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AGRAVO INTERNO  nº 0005470-95.2010.815.0251 – 5ª Vara - Patos
Relator:   Des. José  Aurélio da Cruz.
Agravante: Estado da Paraíba representado por seu Procurador Júlio Tiago 
de C. Rodrigues
Agravado: Wagner Irineu Medeiros de Souza
Advogado: Paulo César Conserva

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL –  AGRAVO  INTERNO 
INTERPOSTO  EM  FACE  DA  DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO    POR  SEREM 
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL 
–  RAZÕES  DO  RECURSO  DISSOCIADAS  DOS 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  -  OFENSA  AO 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  –  SEGUIMENTO 
NEGADO.

- Os argumentos trazidos, no presente recurso, em 
nada  modificam  os  fundamentos  da  decisão 
atacada,  porquanto  não  apresentam  nenhuma 
situação ou fato novo capaz de alterar  o decidido, 
motivo pelo qual mantém-se a decisão monocrática 
por  seus  próprios  e  jurídicos  fundamentos,  não 
sendo  portanto,  caso  de  retratação,  tampouco  de 
provimento do presente agravo interno.

Vistos, etc. 

Cuida-se  de  Agravo  Interno  em  face  do  decisum  de  fls. 
109/110, que negou seguimento aos embargos por serem manifestamente 
inadmissíveis.

Wagner Irineu Medeiros de Souza intentou Ação de Cobrança 
pugnando pelo adicional noturno e de insalubridade, visto ter sido admitido 
para o serviço público no dia 31 de julho de 2008, mediante aprovação em 
concurso,  tendo  assumido  o  cargo  de  fisioterapeuta,  com  exercício  no 
Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro, na cidade de Patos-PB.  Diz 
ainda,  que tomou posse no referido cargo no dia 04 de agosto de 2008, 
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desempenhando  a  função  de  fisioterapeuta  em  ambiente  inóspito,  em 
contato com pessoas portadoras de diversas enfermidades, muitas das quais 
contagiosas. No entanto, o Estado não lhe paga o adicional de insalubridade 
e adicional noturno.

O  magistrado  a  quo,  às  fls.  73/76   julgou  procedente,  em 
parte, o pedido inicial para implantar adicional de insalubridade de 20%, e 
adicional noturno de 25% sobre 07 (sete) horas de cada plantão de 24 horas, 
bem como o pagamento do retroativo dos adicionais desde o exercício do 
cargo (08/2008), com reflexos em 1/3 de férias e 13º salário; sentença esta 
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

 A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, no sentido do 
prosseguimento  da  remessa,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto 
ausente interesse que recomende a sua intervenção.( fls. 85/88).

Acórdão  às  fls.  92/94,  negando  provimento  à  remessa 
necessária.

O Estado da Paraíba interpôs Embargos Declaratório às fls. 
98/102,  aduzindo  omissão  quanto  à  condenação  do  promovido  ao 
pagamento de adicional de insalubridade.

Decisão Monocrática às fls. 109/110 negando seguimento aos 
embargos por serem manifestamente inadmissíveis.

Agravo Interno às fls. 114/117 alegando omissão da decisão 
no tocante a condenação do promovido ao pagamento de insalubridade e o 
consequente pagamento do valor retroativo.

É o relatório.

DECIDO

Historiando o feito, tem-se que o recorrido ajuizou uma ação 
do  cobrança  contra  recorrente  pugnando  por  adicional  noturno  e  de 
insalubridade, por desempenhar a função de fisioterapeuta, com exercício no 
Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro, na cidade de Patos-PB,   em 
ambiente  inóspito,  em  contato  com  pessoas  portadoras  de  diversas 
enfermidades, muitas das quais contagiosas, no plantão de 24 horas.

Houve  remessa  necessária,  tendo  o  acordão  de  fls.  92/94 
negado provimento mantendo a sentença do juízo a quo in totum.

O Estado da Paraíba interpôs Embargos de Declaração (fls. 
98/102) aduzindo ausência de reexame da decisão quanto à condenação do 
promovido ao pagamento de adicional de insalubridade.

