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PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  DESRESPEITO  À  REGRA  DE
PREVENÇÃO  PARA  PROCESSAR  E  JULGAR  O
RECURSO.  MATÉRIA  DE  COMPETÊNCIA  RELATIVA.
PRORROGAÇÃO.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  151,  §4º,  DO
REGIMENTO  INTERNO  DESTA CORTE.  AUSÊNCIA DE
NULIDADE. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. 

-“Art. 151.
O órgão julgador  a que forem distribuídos  recursos  em sentido
estrito, de apelação e de agravo  de instrumento, correição parcial,
mandado de segurança ou habeas -corpus terá jurisdição preventa
para:
a)  todos  os  recursos  posteriores,  tanto  na  ação  quanto  na
execução,  referentes 
ao mesmo processo;
b) ações que à mesma forem conexas ou continentes;
c)   outros   procedimentos   que   dele   se   originarem,   aí
compreendidos,  ainda,  de-
cretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à
denúncia ou queixa.
(...)
§4º.  Haverá  prorrogação  de  competência  quando,  não  tendo
sido  observada pela  distribuição  a  regra  estabelecida  neste
artigo,  as  partes  não  reclamarem  ao  relator,  no prazo de três
dias, ou este, sem suscitar sua incompetência, proferir despacho,
com caráter decisório.  (NR dada pela Emenda Regimental nº 01,
de 21-09-2016 -DJ 22-09-2016)” 
(Art. 151, §4º, do RI/TJ-PB)

SÚPLICA  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS  DA  MONOCRÁTICA. OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  PRECEDENTES DESTA
CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
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APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DO  JULGADO  POR
SEUS  PRÓPRIOS  TERMOS.  NÃO  CONHECIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.

-  A teor do disposto no art.  932, inciso III,  do Novo Código de
Processo Civil, a parte apelante deve verberar seu inconformismo,
expondo os fundamentos de fato e direito que lastreiam seu pedido
de nova decisão, impugnando especificamente os fundamentos do
decisum.  Assim,  na  hipótese  de  ausência  de  razões  recursais  ou
sendo estas dissociadas ou imprestáveis a modificação do julgado,
não  se  conhece  do  recurso,  ante  a  ofensa  ao princípio  da
dialeticidade.

- “Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à
produção  de  prova,  bem  como,  quando  for  o  caso,  homologar
autocomposição das partes;
II  -  apreciar  o  pedido  de  tutela  provisória  nos  recursos  e  nos
processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida;”
(Art. 932, III, NCPC) Destaquei!

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos,  REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jailson Reis da Silva e outras em face
de decisão monocrática desta relatoria (fls. 1.704/1.705 verso), que  não conheceu seu recurso de
apelação por infringência ao princípio da dialeticidade. 

Em suas razões (fls. 1.708/1.727), preliminarmente, suscitam a nulidade da decisão,
sob o fundamento de que existe prevenção para o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, uma vez
que o citado magistrado foi relator do Agravo de Instrumento nº 0805095-28.2016.815.0000. 

Quanto ao mérito, repetem as teses suscitadas no apelo: legitimidade ativa de todos
os litigantes para propor a demanda. Quanto ao Sr. Jailson Reis da Silva, aduz que a quitação do
contrato  não  lhe  retira  a  legitimidade.  No  que  se  referem  aos  cônjuges  dos  mutuários  que,
sozinhos,  propuseram  a  pretensão,  afirmam  que  suas  simples  qualidades  (de  cônjuges)  os
legitimam.  Por  fim,  mencionam  a  desnecessidade  de  outorga  uxória  no  presente  caso  (ação
relacionada a direito pessoal).
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Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões  -
certidão às fls. 1.731.

É o breve relatório.

VOTO

Reanalisando  os  autos  por  força  do  recurso  regimental,  compreendo  não  assistir
razão aos agravantes. Explico.

Da preliminar de nulidade:

Preambularmente, suscitam os apelantes, ora agravantes, a nulidade da decisão, sob o
fundamento de que existe prevenção para o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, uma vez que o
citado magistrado foi relator do Agravo de Instrumento nº 0805095-28.2016.815.0000.

