  regular  a  sistemática
processual dos recursos cíveis, o da dialeticidade apresenta-se como um dos mais
relevantes,  porquanto  se  traduz  na  necessidade  de  a  parte  insatisfeita  com  o
provimento judicial apresentar a sua irresignação através de um raciocínio lógico e
conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  de  modo  a  possibilitar  à
instância recursal o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento. 

No mesmo sentido, orienta Nelson Nery Júnior: 

Princípio  da  dialeticidade.  De  acordo  com  este
princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por  meio  de  petição  na  qual  a  parte,  não  apenas
manifeste  sua  inconformidade  com  o  ato  judicial
impugnado, mas também, necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo  julgamento  da  questão  nele  cogitada.  Na
verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo,
que é essencialmente dialético (Apud Fredie Diddier
Jr.,  In. Curso de Direito Processual Civil, 3ª edição,
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2007, p. 55). 

Ao compulsar as razões recursais encartadas às fls.
213/227,  percebe-se  que  o  recorrente  não  atentou  para  mencionado  preceito,
conquanto não discorreu acerca dos motivos pelos quais requer novo julgamento, na
hipótese, os vícios elencados no art. 535, do Código de Processo Civil, limitando-se,
tão somente a carrear as orientações tecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, além
de postular o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

A  importância  desse  regramento,  mostra-se  tão
evidenciado  em  nosso  ordenamento  pátrio  que  a  Súmula  nº  284,  do  Supremo
Tribunal  Federal  preconiza:  “É  inadmissível  o  recurso  extraordinário,  quando  a
deficiência  na  sua  fundamentação  não  permitir  a  exata  compreensão  da
controvérsia”, porquanto “consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar
os fundamentos pelos quais  está  insatisfeito  com o pronunciamento jurisdicional
recorrido,  a  fim  de  justificar  o  proferimento  de  outra  decisão.  É  que  as  razões
recursais são imprescindíveis para que a parte recorrida possa exercer o direito ao
contraditório e para que o órgão julgador possa apurar a matéria que foi transferida
ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo” (Rinaldo Mouzalas de Souza e
Silva. In Processo Civil – Editora Jus Podivm: Salvador, BA - 2009 – p.  459).

Diante dessa conjuntura, fica afastado, outrossim, a
pretensão  de  prequestionamento  almejado,  uma  vez  que  não  combateu
adequadamente  os  termos  da  decisão  combatida,  carreando  apenas,  repise-se,
orientações tecidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, colaciono aresto deste Sodalício:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RAZÕES
RECURSAIS  QUE  NÃO  APONTAM  OMISSÃO,
OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO  NA
DECISÃO  EMBARGADA.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  PRESSUPOSTO  DE
REGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE
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ADMISSIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
Constitui  requisito de  regularidade  formal  dos
embargos  declaratórios  a  indicação  do  ponto
obscuro,  contraditório  ou  omisso  da  decisão
fustigada.  Se  a  parte  irresignada  não  cumpre  este
ônus  (princípio  da  dialeticidade),  impõe-se  o  juízo
negativo de admissibilidade do apelo. Não deve ser
conhecido o recurso que não preenche os requisitos
de regularidade formal. (TJPB; EDcl 073.2011.003843-
4/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv.  Ricardo  Vital  de  Almeida;  DJPB  22/04/2013;
Pág. 11). 

Por  tal  explicação,  o  recurso  em  apreço  não  se
credencia à admissibilidade, pois lhe falta um dos pressupostos recursais, qual seja,
a regularidade formal.

Em  arremate,  o  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo  Civil,  permite ao relator  negar seguimento a recurso através  de decisão
monocrática  quando  estiver  em  confronto  com  Súmula  ou  com  Jurisprudência
dominante  do  respectivo Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou de  Tribunal
Superior.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  amparado  no art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo Civil, mantendo-se os termos da sentença.

P. I.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                  Desembargador

                                Relator
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