
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0001145-38.2011.815.0091
Origem  : Comarca de Taperoá
Relator  : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante  : Estado da Paraíba
Procuradora: Daniele Cristina Vieira Cesário
Agravado  : José Francisco de Oliveira
Advogado  : Manoel Félix Neto

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  SEGUIMENTO
NEGADO.  INTELIGÊNCIA DO ART.  557,  CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  RAZÕES DO
AGRAVO.  DESACERTO  DA  DECISÃO.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO. APELO QUE NÃO ATENDEU
AO  DISPOSTO  NO  ART.  514,  INCISO  II,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. 

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

- Não tendo a apelação observado a regra enunciada
no art. 514, II, do Código de Processo Civil, correta a
decisão  monocrática  que  negou  seguimento  ao
recurso,  com  fundamento  no  art.  557,  caput,  do
mesmo  diploma  processual,  posto  ser  o  mesmo
manifestamente inadmissível.

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.  100/103,
interposto  pelo  Estado  da  Paraíba, contra  a  decisão  monocrática,  fls.  89/97,  que
negou seguimento ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do art. 557, caput,
do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, o recorrente requer a reconsideração
da decisão guerreada e, não sendo esse o entendimento, que seja dado provimento ao
presente agravo, a fim de o mesmo ser posto em pauta para julgamento colegiado.
Alega,  para  fins  de  reforma  do  provimento  combatido,  que  a  repetição  dos
argumentos da contestação não significa violação ao art. 514 do Código de Processo
Civil,  tampouco  ao  princípio  da  dialeticidade,  haja  vista  ter  manifestado  o  seu
inconformismo  impugnando  todos  os  fundamentos  da  sentença,  bem  como
demonstrado de forma discursiva as razões para a reforma da sentença. Igualmente,

Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0001145-38.2011.815.0091                                                                                                                                  2



salienta que o efeito devolutivo da apelação significa que toda a matéria devolvida
deve ser apreciada pela instância recursal.

 
É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Na  hipótese  telada,  a  decisão  a  qual  o  agravante
Estado da Paraíba busca submeter ao controle do colegiado foi por mim ementada
nos seguintes termos, fls. 89/90:

APELAÇÃO.  AÇÃO DE COBRANÇA. RETENSÃO
DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE
ESTATAL.  JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS
EM  SEDE  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO  DOS  DOCUMENTOS.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  396,  DO  CÓDIGO  DE
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PROCESSO CIVIL. MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E
JURÍDICA DAS  RAZÕES  POSTAS  NA DECISÃO
OBJURGADA.  ARGUIÇÕES  GENÉRICAS  E
DISSOCIADAS.  REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DA  CONTESTAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA  EM  SEDE
RECURSAL.  INADMISSIBILIDADE.
APLICABILIDADE DO ART.  514,  II,  DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  OBEDIÊNCIA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  ECONOMIA  E  CELERIDADE
PROCESSUAIS.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO
AO APELO.
-  Nos  termos  do  art.  396,  do  Código  de  Processo
Civil,  a  parte  deve  instruir  a  sua  defesa  com  os
documentos   destinados  a  comprovar  as  suas
alegações.
-  Consoante  enunciado  no  art.  397,  do  Código  de
Processo  Civil,  somente  se  admite  a  juntada  de
documentos  em  sede  de  apelação  se  os  mesmos
visarem  à  comprovação  de  fatos  supervenientes,
pelo que,  não sendo este o caso dos autos,  não se
conhece  dos  documentos  novos  anexados  ao
reclamo.
-  Não  enfrentando,  de  forma clara  e  específica,  as
razões  observadas  na  decisão  recorrida,  padece  o
recurso  de  regularidade  formal,  um  dos
pressupostos  extrínsecos  de  admissibilidade
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recursal,  por  inobservância  ao  princípio  da
dialeticidade.
-  Não  se  conhece  do  recurso  apelatório  que  não
aponta  as  razões  de  fato  e  de  direito  pelas  quais
entende  o  apelante  deva  ser  reformada  a  decisão
hostilizada, violando, assim, o disposto no art. 514,
II, do Código de Processo Civil.
-  Nos  termos  do  art.  557,  caput, do  Código  de
Processo  Civil, o  Relator  negará  seguimento  a
recurso manifestamente inadmissível.

Todavia, em que pese a argumentação do insurgente,
não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada, sobretudo por não ter
o reclamo demonstrado o desacerto do provimento judicial hostilizado.

Senão vejamos. Sabe-se que o art. 514, do Código de
Processo Civil, disciplina os requisitos formais do recurso de apelação, pelo que o
não atendimento da regra ali descrita leva ao não conhecimento do reclamo por não
observância a requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Eis o preceptivo legal:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juiz, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.

