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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0008736-44.2011.815.2001
RELATOR      : Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE  : PBPREV- Paraíba Previdência
PROCURADOR  : Daniel Guedes de Araújo
01EMBARGADO    : Aldemir Manicoba da Silva e Outros
ADVOGADO       : Martsung F.C.R. Alencar
02 EMBARGADO    :  Estado da Paraíba, representado por sua procuradora
Daniele Cristina Vieira Cesário

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
Declaração  –   Razões dos embargos com
argumentação e fatos alheios às razões de
decidir –  Ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade  –  Precedentes
jurisprudenciais  do  STJ  –  Não
conhecimento do recurso.

-  O  Princípio  da  Dialeticidade  traduz  a
necessidade  de  que  o  recorrente
descontente  com  o  provimento  judicial
interponha a sua irresignação de maneira
crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre
construindo um raciocínio lógico e conexo
aos  motivos  elencados  no  decisório
combatido, apresentando a fundamentação
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de  suas  razões  de  modo  a  possibilitar  o
conhecimento  pleno  das  fronteiras  da
insatisfação.

-  A  ausência  de  ataque  direto  aos
fundamentos  da  decisão  recorrida,
impossibilita  a  delimitação  da  atividade
jurisdicional,  e impõe o não conhecimento
do recurso por não observância ao princípio
da dialeticidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os
presentes autos de Embargos de Declaração.

ACORDAM, em Segunda Câmara Cível do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  não  conhecer  os
embargos de declaração opostos pela PBPREV, nos termos do voto do relator
e da súmula de julgamento retro.

 RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com
fim de prequestionamento, 199/203, opostos pela PBPREV, contra os termos
do acórdão, de fls. 197/187, deu provimento parcial ao reexame necessário e
à  apelação  cível,   para reformando  a  sentença,  manter  a  condenação
referente à restituição dos valores ilegalmente descontados sobre o terço de
férias,  respeitado  o  prazo  prescricional  de  05  anos,  e  para  suspender  os
descontos e ressarcir os valores descontados apenas sobre o adicional de
férias, Horas Extras (Serviço Extra-PN e Serviços Extraordinários Presídios),
gratificação  insalubridade,  Gratificação  POG_PM,  Gratificação  Especial
Operacional, Gratificação de Atividades Especiais. 

Sustentou em suas razões recursais que o
acórdão foi omisso porque não se pronunciou sobre o art.23 da Lei 12.016/09,
que se refere à configuração da decadência. 

Com fundamento no art. 535, II, do Código
de Processo Civil, a embargante pugnou pelo recebimento dor recurso “com o
objetivo único de obter novo pronunciamento judicial  colegiado em relação
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aos  dispositivos  ligados  ao  exame  da  legalidade  estrita,  servíveis  à
interposição de recursos futuros, nucleares à resolução do mérito da quaestio
vexata, que são especificamente, as normas dispostas no art. 23 da Lei nº
12.016/2009,para fins de prequestionamento da matéria”.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, ressalto que os requisitos de
admissibilidade  e  a  controvérsia  do  presente  recurso  será  analisada  nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não
iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob a  égide  a  legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova lei, sob pena
de gerar insegurança jurídica. 

Como o presente a decisão do acórdão de
fls.  187/197 fora publicado em 23 de fevereiro  de 2016 (fl.  198),  ou seja,
quando vigente o Código de Processo Civil anterior, resta patente que deve
ser aplicado o Digesto Processual Civil de 1973.

Em consonância com o entendimento aci-
ma declinado, é a orientação do Enunciado Administrativo nº 2, do Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 -  Aos recursos interpos-
tos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações  dadas,  até  então,  pela jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça. 
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Não  merece  conhecimento  a  insurgência
do embargante, devendo ser mantida a decisão guerreada.

A  ação  possui  determinadas  condições
para ser validamente constituída, o recurso também tem seus requisitos de
admissibilidade,  os  quais  a  doutrina  divide  em  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse ou inexistência de fato impeditivo ou extintivo do ônus
de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). 

A circunstância  de  não  ocorrer  uma  das
condições de admissibilidade é suficiente para o julgador não admitir o recur-
so, o que inviabiliza a continuidade do procedimento.

“In casu”, vê-se que os embargos de decla-
ração, em observância ao princípio da dialeticidade, não merece conhecimen-
to, isto porque as razões recursais devem guardar correlação lógica com a
decisão contra a qual o recurso é interposto, pois são as questões suscitadas
e discutidas em primeiro grau de jurisdição que balizam os parâmetros para a
lide recursal. 

Nestes autos, o embargante apresentou re-
curso para  sanar  omissões,  sob  a alegação que não houve manifestação
acerca da interpretação e aplicação do art. 23 da Lei 12.016/09, para fins de
prequestionamento.

