
EDcl n. 0000507-54.2013.815.0731                                                                                                 1

Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000507-54.2013.815.0731 
ORIGEM: 4ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado, em substituição 
à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Neusa de Amorim Garcia Ximenes
ADVOGADO: Péricles F. de Athayde Filho
EMBARGADO: Município de Cabedelo
PROCURADOR: Antonio Bezerra do Vale Filho
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  CONVERTIDOS  EM
AGRAVO INTERNO. DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO  A  APELAÇÃO  CÍVEL  PELO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. AÇÃO  DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA  DE OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
DESPROVIMENTO.

- “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).

- Segundo vasto entendimento jurisprudencial, contra decisão
monocrática  do  Relator,  sendo  opostos  embargos  de
declaração, estes devem ser recebidos como agravo interno.



EDcl n. 0000507-54.2013.815.0731                                                                                                 2

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.

Trata-se de embargos de declaração manejados por NEUSA DE
AMORIM GARCIA XIMENES, atacando a decisão monocrática de f. 99/104,
que negou seguimento ao seu recurso de apelação, sob o argumento de
que a embargante apenas cuidou de repetir, de forma idêntica, aquilo que
já fora dito na inicial. 

A embargante manejou os aclaratórios com o intuito de levar à
questão ao conhecimento deste Órgão Colegiado.

Contrarrazões  pela  rejeição  do  recurso  e  aplicação da  multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC (f. 118/123).

É o breve relato.

                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 

Destaco  precedente  deste  Tribunal  de  Justiça  no  mesmo
sentido:

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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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS
E  MATERIAIS.  PAGAMENTO  DE  DUPLICATAS  PROTESTADAS.
ÔNUS  DO  CANCELAMENTO.  DESPROVIMENTO.  Os  embargos
declaratórios opostos de decisão monocrática do relator
devem  ser  conhecidos  como  agravo  interno,  a  teor  de
sólida orientação jurisprudencial.2

Na sentença  hostilizada  o Juiz  de Direito  da  4ª Vara  Mista  de
Cabedelo julgou improcedentes  os  embargos  à  execução  ajuizados em
face  do  MUNICÍPIO  DE  CABEDELO,  sob  o  argumento  de  que  o  IPTU
cobrado pela Municipalidade na ação executiva em apenso é legítimo, por
tratar-se de  propriedade  em  perímetro  urbano,  apesar  de a  autora
sustentar que o imóvel é uma propriedade rural.

Ora,  a  irresignação  da  embargante,  exposta  na  inicial,
restringe-se a  trazer ao  crivo  dessa  Egrégia Câmara  a
impossibilidade  de  pagamento  de  IPTU  de  uma  granja  de  sua
propriedade,  o  qual  está sendo  cobrado  pelo  Município
embargado/agravado.

Como  dito  alhures,  o pedido  autoral  foi  julgado
improcedente, razão pela qual  foi  interposta apelação,  que teve seu
seguimento  negado  de  forma  monocrática,  tendo  em  vista  a
embargante  haver  reproduzido  os  mesmos  fatos  ditos  na
vestibular, contrariando o que prevê o art. 524,  inciso  II, do CPC,
ou seja, por violação ao princípio da dialeticidade.

In  casu,  a  decisão  guerreada  não  adentrou  sequer  no
merito causae do recurso apelatório interposto pela ora embargante,
de  modo  a  gerar  omissão,  contradição  ou  obscuridade  acerca  do
objeto da demanda, o que nos  leva a dizer que não ocorreu ofensa
ao art. 535 do CPC.

A decisão  monocrática  de  f.  99/104  foi  alicerçada  na
jurisprudência  predominante,  seja  desta  Corte  de  Justiça,  seja  do
Colendo STJ, no que tange à ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sendo o recurso um meio de que a parte dispõe para impugnar
decisão que lhe causa prejuízo, submetendo-a à nova apreciação, é
indispensável que diga, nas suas razões, os motivos do seu inconformismo
com a decisão, não bastando que simplesmente repita os termos da
inicial, da contestação ou de qualquer outra peça do processo. 

2 TJPB  -  Processo  n.  075.2002.000829-0/001,  Relator:  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
Terceira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2011, Publicação: 14/04/2011.
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Considerando que o Tribunal só pode julgar aquilo que fora
efetivamente impugnado, o recurso deve ser específico quanto ao aspecto
da decisão que ataca. 