Ao  comentar  o  inciso  II,  do  dispositivo  legal  em
questão, Costa Machado, de forma bastante esclarecedora, leciona:

A motivação fática e jurídica do apelo deve constar
expressamente  das  razões  do  recurso  que  são
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apresentadas ao tribunal, sob pena de indeferimento
liminar  do seu processamento pelo  Juízo  a  quo ou
não-conhecimento  da  apelação  pelo  Juízo  ad  quem.
Trata-se, portanto, de elemento formal indispensável
à  admissibilidade  do  recurso,  que  não  pode  ser
substituído  por  simples  remissões  às  razões
constantes  da  petição  inicial,  contestação  ou  outra
peça  processual.  Sem  saber  exatamente  por  que  o
recorrente se inconforma com a sentença proferida,
não  é  possível  ao  tribunal  apreciar  a  correção  ou
justiça  da  decisão  atacada,  de  sorte  que  o  não-
conhecimento  nesses  casos  é  de  rigor  (…).  (In.
Código  de  Processo  Civil  Interpretado:  artigo  por
artigo, parágrafo por parágrafo – 5ª ed., 2006, p. 848).

Assim,  como  já  ressaltado  por  ocasião  da  decisão
monocrática ora agravada, dentre os princípios reguladores da sistemática processual
dos  recursos  cíveis,  um  dos  mais  relevante  é  o  dialeticidade, o  qual  revela  a
necessidade de a parte insatisfeita com o provimento judicial impugnado apresentar
a sua irresignação através de um raciocínio lógico e conexo aos motivos elencados no
decisório combatido.

Contudo, não é o que se observa na espécie. A título
de ilustração, vejamos: Ao decidir a lide, o Magistrado  a quo julgou parcialmente
procedente o pedido disposto na exordial, tendo reconhecido a nulidade do contrato
de trabalho existente entre o Estado da Paraíba e o autor, por violação ao art. 37, II,
da Constituição Federal, ou seja, pela não observância à regra do concurso público.
Contudo,  destacou  ser  devido  ao  trabalhador,  em  casos  tais,  o  percebimento  da
remuneração  pelos  dias  trabalhados,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  da
Administração  Pública.  Ainda,  consignou  não  ter  o  ente  estatal  comprovado  o
pagamento das verbas perseguidas.
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Por sua vez, ao apresentar seu reclamo via apelação,
o  agravante  apresentou  documentação  nova  para  fins  de  comprovar  as  suas
alegações, a qual não foi conhecida por não se amoldar às disposições do art. 397 do
Código  de  Processo  Civil.  No  mais,  apenas  repisou  a  alegação  de  nulidade  da
contratação noticiada nos autos,  situação já  reconhecida no decisório de primeiro
grau,  não  rebatendo,  contudo,  a  motivação  externada  pelo  Magistrado  para
determinar  o  pagamento  ao  autor  da  remuneração  relativa  ao  período  por  ele
trabalhado.  Além  disso,  como  bem  destacado  no  decisório  ora  impugnado,  o
recorrente trouxe ao debate temática não ventilada no decisum.

Nessa  ordem  de  lições,  vê-se  que  a  apelação  não
cumpriu a exigência constante do art. 514, do Código de Processo Civil, tendo em
vista  a  argumentação  ter  sido  feita  de  forma  genérica  e  dissociada  dos  motivos
invocados pelo Juiz singular para formar sua convicção.

Sobre o tema, arestos desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 514, II,
DO  CPC.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
APELO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. A teor do disposto no art. 514,
incisos I e II do CPC, a parte apelante deve aclarar
seu  inconformismo,  expondo  os  fundamentos  de
fatos e direito que fundamentam seu pedido de nova
decisão.  Assim,  na  hipótese  de  as  razões  recursais
serem totalmente  dissociadas  da  decisão  recorrida,
não  se  conhece  do  recurso,  ante  o  princípio  da
dialeticidade. (TJPB;  AC  054.2003.001952-2/001;
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Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB
26/03/2013; Pág. 13).

Sendo  assim,  sem  razão  o  agravante  ao  aduzir
violação ao art. 557, caput, do Código de Processo Civil, haja vista a apelação a qual
se  negou  seguimento  ser  manifestamente  inadmissível,  eis  que  não  observou  a
regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. A
propósito, o citado dispositivo legal:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior -
grifei.

Com  base  nas  razões  acima  aduzidas,  mantenho
todos os termos decisório combatido.

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).

Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0001145-38.2011.815.0091                                                                                                                                  8



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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	Agravado : José Francisco de Oliveira