Sem motivo, entretanto.

É que a regra interna de prevenção é matéria de competência relativa, devendo ser
alegada no prazo de 03 (três) dias a partir da distribuição, prorrogando-se após decisão de relatoria
diversa. É o que dispõe o art. 151, §4º, do Regimento Interno desta Corte, in verbis:

“Art. 151.
O órgão julgador  a que forem distribuídos  recursos  em sentido
estrito, de apelação e de agravo  de instrumento, correição parcial,
mandado de segurança ou habeas -corpus terá jurisdição preventa
para:
a)  todos  os  recursos  posteriores,  tanto  na  ação  quanto  na
execução,  referentes 
ao mesmo processo;
b) ações que à mesma forem conexas ou continentes;
c)   outros   procedimentos   que   dele   se   originarem,   aí
compreendidos,  ainda,  de-
cretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à
denúncia ou queixa.
(...)
§4º.  Haverá  prorrogação  de  competência  quando,  não  tendo
sido  observada pela  distribuição  a  regra  estabelecida  neste
artigo,  as  partes  não  reclamarem  ao  relator,  no prazo de três
dias, ou este, sem suscitar sua incompetência, proferir despacho,
com caráter decisório.  (NR dada pela Emenda Regimental nº 01,
de 21-09-2016 -DJ 22-09-2016)” 

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do decisório monocrático.

Mérito:

Mais uma vez desrespeita o princípio da dialeticidade as partes recorrentes, haja vista
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não atacar a decisão monocrática em análise (que sustentou o não conhecimento do recurso por
infringência à dialeticidade), preferindo renovar as razões apelatórias. 

Com efeito, caberia aos insurgentes, nesta oportunidade, impugnar as razões pelas
quais não se conheceu o recurso, e não discutir, novamente, os fundamentos da sentença.

Dessa forma, entendo por ratificar o decisório combatido, oportunidade em que o
transcrevo, na íntegra:

“Inicialmente, destaco que os requisitos de admissibilidade deste
recurso obedecerão às regras e entendimentos jurisprudenciais do
Código de Processo Civil de 2015, porquanto a irresignação foi
interposta em face de decisão publicada na vigência do novo CPC.

Sem  mais  tardança,  vislumbro  que  os  apelantes  não  atacaram
frontalmente  as  fundamentações  da  sentença  que  concluiu  pela
ilegitimidade dos interessados. 

Com efeito,  quanto  ao  Sr.  Jailson  Reis  da  Silva,  a  sentença  se
fundamentou no fato do mesmo não possuir vínculo de direito ou
de fato com a seguradora,  pois comprou o imóvel  já  quitado e
ciente  das  avarias.  Acrescentou,  ademais,  que  não  se  estava
afirmando  que  o  mesmo não possuía  direito  porque o  contrato
estava quitado, mas tão somente por não ser o mutuário. Assim,
destacou que  a  legitimidade poderia  ser,  no  máximo,  da  antiga
proprietária. 

Todavia, mesmo após toda a delimitação do raciocínio realizado
pela magistrada de 1º grau, o recorrente se insurgiu justamento
quanto  à  tese  expressamente  ressalvada,  ou  seja,  que  não  se
prestou a fundamentar o decisum, no sentido de sua legitimidade
mesmo após quitação do financiamento imobiliário. 

Por sua vez, no que se referem aos cônjuges dos mutuários que,
sozinhos, propuseram a pretensão, a sentença é clara ao afirmar
que a legitimidade seria da parte  que expressamente realizou o
contrato, ou seja, no caso das Senhoras Joseilda de Lima Lucena e
Carmem Lúcia Rego de Andrade, os seus esposos.

