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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
QUE  NEGA  SEGUIMENTO  AO  APELO  PELA
CONFIGURAÇÃO  DA  PRECLUSÃO  E  DA
VIOLAÇÃO  DO  POSTULADO  DA
DIALETICIDADE.  DEVOLUÇÃO  DO  TEMA  SOB
ASPECTO  ARGUMENTATIVO  SEM  APRESENTAR
ALEGAÇÕES  CONCERNENTES  À
DESCARACTERIZAÇÃO  DOS  VÍCIOS
RECONHECIDOS  NA DECISÃO  MONOCRÁTICA.
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DO  COMANDO
JUDICIAL.  INOCORRÊNCIA.  RAZÕES  DO
RECURSO  DISSOCIADAS  DOS  FUNDAMENTOS
DA  DECISÃO  AGRAVADA.  VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO. 

As razões recursais devem atacar os fundamentos da
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decisão para tentar obter sua reforma, sob pena de
não conhecimento do recurso.

Ausente  a  impugnação  específica  dos  fundamentos
da  decisão  monocrática,  caracteriza  a  hipótese
prevista no inciso III  do art.  932 do CPC/2015,  que
autoriza  o  julgamento  monocrático  da  pretensão
recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela TNL PCS
S/A contra decisão monocrática, fls. 230/236, que negou seguimento ao
apelo  por  entender  configurada  a  preclusão  temporal  em  relação  à
preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  e  caracterizada  a  violação  ao
princípio  da  dialeticidade  pela  ausência  de  insurgência  específica  no
tocante aos fundamentos da sentença.

Assevera  a  agravante  estar  configurada  a
ilegitimidade  passiva,  e  atribui  a  Claro  S/A a  responsabilidade  pela
solicitação da portabilidade.

No mérito,  afirma inexistir  a  materialização do ato
ilícito,  por  ter  agido  com boa  fé  e  atuado  com respaldo  no  exercício
regular  do  direito,  e  inocorrer  a  demonstração  de  eventuais  danos
supostamente sofridos pelo agravado.

Requer  a  reconsideração  da  decisão  agravada,  ou,
caso não seja esse o entendimento,  pugna pelo provimento do agravo
para reformar o decisum monocrático.

Contrarrazões,  fls.  254/258,  pleiteando  o
desprovimento do agravo interno.

É o relatório.
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V O T O

Questiona  a  agravante  a  decisão  monocrática
prolatada pelo então Relator que negou seguimento ao apelo com dois
argumentos: 1 – não conheceu o questionamento relativo à preliminar de
ilegitimidade  passiva  por  entender  preclusa  a  matéria  apreciada  pelo
Juízo a quo; e 2 – no tocante ao mérito, não conheceu as razões do recurso
por violação ao postulado da dialeticidade.

Devolve,  portanto,  a  recorrente  insurgência  em
relação  ao  conteúdo  integral  da  decisão  agravada,  aduzindo  estar
caracterizada  a  ilegitimidade  passiva  e  inexistir  demonstração  do  ato
ilícito.

Entendeu  o  então  Relator  consubstanciada  a
preclusão, por ter transcorrido o prazo de dez dias entre a data em que o
Juízo  a  quo apreciou  esse  tema  e  o  momento  da  interposição  da
insurgência.

Outrossim,  não  conheceu  da  discussão  relativa  aos
elementos do ato ilícito, sob o argumento de que o Juízo solucionou o
problema com respaldo nas regras do Código de Defesa do Consumidor
enquanto o questionamento foi  devolvido sob a ótica da violação das
regras da ANATEL.

Em que pese o conteúdo das alegações ventiladas no
agravo interno, verifico que a agravante deixou de se insurgir de forma
específica em relação aos fundamentos invocados pelo então Relator para
negar seguimento ao recurso apelatório.

Isso  porque  devolve  argumentos  relacionados  à
ilegitimidade  passiva  e  ao  ato  ilícito,  sem  descrever  aspectos  que
descaracterizem  a  preclusão  temporal  e  a  consubstanciação  da
dialeticidade reconhecidas na decisão monocrática.
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Como houve violação ao postulado da dialeticidade,
está  materializada  a  hipótese  que  autoriza  a  prestação  da  tutela
jurisdicional de forma monocrática, consoante disposição contida no art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

Em face do exposto,  NÃO CONHEÇO O AGRAVO
INTERNO, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
de 2015.

Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Desa Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A
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