A  decisão  monocrática  (fls.  109/110)  negou  seguimento  ao 
Embargos de Declaração por ser manifestamente inadmissível, em face de 
ter  ocorrido  a  preclusão  lógica  da  alegação  em  sede  de  embargos  de 
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declaração, diante da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, 
já que a parte embargante não recorreu da sentença no momento próprio, 
aceitando-a na sua integralidade.

O Estado da Paraíba interpôs Agravo Interno contra a decisão 
monocrática  supracitada,  porém  não  rebateu  os  pontos  da  decisão, 
reproduzindo os mesmos argumentos dos embargos de declaração,  quando 
na verdade, deveria se pronunciar sobre os motivos dos embargos serem 
inadmissíveis.

 Assim, feriu o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual orienta 
que o recorrente deve demonstrar ao juízo ad quem as razões, de fato e de direito, 
pelas  quais  entende  cabível  a  reforma  ou  anulação  da  decisão  recorrida,  nos 
termos do artigo 514 do Código de Processo Civil.

Da análise  das  razões  recursais  percebe-se  que a decisão 
monocrática  recorrida  não  foi  impugnada  especificamente,  porquanto  o 
Agravo  Interno é  inadmissível  ante  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade 
recursal. 

Nesse sentido,  eis  o  consolidado entendimento  do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  TÉCNICA 
RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

1.-  Não  pode  ser  conhecido  o  recurso  que  deixa  de 
impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da 
decisão  atacada,  impugnando-a  de  forma  apenas 
genérica. (...)

4.-  Agravo  Regimental  a  que  se  nega  provimento.1 [em 
destaque]

No mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba:

APELAÇÃO. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PISO NACIONAL 
DOS  PROFESSORES.  ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  A 
MENOR.  SENTENÇA  MOTIVADA  NA  AUSÊNCIA  DE 
DESPROPORCIONALIDADE  ENTRE  A  JORNADA  DE 
TRABALHO  E  A  REMUNERAÇÃO  PAGA.  LESÃO  NÃO 
COMPROVADA.  IRRESIGNAÇÃO.  DEVOLUÇÃO  DE 
PONTOS  RELATIVOS  À  COMPOSIÇÃO  DA  CARGA 
HORÁRIA  E  À  INCORPORAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO ESPECÍFICA DO COMANDO 
JUDICIAL.  RAZÕES  DO  RECURSO  DISSOCIADAS  DOS 

1 STJ; AgRg no REsp 1241594 / RS; Rel. Ministro SIDNEI BENETI; T3 - TERCEIRA TURMA; DJe 
27.06.2011.
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FUNDAMENTOS  DA DECISÃO  APELADA.  VIOLAÇÃO  DO 
PRINCÍPIO  DA DIALETICIDADE.  SEGUIMENTO  NEGADO. 
As razões recursais devem atacar os fundamentos da decisão 
para tentar obter sua reforma, sob pena de não conhecimento 
do  recurso.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00014484520138150491  -  Órgão  (-  Não  possui  -)-  Relator 
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES - j. em 20-
08-2014 

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  ACERCA  DOS 
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  DESRESPEITO  AO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DO ART. 514, 
II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  FALTA  DE 
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 
DESTA  CORTE.  SEGUIMENTO  NEGADO.-  O  princípio  da 
dialeticidade exige que os recursos ataquem os fundamentos 
específicos das decisões que objetivam impugnar. Tendo em 
vista a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal, bem 
como  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  demonstrando 
jurisprudência  dominante  no  sentido  da  necessidade  de 
impugnação  específica  dos  fundamentos  da  sentença,  sob 
pena de vê-la mantida (Súmula nº 182 do STJ), deve-se negar 
seguimento  à  apelação  que  não  respeita  o  princípio  da 
dialeticidade  recursal  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00012547520128150751  -  Órgão (-  Não possui  -)  -  Relator 
DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO - j.  em 19-
08-2014 

Assim, é manifestamente improcedente o Agravo Interno.

DISPOSITIVO
Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO 

INTERNO e mantenho a decisão agravada em todos seus termos.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014

JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
 Desembargador/Revisor 
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