Ocorre que, em suas razões, as insurgentes se limitam a afirmar,
genericamente,  que  suas  simples  qualidades  de  cônjuges  as
legitimariam, bem como a desnecessidade de outorga uxória no
presente  caso  (ação  relacionada  a  direito  pessoal),  temas,
entretanto, totalmente estranhos a questão debatida, uma vez que
em  momento  algum,  na  sentença,  a  magistrada  assentou  a
imprescindibilidade da outorga, mas apenas que a parte correta
(prevista no contrato) ingressasse com a ação.
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Nesse passo, impende consignar que, dentre os vários princípios
que  regulam a  sistemática  processual  dos  recursos  cíveis,  o  da
DIALETICIDADE se apresenta como um dos mais válidos. E este
não foi obedecido na vertente peça recursal.

Referido preceito traduz a necessidade de que a parte insatisfeita
com a prestação jurisdicional  a  ela  conferida  interponha a sua
sedição de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo
um raciocínio lógico e conexo aos motivos elencados no decisório
combatido,  possibilitando  à  instância  recursal  o  conhecimento
pleno das fronteiras do descontentamento. 

De acordo com os entendimentos doutrinários a respeito do tema,
"O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência
de  que  o  recorrente  apresente  os  fundamentos  pelos  quais  está
insatisfeito  com  a  decisão  recorrida,  o  porque  do  pedido  de
prolação de outra decisão."1

Com  relação  à  matéria,  permita-me  transcrever,  por  oportuno,
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Processual  Civil.  Recurso.  Princípio  da  dialeticidade.  Se  o
recurso,  qualquer  que  seja,  não  impugna  a  decisão  recorrida,
padece  de  defeito  a  favorecer  seu  não-conhecimento,  seu  não-
seguimento ou declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio
da dialeticidade"2. 

Neste Egrégio Tribunal, veja-se:

”PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – RAZÕES – AUSÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO
CONHECIMENTO. 
-  Ao  interpor  recurso,  a  parte  deve,  desde  logo,  expender  os
fundamentos  basilares,  sendo-lhe  defeso  transmutá-los  em mera
remissão à petição preexistente, transferindo ao juízo “ad quem” a
obrigação  de  extrair  determinados  fatos  ou  preceitos  de  lei,
porventura aplicáveis à espécie. Sem as razões do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido.”3

O  Ministro  Luiz  Fux,  em  voto  exarado  no  Ag  991181  (DJ
21/11/2008), citando precedente, disse: “Em respeito ao princípio
da  dialeticidade,  os  recursos  devem  ser  fundamentados.  É
necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.  Na  hipótese,  a  agravante  deixou  de  infirmar  os
fundamentos  da  decisão  agravada,  atraindo  a  aplicação,  por
analogia, da Súmula nº 182 do STJ”.

Na  mesma  esteira,  prelecionando  sobre  o  referido  princípio,
pontifica Nelson Nery Junior, verbis:

Desembargador José Ricardo Porto
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“Vige, no tocante aos recursos, o princípio dialeticidade. Segundo
este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente
deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só
assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o
imprescindível contraditório em sede recursal.
As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal,
para  o  qual  se  dirige,  possa  julgar  o  mérito  do  recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
A sua falta acarreta o não conhecimento. 
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou
anular  a  decisão  considerada  injusta  ou  ilegal,  é  necessária  a
apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial.”4

Nesses  termos,  compete  ao  relator,  monocraticamente,  não
conhecer dos recursos que não tenham impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, como forma de prestigiar os
princípios da economia e celeridade processuais. Veja-se o novo
dispositivo:

- “Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à
produção  de  prova,  bem  como,  quando  for  o  caso,  homologar
autocomposição das partes;
II  -  apreciar  o  pedido  de  tutela  provisória  nos  recursos  e  nos
processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da  decisão
recorrida;”
(Art. 932, III, NCPC) Destaquei!

Desse  modo,  com  fulcro  no  art.  932,  III,  do  NCPC,  NÃO
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL.

Ato contínuo, majoro em 5% os honorários de sucumbência.”

Com  base  no  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  de  nulidade  da  decisão
monocrática e, no mérito, NÃO CONHEÇO o Agravo Interno, para manter o decisum vergastado
por infringência ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.
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Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/11R05
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