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ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0001300-19.2002.815.0071
Origem : Comarca de Areia
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Areia Empreendimentos Turísticos LTDA
Advogado : Carlos Neves Dantas Freire
Agravada : ENERGISA PARAÍBA- Distribuidora de Energia S/A
Advogado : George Ottávio B. Olegário

AGRAVO  INTERNO. AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  DE  TERMO  DE
CONFISSÃO  DE  DÍVIDA  CUMULADA  COM
DECLARAÇÃO  INCIDENTE  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO,  PEDIDO  DE  COMPENSAÇÃO  COM
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  JURISDICIONAL.
APELAÇÃO.  DESATENDIMENTO  AO  PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
SEGUIMENTO  NEGADO.   INCONFORMISMO.
BENEFÍCIO  DA  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. PAGAMENTO
EFETUADO.  PRECLUSÃO  LÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.  PRINCÍPIO
DA  DIALETICIDADE  NÃO  OBSERVADO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.
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- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

- “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as
questões  já  decididas,  a  cujo  respeito  se  operou  a
preclusão” (art. 473, do Código de Processo Civil).

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
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.  188/195,
interposto  pela  Areia  Empreendimentos  Turísticos  LTDA contra  decisão
monocrática  de  fls.  177/186,  a  qual rejeitou  os  Embargos  de  Declaração,  por  ela
manejada  em  face  da  Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A, nos
seguintes termos:

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  a  decisão
combatida foi nítida e objetiva, inexistindo quaisquer
dos vícios declinados pelo insurgente, tendo referido
decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
perseguido pela parte inconformada.
Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
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DECLARATÓRIOS.

Nas  suas  razões,  a  recorrente  reitera  o  pedido  de
justiça  gratuita  formulado  nas  razões  do  apelo,  ao  tempo  em  que  afirma  que  a
decisão que negou seguimento à Apelação, a qual foi deveras ratificada através dos
Embargos de Declaração, merece reforma, uma vez que, segundo relata, “verifica-se
que  restou  inteiramente  atendido  o  princípio  da  dialeticidade”,  fl.  193.  Por  fim,
requer a reforma da decisão.

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.

Na  espécie,  insurge-se  a  agravante,  Areia
Empreendimentos  Turísticos  LTDA, em  face  de  decisão  monocrática  que  negou
seguimento  à  apelação  cível por  ele  forcejada,  sendo  posteriormente  ratificada
quando da apreciação dos Embargos de Declaração, com fundamento no art.  557,
caput, do Código de Processo Civil.

Em  um  primeiro  momento,  reitera  o  pedido  de
justiça gratuita formulado nas razões recursais do apelo, fls. 116/123.

Com  relação  a  este  pleito,  entendo  não  mais  ser
possível sua apreciação em razão do fenômeno da preclusão.

Digo isso, pois tal pleito foi indeferido às fls. 143/146,
oportunidade  em  que  foi  determinada  a  intimação  da  empresa,  para  efetuar  o
pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento
do  recurso,  ocasião  em  que  a  insurgente  pronunciou-se  acerca  da  citada
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determinação à fl.  148,  anexando,  inclusive,  o  pagamento das custas,  fl.  149,  não
tendo impugnado tal decisão, razão pela qual, impossível se torna a reapreciação da
matéria.

Sobre preclusão, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Embora não se submetam as decisões interlocutórias
ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente
a  elas  a  preclusão,  de  que  defluem  conseqüências
semelhantes às da coisa julgada formal. Dessa forma,
as  questões  incidentemente  discutidas  e  apreciadas
ao  longo  do  curso  processual  não  podem,  após  a
respectiva  decisão,  voltar  a  ser  tratadas  em  fases
posteriores  do  processo.  (In.  Curso  de  Direito
Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito
Processual  Civil  e  Processo  de  Conhecimento -,
editora Forense, 39ª edição, 2003, página 480). 

Ainda:

A  preclusão  classifica-se  em  temporal,  lógica  e
consumativa, a saber:
a)  Preclusão  temporal.  O  processo  é  um  caminhar
sempre  para  frente,  subordinando-se  a  prazos
contínuos  e  peremptórios  (arts.  178  e  183).  'Em
processo,  a  capacidade  da  parte  está  sempre
condicionada pelo tempo'. Assim, 'decorrido o prazo,
extingue-se,  independentemente  de  declaração
judicial, o direito de praticar o ato' (art. 183). Tem-se,
de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta
como 'um dos efeitos da inércia da parte, acarretando
a perda da faculdade de praticar o ato processual.  
b)  Preclusão  lógica.  É  a  que  'decorre  da
incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que
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se  queira  praticar  também'.  Quem,  por  exemplo,
aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não
mais poderá interpor recurso contra ela (art.  503).  
c) Preclusão consumativa. É a de que fala o art. 473.
Origina-se  de  'já  ter  sido  realizado  um  ato,  não
importa  se  com  mau  ou  bom  êxito,  não  sendo
possível  tornar  a  realizá-lo'.  (In.  Curso  de  Direito
Processual  Civil,  vol.  I,  Teoria  Geral  do  Direito
Processual  Civil  e  Processo  de  Conhecimento,
Forense, 39ª Ed., 2003, p. 481). 

Deste modo, se a agravante procedeu o pagamento
do preparo do recurso apelatório,  há preclusão lógica para o tema. 

