
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0003307-81.2013.815.0011
Origem : 1ª Vara da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Sebastião Pereira Sobrinho
Advogado : Almir Pereira Dornelo
Agravado : Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
Advogado : Urbano Vitalino de Melo Net e outro

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E PEDIDO DE ORDEM
LIMINAR.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INCONFORMISMO.  DIALETICIDADE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

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

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
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Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
as razões do agravo interno limitam-se a revolver a
matéria já apreciada.

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.  150/151,
interposto  por  Sebastião  Pereira  Sobrinho contra  decisão  monocrática  proferida
pelo  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  fls.  141/148,  a  qual  negou
seguimento ao recurso, por ele manejado em face da Mastercard Brasil Soluções de
pagamento Ltda.

Nas  suas  razões,  o  recorrente,  preliminarmente,
requer a determinação da baixa do feito em diligência, para que seja oportunizado ao
agravado colacionar aos autos cópia da fatura negada ao agravante na conformidade
do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao mérito, assegura que
os fundamentos da recorribilidade estão estampados com bastante clareza na peça
apelatória, devendo, portanto, ser dado seguimento ao apelo por ele interposto.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, calha ressaltar que o agravo interno trata-
se  de  uma  modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.
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Na  espécie,  insurge-se  o  agravante,  Sebastião
Pereira Sobrinho, em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Apelo
por ele forcejado.

No presente caso, pretende o agravante, inicialmente,
a conversão do feito em diligência para que seja oportunizado ao agravado a juntada
da cópia da fatura negada ao agravante. Com relação ao mérito requer a reforma da
decisão  proferida  às  fls.  141/148,  à  alegação  de  que,  deve  ser  reconhecido  os
fundamentos da recorribilidade.

Com efeito, nos termos do art. 130, da Lei Processual
Civil, compete ao juiz decidir sobre a produção das provas requeridas pelas partes,
devendo afastar as diligências que se mostrarem inúteis ou desnecessárias, sem que
isso implique em ofensa aos ditames processuais ou aos princípios do contraditório e
da ampla defesa. 

Contudo,  apesar  de reconhecer  que a produção de
prova  é  uma  das  prerrogativas  processuais  da  parte,  esse  direito  sofre
temperamentos, ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação
da sua utilidade, pois que também lhe é imposto o dever de fiscalizar e disciplinar a
marcha processual impedindo atos que interfiram na economia e celeridade do feito.

In  casu,  a  parte  recorrente  sequer  pugnou  pela
produção  de  provas  na  instância  de  origem,  tendo,  inclusive,  requerido,  em
audiência de conciliação, fl. 98, o julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual
torna impossível o deferimento do pedido de diligência nesta instância.

Nesse mister, insta registrar que o art. 473, do Código
de Processo Civil determina que “é defeso à parte discutir, no curso do processo, as
questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.
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Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

Quanto  ao  mérito,  o  decisum restou  assim
consignado, quanto aos pontos de insurgência recursal analisados anteriormente, fls.
145/146:

 Quanto ao  mérito, registro, de logo, que o presente
apelatório  não  merece  ser  conhecido,  em  face  da
ofensa ao princípio da dialeticidade.
Como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça, ‘‘não
basta  o  simples  inconformismo  com  a  decisão
judicial,  fazendo-se  indispensável  a  demonstração
das razões para a reforma da decisão impugnada, em
atenção ao 'princípio da dialeticidade' dos recursos.’’
(AgRg  no  REsp  859903/RS  -  Rel.  Min.  Francisco
Falcão - T1 - Primeira Turma - DJ 16/10/2006 p. 338). 
Referido  princípio  traduz  a  necessidade  da
interposição  do  pleito  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.  E,  conforme  se  depreende  do
caderno  processual,  mencionada  conduta  não  foi
adotada pelo insurgente. 
Thetonio Negrão preconiza: 
As  razões  do  recurso  apelatório  são  deduzidas  a
partir  do  provimento  judicial  recorrido,  e  devem
profligar  os  argumentos  deste,  insubstituíveis  (as
razões)  pela  simples  referência  a  atos  processuais
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anteriores,  quando  a  sentença  inexistia,  ainda.
Impende,  ademais,  que o  Tribunal  ad quem,  pelos
fundamentos,  se aperceba,  desde logo,  de quais  as
razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do
novo julgamento que lhe seja  mais  favorável.(RSTJ
54/192).  (In.  Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 42ª ed., Saraiva) 
Destarte,  ao  compulsar  as  razões  recursais, essa
atitude  não  foi  aplicada  no  caso  telado,  já  que  o
apelante  não  impugnou,  de  forma  específica,
nenhum  dos  fundamentos  declinados  pela
Magistrada a quo, ou seja, não teceu devidamente as
premissas  da sentença  desafiada,  resumindo-se  em
tecer as mesmas considerações postas na exordial.
Ora, ao deixar de, realmente, expor as razões de fato
e  de  direito  que  o  levaram  a  voltar-se  contra  a
sentença  atacada,  para  apenas  referir-se
aleatoriamente  àquelas  lançadas  na  exordial,  não
atendeu o  apelante  aos  requisitos  preconizados no
art. 514, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, estando a decisão atacada proferida em
consonância com a mais abalizada jurisprudência, é de se concluir pela manutenção
do  julgado  em  sua  integralidade.  Não  havendo  outro  caminho  senão  o
desprovimento do presente agravo.

Por fim, apenas a título de esclarecimento,  cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos
legais apontados pelos litigantes. Bastando a motivação na prestação jurisdicional, a
teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal,
com a indicação, pelo Juiz, das bases legais as quais dão suporte a sua decisão.
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Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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