O  princípio  da  dialeticidade  se  projeta  a
todo o ordenamento processual cível. É ônus do recorrente trazer à instância
recursal  uma  fundamentação  lógica  (fundamentos  de  fato)  e  jurídica
(fundamentos  de  direito)  capaz  de  demonstrar  o  equívoco  do  julgado
combatido.

Chega-se à ilação,  portanto,  de que o in-
conformismo deve ser motivado, trazendo à baila impugnação específica, pre-
cisa e objetiva para viabilizar a retificação do “decisum” vergastado.

Sendo assim, em respeito ao princípio da
dialeticidade, o qual reza que deve haver correlação lógica entre as razões re-
cursais e a matéria constante do “decisum” judicial vergastado, o recurso não
merece conhecimento.
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Sobre o tema, cito precedentes do STJ:

“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL  QUE  NÃO  INFIRMA  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  182  DO  STJ.
ANALOGIA.  I  -  Em  respeito  ao  princípio  da
dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados. É
necessária a impugnação específica dos fundamentos
da  decisão  recorrida.  Na  hipótese,  as  alegações
veiculadas pela agravante estão dissociadas das razões
de  decidir,  atraindo  a  aplicação,  por  analogia,  da
Súmula  nº  182  do  STJ. II  -  Agravo  regimental  não
conhecido. 1(grifei)

E:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE  -  NÃO
CONHECIMENTO  -  ART.  514,  II,  DO  CPC  -
VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.  1.  Não  se  conhece  da  apelação,  por
ausência  de  requisito  de  admissibilidade,  se  deixa  o
apelante de atacar especificamente os fundamentos da
sentença em suas razões recursais, conforme disciplina
o  art.  514,  II,  do  CPC,  caracterizando  a  deficiente
fundamentação do recurso.  2.  Precedentes  do STJ.  3.
Recurso especial a que se nega provimento2. 

Ainda:

RECURSO  ESPECIAL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
DESCONTO  INDEVIDO  DE  IMPOSTO  DE  RENDA
SOBRE  ADICIONAL  DE  TRANSPORTE  OU  VERBA
INDENIZATÓRIA.  AGENTES  FISCAIS  DE  RENDAS
DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Embora

1 STJ - AgRg nos EDcl no REsp 749048 / PR ; 2005/0077447-5  - Rel. MIN. Francisco Falcão - T1 -
Data do Julgamento 27/09/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ 21.11.2005 p. 157.
2 STJ, REsp 620558 / MG, Rel.: Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.: 24/05/2005, DJ 20.06.2005
p. 212.
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a  recorrente  cite  os  dispositivos  legais  que  entende
violados e contrariados, a verdade é que não apresenta
os argumentos que demonstram sua tese, limitando-se a
anunciar  a  ofensa  a  esses  artigos,  furtando-se  de
apontar  em que  pontos  do  v.  aresto  teria  ocorrido  a
violação ou contrariedade. Para que o tribunal ao qual
é dirigido o recurso possa entender a controvérsia, cabe
ao  recorrente  não  só  expor  as  razões  pelas  quais
pretende seja o julgado modificado ou anulado,  mas,
também, apresentá-las de modo não deficiente; em caso
contrário, a inadmissibilidade do recurso será patente.
No  tocante  aos  recursos,  vige  o  princípio  da
dialeticidade,  segundo  o  qual  "o  recurso  deverá  ser
dialético,  isto  é,  discursivo.  O  recorrente  deverá
declinar o porquê do pedido de reexame da decisão"
assim como "os fundamentos de fato e de direito que
embasariam  o  inconformismo  do  recorrente,  e,
finalmente,  o  pedido  de  nova  decisão"  (Nelson  Nery
Júnior,  "Princípios  Fundamentais  –  Teoria  Geral  dos
Recursos", 5ª ed., Revista dos Tribunais, 2000, p. 149).
Súmula n.  284 do Supremo Tribunal Federal.  Recurso
especial não conhecido. Decisão por unanimidade.3

No caso em tela, o recorrente limitou-se
a discorrer sobre o art. 23 da Lei 12016/09, que trata da decadência em
mandado de segurança, como se a mesma fosse objeto de discussão no
presente processo.

Nesse ponto, calha rememorar que o objeto
da ação ordinária é sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre
verbas pagas pela autarquia previdenciária.

Deste modo, a ausência de ataque direto
aos fundamentos da decisão recorrida impossibilita a delimitação da atividade
jurisdicional em segundo grau, e impõe o não conhecimento do recurso por
não-observância ao princípio da dialeticidade.

Assim,  não  conheço  do  embargos  de
declaração  opostos  pela  PBPREV,  diante  da  ausência  de  dialeticidade,
mantendo, na íntegra, a decisão vergastada.

3   STJ - REsp 255169/SP – Relator: Ministro Franciulli Netto – Segunda Turma – Julgamento: 
02.08.2001 – Publicação: DJU 15.10.2001 p. 256
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É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos  .  Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição
a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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