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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2004754-69.2014.815.0000
ORIGEM: 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado, em substituição
à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Treze Futebol Clube
ADVOGADO: Eduardo Sérgio S. Medeiros
EMBARGADO: Luiz Manoel Medeiros Costa 
PROCURADOR: Afonso José Villar dos Santos e outro

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  CONVERTIDOS  EM
AGRAVO INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, UMA VEZ QUE AS RAZÕES DO
RECURSO  NÃO  GUARDAM  RELAÇÃO  COM  O  DECISUM
ATACADO. MANUTENÇÃO DESTE. DESPROVIMENTO.

1.  “Quanto  à  aplicação  do  princípio  da  dialeticidade
recursal,  as  razões  recursais  devem  impugnar,  com
transparência  e  objetividade,  os  fundamentos  suficientes
para  manter  íntegro  o  decisum recorrido.”  (STJ,  AgRg no
REsp  1201539/MS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/12/2010,  DJe
14/02/2011).

2. Embargos de declaração convertidos em agravo interno,
que restou desprovido por esta Corte de Justiça.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, receber os embargos
de declaração como agravo interno e negar-lhe provimento.

TREZE FUTEBOL CLUBE opôs embargos de declaração contra a
decisão monocrática de f.  375/378, que negou seguimento ao agravo de
instrumento  interposto  pelo  embargante  em  face  de LUIZ  MANOEL
MEDEIROS DA COSTA, ora embargado, nos autos de ação de execução de
título extrajudicial.

Eis a ementa da decisão hostilizada:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RAZÕES  RECURSAIS  QUE  NÃO
GUARDAM  RELAÇÃO  COM  A  DECISÃO  ATACADA.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  VIOLAÇÃO.  APRECIAÇÃO  DE  QUESTÕES  QUE
FORAM  OMISSAS  NA  DECISÃO  AGRAVADA.  IMPOSSIBILIDADE.
SEGUIMENTO NEGADO.

1.  Recurso que traz argumentos completamente alheios ao que foi
tratado na decisão vergastada não pode ser conhecido, por ofender o
princípio processual da dialeticidade.

2. Na  verdade,  o  agravante  impugna  matéria  omissa  na  decisão
agravada, e não os seus fundamentos. A pretensão recursal, além de
requerer  que  esse  juízo  se  pronuncie  acerca  da  omissão  do
magistrado a quo, fato esse que levaria a uma supressão de instância
judiciária em face de outra, viola o princípio da dialeticidade ao não
impugnar  especificamente  o  que  restou  consignado  na  decisão
objurgada.

O recorrente  sustenta,  em suma, haver  omissão no referido
julgado, razão da necessidade de ser modificado.

Sem contrarrazões (f. 408).

É o breve relato.
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VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
 Relator

Tratando-se  de  embargos  de  declaração  contra  decisão
monocrática,  recepciono-os como agravo interno,  como manda
o figurino jurisprudencial, in verbis:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RECURSO  RECEBIDO COMO AGRAVO  REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO  CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  NÃO
CABIMENTO.  EXAURIMENTO  DAS  VIAS  ORDINÁRIAS.  SÚMULA
N.  281/STF.  1.  Admitem-se  como  agravo  regimental
embargos de declaração opostos a decisão monocrática
proferida pelo relator do feito no tribunal. Princípios da
economia processual e da fungibilidade. […].1 

No  mais,  mantenho  a  decisão  vergastada,  pelos  seus
próprios  fundamentos,  transcrevendo  trecho  seu  que  interessa, in
verbis:

O agravo deve ter seu seguimento negado porque os fundamentos
do recurso não guardam correlação com a decisão agravada.

É consabido que o agravo de instrumento é o recurso cabível em face
das decisões interlocutórias. E decisão interlocutória, segundo o § 2º
do art. 162 do CPC, é o ato em que o Juiz, no curso do processo,
resolve questão incidente.

Do mesmo modo, segundo o professor Celso Agrícola Barbi, “o que
caracteriza a decisão interlocutória é haver ela resolvido, no
curso da causa, uma questão que surgiu entre os litigantes”.
(Destaque reproduzido no Código de Processo Civil, Teotônio Negrão,
28ª edição, p. 179).

No  caso  dos  autos,  a  decisão  interlocutória  agravada  (f.  29/30)
resolveu as questões incidentais formuladas pelo agravado/exequente
requeridas na petição de f. 137/141.

Contudo,  conforme  a  narrativa  do  agravante/executado,  ela  não
apreciou o pedido de substituição da penhora formulado por si.

Dessa forma, observo que o presente recurso, na verdade, impugna
matéria omissa na decisão agravada, e não os seus fundamentos. A

1 EDcl no AREsp 454.814/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 24/04/2014, DJe 02/05/2014.
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pretensão recursal,  além de requerer  que este  juízo  se  pronuncie
acerca da omissão do magistrado a quo, fato esse que levaria a uma
supressão de instância judiciária em face de outra, viola o princípio
da  dialeticidade  ao  não  impugnar  especificamente  o  que  restou
consignado na decisão objurgada.

Em consequência da exigência da regularidade formal dos recursos,
surge o  Princípio da Dialeticidade, aduzindo, de igual forma, que as
razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade,
os fundamentos suficientes para reformar o decisum recorrido. 

Eis a lição do doutrinador Nelson Nery Júnior sobre tal princípio:

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  ato  judicial  impugnado,  mas,  também  e
necessariamente,  indique os motivos  de fato  e de direito  pelos quais
requer o novo julgamento da questão nele cogitada.2

Em caso  análogo  ao  dos  autos  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já
decidiu nos seguintes termos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  FALTA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS  FUNDAMENTOS  INVOCADOS  NA
DELIBERAÇÃO  MONOCRÁTICA  -  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE, ENSEJANDO A MANUTENÇÃO DO DECISUM POR SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS  -  SÚMULA  182/STJ  -  RECURSO  NÃO
CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 557, §2º, DO CPC).

I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar
de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada.

II.  "É  inviável  o  agravo  do  art.  545  do  CPC  que  deixa  de  atacar
especificamente  os  fundamentos  da  decisão  agravada."  (Súmula
182/STJ) III. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa.3

No caso sub examine, entendo que o agravante deveria se utilizar de
outros  meios  processuais  para  sanar  a  omissão  no primeiro,  para
depois requerer  a revisão judicial  do que foi  decidido  no primeiro
grau.

Por  tais  motivos,  com base  nos  arts.  514,  inciso  II  c/c  5574,

2 In Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. Cit., p. 176-178.

3 AgRg no Ag 1266091/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 29/11/2011.

4 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
Federal, ou de Tribunal Superior.
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ambos do CPC, nego seguimento ao agravo. (f. 376/378).

A  partir  de  um  olhar  crítico  ao  conteúdo  da  decisão
objurgada  é  possível  concluir  que  foi  exarada  de  acordo  com  as
normas  legais  aplicáveis  à  espécie,  não  merecendo,  pois,  qualquer
retoque.

Destarte, recepciono  os  embargos  de  declaração
como agravo interno, para desprovê-lo.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 14
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                          Relator


	ACÓRDÃO

