
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0124596-15.2012.815.0011
Origem : 3ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante :  José Antônio Batista Filho
Advogados : Thélio Farias e outros
Agravada : Ismênia Pimentel Batista
Advogada : Alba Lúcia Diniz de Oliveira

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA APELAÇÃO.
INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
FORMALISMO. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA
QUE  NÃO  MERECE  REPAROS.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.

-  O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  Inexistindo  correções  a  serem  procedidas  no
julgado atacado,  é  de se  concluir  pela  sua integral
manutenção,  não  restando,  por  conseguinte,  outro
caminho,  senão  o  de  desprovimento  do  agravo
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interno.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  276/281,
interposto por José Antônio Batista Filho contra decisão monocrática de fls. 266/271,
por meio da qual, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil,
esta Relatoria, nos autos da presente Ação de Divórcio c/c Pedido de Anulação de
Escritura  Pública  e  Indisponibilidade  de  Bens,  movida  em  seu  desfavor  por
Ismênia  Pimentel  Batista,  negou  seguimento  ao  Apelatório de  fls.  217/221,
consoante se verifica do excerto dispositivo respectivo:

Ante  o  exposto,  diante  da  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade,  com  esteio  no  art.  557,  caput,  do
Estatuto  Processual  Civil, NÃO  CONHEÇO  DO
PRESENTE RECURSO APELATÓRIO.

Em  suas  razões,  o  recorrente  sustentou  a
impropriedade  da  decisão  agravada,  por  entender  que,  na  hipótese,  estar-se-ia
prestigiando o formalismo, em detrimento da análise de mérito do processo, haja
vista que a irresignação teria apontado, de forma inconteste, a contradição existente
no  dispositivo  da  sentença,  bem  como  fora bastante  clara  quanto  às  razões  de
descontentamento  da  fixação  da  verba  alimentícia  em  favor  da  cônjuge  varoa.
Requereu, então, o recebimento e provimento do recurso,  visando à reconsideração
da decisão monocrática, com o consequente julgamento do recurso de apelação.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  Corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Na  hipótese  telada,  a  decisão  a  qual  o  agravante
busca  submeter  ao  controle  do  colegiado foi  por  mim  ementada,  nos  seguintes
termos, fls. 266/267:

APELAÇÃO.  AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO
DE  ANULAÇÃO  DE  ESCRITURA  PÚBLICA  E
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.
FUNDAMENTAÇÃO  FÁTICA  E  JURÍDICA  DAS
RAZÕES RECURSAIS. PRESCRIÇÃO DO ART. 514,
II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
DESATENDIMENTO.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL.  OBEDIÊNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE
PROCESSUAIS.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT, DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0124596-15.2012.815.0011     3



- Não enfrentando as razões observadas na decisão
recorrida, padece o recurso de regularidade formal,
um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade
recursal,  por  inobservância  ao  princípio  da
dialeticidade.
-  Não  se  conhece  do  recurso  apelatório  que  não
aponta  as  razões  de  fato  e  de  direito  pelas  quais
entende  o  apelante  deva  ser  reformada  a  decisão
hostilizada, violando, assim, o disposto no art. 514, II,
do Código de Processo Civil.
-  Nos  termos  do  art.  557,  caput, do  Código  de
Processo  Civil, o  Relator  negará  seguimento  a
recurso  manifestamente  inadmissível,  prejudicado
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Consoante relatado, visando a afastar as conclusões
acima condensadas, o agravante alegou, em síntese, que a referida decisão estaria
equivocada,  a uma, por prestigiar excessivamente o formalismo, em detrimento da
análise de mérito do processo; a duas, em razão de não ter considerado a inconteste
contradição existente no dispositivo da sentença, consistente no reconhecimento da
validade da partilha  extrajudicial  realizada entre  as  partes  e,  a  um só  tempo,  na
determinação de nova divisão dos bens; a três, pois, embora conciso, o recurso fora
bastante claro quanto ao descontentamento da fixação da verba alimentícia em favor
da cônjuge varoa, não havendo, em seu sentir, pois, como se falar em ausência de
impugnação específica, também em relação a esse ponto.

A  meu  ver,  contudo,  a  irresignação  não  merece
prosperar, por quaisquer dessas razões.

Explico.
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Em primeiro lugar, segundo o art. 514, II, do Código
de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito, isto
é,  as  razões  de  desacerto  da  decisão  recorrida.  Essa  exigência,  diversamente  do
defendido, não constitui formalismo exacerbado, mas, em verdade, mecanismo de
preservação  dos  princípios  inerentes  à  jurisdição,  posto  não  caber  ao  Judiciário
substituir a parte nas alegações que lhe cabem.

Por  essa  razão,  como  esclarece  Nelson  Nery  Jr.
“exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não
apenas manifeste sua inconformidade com o 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.”  (In. Teoria  Geral  dos  Recursos.  6  ed.  São
Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176-178)

 Logo,  rigorosamente,  a  exposição  das  razões  de
recorrer é indispensável- até porque a parte recorrida precisa conhecê-las, para que
possa  defender-se-,  e,  como  consignado  no  decisum agravado,  tal  não  se  deu  na
espécie.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado  a quo
reconheceu  a validade  da  partilha  extrajudicial  realizada  entre  as  partes  e
determinou nova  divisão  apenas  dos  bens  por  ela  não  abrangidos.  É  o  que se
verifica do excerto abaixo, constante à fl. 211:

Com efeito, entendo que deverão ser partilhados, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
um,  todos  os  bens  adquiridos  na  constância  do
casamento, e não incluídos na escritura pública de
separação  consensual  com  partilha  de  bens,
celebradas entre as partes (fls.22/24)

A  toda  evidência,  não  apontou  o  recorrente  os
motivos pelos quais teria o julgador se equivocado ao assim entender, uma vez que,
meramente, alegar que esse senso guardaria contradição não detém essa aptidão.
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De  igual  forma,  tenho  que  não  logrou  êxito  em
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados na origem para concessão da
verba alimentícia  em favor  da cônjuge  varoa,  sendo  insuficientes,  para  tanto  as
alegações genéricas de que a recorrida seria maior e capaz, considerando que o édito
de primeiro grau, estabeleceu, de modo específico, fazer ela jus a essa benesse por,
durante  o  matrimônio  com  o  recorrente,  não  ter  exercido  nenhuma  atividade
remunerada, dedicando-se exclusivamente aos cuidados com os filhos menores de
idade e o lar, de sorte a necessitar de uma certa estabilidade até ingressar no mercado
de trabalho.

Assim,  a  toda  evidência,  inexistindo  correções  a
serem procedidas no julgado atacado, é de se concluir pela sua integral manutenção,
não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de desprovimento do Agravo
Interno.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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