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, recentíssimo:

APELAÇÃO  CÍVEL.  JUSTIÇA  GRATUITA
REQUERIDA  -  PEDIDO  INDEFERIDO  -
DETERMINAÇÃO  DE  RECOLHIMENTO  DAS
CUSTAS  INICIAIS  -  DECISÃO  QUE  NÃO  FOI
OBJETO  DE  IRRESIGNAÇÃO  -PRECLUSÃO  -
INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDEFERIMENTO
DA  INICIAL,  COM  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO.
Uma  vez  que  a  parte  autora  teve  o  pedido  de
assistência  judiciária  indeferido,  com  determinação
para  o  pagamento  das  custas  iniciais,  correto  o
indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
resolução  do  mérito,  em  razão  da  inércia  do
requerente,  que  não  ofertou,  recurso,  no  momento
próprio, deixando ocorrer o fenômeno da fenômeno
da preclusão. (AC 1.0172.09.022423-6/001, Rel. Des.(a)
Newton Teixeira Carvalho, Julgado em 16/01/2014).  
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Ademais,  com relação  a  alegação  da  recorrente  de
que  houve  o  atendimento  do  princípio  da  dialeticidade,  deve-se  salientar  ter
procurado a apelante, com o presente recurso, reanalisar os pontos já examinados na
decisão monocrática.

O  decisum restou  assim  consignado,  quanto  aos
pontos de insurgência recursal analisados anteriormente, fls. 181/183:

Ab initio,  impende consignar  que,  dentre  os  vários
princípios  a  regular  a  sistemática  processual  dos
recursos cíveis, o da dialeticidade apresenta-se como
um  dos  mais  relevantes,  porquanto  se  traduz  na
necessidade de a parte insatisfeita com o provimento
judicial apresentar a sua irresignação através de um
raciocínio lógico e conexo aos motivos elencados no
decisório  combatido,  de  modo  a  possibilitar  à
instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das
fronteiras do descontentamento. 
No mesmo sentido, orienta Nelson Nery Júnior: 
Princípio  da  dialeticidade.  De  acordo  com  este
princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por  meio  de  petição  na  qual  a  parte,  não  apenas
manifeste  sua  inconformidade  com  o  ato  judicial
impugnado, mas também, necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo  julgamento  da  questão  nele  cogitada.  Na
verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo,
que  é  essencialmente  dialético.  (Apud  Fredie
Diddier Jr., In. Curso de Direito Processual Civil, 3ª
edição, 2007, p. 55). 
Ocorre  que,  mencionada  conduta  não  foi  adotada
pela  insurgente  no  caso  telado,  já  que  esse  não
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impugnou,  de  forma  específica,  os  fundamentos
declinados  pela  Magistrada  monocrática,  ou  seja,
não teceu argumentação que afronte especificamente
as  premissas  da sentença  desafiada.  Com efeito,  o
apelante  começa  suas  razões  de  recurso  relatando
um corte de energia, o que não se deu no caso em
tela.  Por  outro  lado,  no  que  tange  à  alegada
abusividade das cláusulas contratuais, situação que
gerou  a  ação  originária,  o  apelante  limitou-se  a
afirmar:
Na verdade, fixados em percentual superior a 12%
ao ano. Ora não pode o consumidor se colocada em
desvantagem exagerada,  como aliás,  estipula o art.
51, § 1º do CDC.
Lembre-se também que o princípio do “pacta sunt
servanda”, invocado pelo juízo “a quo”, na verdade,
não pode ser visto como absoluto, uma vez que se
deve ter também e muito especialmente em atenção
o princípio da função social dos contratos, inclusive
por estar contemplado no Código Civil, em seu art.
422. Verbis:
Ora, ao deixar de expor as razões de fato e de direito
que  o  levaram  a  voltar-se  contra  a  argumentação
abordada na sentença atacada, para apenas referir-se
a conjuntura diversa, não atendeu o recorrente aos
requisitos preconizados no art. 514, II, do Código de
Processo Civil.
Com relação ao tema, transcrevo decisões proferidas
por este Egrégio Tribunal:
AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  Negativa  de  seguimento.
Ausência  de  dialeticidade.  Proibição  de  supressão
de  instância.  Desprovimento  recursal.  -  Em
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homenagem ao princípio da dialeticidade recursal, o
recorrente  deve  impugnar  especificamente  o  que
restou  decidido  na  sentença  e  os  fundamentos
adotados por esta, sob pena de não conhecimento. -
Agravo  interno  desprovido.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020090395373001 -
Órgão (1ª Câmara Civel) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 06/05/2010).
E,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  RECURSO  CONTRA
PONTO  ESPECÍFICO  DA  DECISÃO.
INOBSERVÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.  -  É  ônus  do
embargante  demonstrar  ao  órgão  judicante  a
omissão,  contradição  ou  a  obscuridade
constantes  na decisão.  -  A simples  irresignação,
consubstanciada  no  ato  de  recorrer,  não  tem  o
condão  de  possibilitar  a  reforma  ou  a
complementação da decisão, uma vez que carece
de  fundamentação.  Deve,  portanto,  a  parte
impugnar  os  pontos  específicos  dos
fundamentos do decisum recorrido, explicitando
a  incidência  das  hipóteses  do  art.  535  do  CPC.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020090196797001  -  Órgão  (2ª  Câmara  Cível)  -
Relator  Dr.  José  Aurélio  da  Cruz  –  Juiz
Convocado - j. Em 27/04/2010).
Assim,  ausente  um  dos  pressupostos  de
admissibilidade  recursal,  qual  seja,  a  regularidade
formal,  não  poderá  ser  conhecido  o  recurso
interposto. 
Pela  análise  dos  trechos  supracitados,  percebe-se
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inexistir  qualquer  contradição  ou  obscuridade,  a
merecer  esclarecimento,  tampouco  omissão,  a
reclamar  pronunciamento  complementar,  sendo  a
rejeição dos presentes embargos medida cogente.

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.

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. 
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Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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