A jurisprudência, aliás, tem, reiteradamente, firmado essa
posição, e, por consequência, não conhecido do recurso assim interposto.
Vejamos:

Não se conhece de apelo que reitera deduções da contestação, sem
atentar que este parte da sentença, ofendendo o princípio da
dialeticidade.3

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO QUE REPETE
RAZÕES APRESENTADAS EM PEÇA VESTIBULAR – INEXISTÊNCIA DE
CRÍTICA À SENTENÇA APELANDA –  LIMITES DO EFEITO
DEVOLUTIVO –  INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 514 E 515, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –  RECURSO NÃO CONHECIDO – Não
se constitui razões recursais a repetição da contestação na fase de
apelo, pois não foram indicadas as razões de inconformismo contra a
sentença.4

Eis julgados da Corte Superior de Justiça  no  mesmo  norte
desse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA INICIAL –  COMODISMO INACEITÁVEL –  PRECEDENTES –  1.
Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que considerou
indispensável que na apelação sejam declinadas as razões pelas quais
a sentença seria injusta ou ilegal. 2. O Código de Processo Civil (arts.
514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual
deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a
qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a
reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico
processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo
ser afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que,
no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença. 4.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento

3 TJMS –  AC 2002.010708-5/0000-00 –  Campo Grande –  2ª T.Cív. –  Rel. Des. Nildo de Carvalho –  J.
06.05.2003.

4 TAPR – AC 136437200 – (10982) – 7ª C.Cív. – Rel. Juiz Waldemir Luiz da Rocha – DJPR 04.08.2000.
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do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal. 5. Precedentes das 1ª, 2ª, 5ª e 6ª
Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso não provido.5

A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da
apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os
fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença
recorrida. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a
reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao
decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que
embasou a improcedência do pedido.6

Neste Tribunal  de  Justiça, ainda, o  eminente  Des. Genésio
Gomes Pereira Filho firmou idêntico posicionamento ao indeferir
liminarmente a Apelação Cível n. 2003.011324-7. A decisão de sua lavra
restou assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação Cível –  Ação Cominatória c/c
Pedido de Antecipação de Tutela – Recurso de apelação -  Mera
cópia da inicial –  Exposição dos Fundamentos de fato e de
direito –  Inexistência –  Pressuposto processual –  Ataque
específico à sentença –  Ausência –  Não Conhecimento –
Recurso Inadmissível –  Art. 557, “caput”  do CPC –  Seguimento
negado monocraticamente. Não se conhece de apelação quando
as razões recursais, ao invés de atacar os motivos pelos quais o
decisório não merece subsistir, cuidam de simples cópia da
petição inicial, assim, descumprindo norma insculpida no
inciso II do art. 514 do Estatuto Processual Civil, que é
requisito de admissibilidade formal do recurso.

Portanto, do teor da decisão objurgada conclui-se que foi
lançada em harmonia com decisões pacíficas das Cortes Superiores,
não merecendo qualquer retoque.

Quanto  ao  pedido  de  aplicação  de  multa,  feito  pelo
Município  nas  contrarrazões,  entendo  não  assistir-lhe  razão,  tendo
em  vista  serem  os  embargos  de  declaração  um  meio  hábil  para
atacar decisões judiciais, objetivando a parte buscar um direito que
entende possuir.

No caso vertente a pretensão da embargante era levar ao
crivo  desta  Câmara  Cível  a  matéria  exposta  na  inicial,  a  qual  foi

5 STJ – RESP 359080 – PR – 1ª T. – Rel. Min. José Delgado – DJU 04.03.2002.

6 STJ - REsp 775481 / SC – Rel. Min. Luiz Fux - T1 - Primeira Turma - DJ 21.11.2005 p. 163.
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repelida  nesta e na 1ª Instância, ante o descumprimento de certos
requisitos  legais,  culminando  com  a negativa de  seguimento  do
apelo.  Assim,  a  meu  ver, a  irresignação  da  embargante  não  é
protelatória.

Ante o exposto, recebo  os  embargos  de  declaração
como agravo interno e nego-lhe provimento.

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


