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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno na Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0043807-44.2010.815.2001
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Estado da Paraíba
Procurador : Paulo Barbosa de Almeida Filho
Agravada : Edineide Alves Magalhães
Defensora : Maria de Fátima Leite Ferreira

AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. SEGUIMENTO
NEGADO.  INTELIGÊNCIA DO ART.  557,  CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS
RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO  OBJURGADA.
IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÕES QUE NÃO TÊM O
CONDÃO  DE  REFORMAR  A  DECISÃO
RECORRIDA.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática

Agravo Interno nos autos da Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0043807-44.2010.815.2001                                                                         1



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
Civil, negou seguimento ao apelo, mormente quando
as  razões  do  inconformismo  não  apontam  o
desacerto  da decisão recorrida.

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.  133/140,
interposto  pelo Estado da Paraíba,  contra a decisão monocrática,  fls. 118/128, que
negou seguimento à Remessa Oficial e ao Recurso de Apelação, nos termos do art.
557, caput, do Código de Processo Civil, interposta pelo nominado agravante, em face
de Edineide Alves Magalhães.

Em suas razões, o agravante,  aduz, em suma, que a
simples repetição dos argumentos da contestação nas razões da apelação, não retira a
dialeticidade do recurso. Pugna pela retratação da decisão vergastada, ou caso não
seja esse o entendimento, requer a apreciação do Colegiado.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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De  início,  convém  ressaltar  que  o  agravo  interno
cuida-se  de  uma  modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

O Estado  da  Paraíba tenciona,  por  meio  de
AGRAVO  INTERNO,  modificar  decisum,  fls.  118/128,  que  negou  seguimento  à
Apelação, por  ele  interposta,  tendo  em  vista  a  constatação  de  inobservância  ao
princípio da dialeticidade.

Pois bem.

Como se vê, o cerne da questão posta a desate gravita
acerca da aplicação do art.  514, II,  do Código de Processo Civil,  cuja redação é a
seguinte:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juiz, conterá:
(...)
II – os fundamentos de fato e de direito.

Com  efeito,  baseando-se  no  dispositivo,  acima
transcrito,  e  por  ter  o  recorrente,  a  guisa  de  razões,  simplesmente  repetido  os
argumentos  da  inicial,  o  relator  a  época,  Desembargador  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho, entendeu  por  proferir  decisão  monocrática  para  negar
seguimento ao recurso.

Acerca da tema, é de se ter em mente que o recurso
apelatório  possui  efeito  devolutivo,  o  qual  tem  como  escopo  garantir  à  matéria
decidida  na  sentença  e  submetida  a  recurso,  novo  exame  pelo  tribunal.  Nada
obstante,  impõe-se  ao  insurgente  impugnar  especificamente  os  fundamentos  da
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, devendo sempre levar suas razões ao
conhecimento do adversário, em obediência ao princípio do contraditório, ao tempo
em que delimita o âmbito da sua pretensão,  em respeito ao princípio dispositivo
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(sobre  o  assunto,  preleciona  Nelson Nery Júnior,  In.  Princípios  Fundamentais  –
Teoria Geral dos Recursos, 5ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 316/320).

Ademais,  não se pode olvidar que a decisão, como
composição do litígio, envolve uma análise crítica dos fatos e da prova – se houver –,
e da aplicação do direito. Assim, em se tratando de uma operação lógica, não faz
sentido  resumir-se  a  impugnação  a  etapas  anteriores  à  sentença,  por  mais
importantes que sejam. A inicial, a contestação e as alegações das partes sempre são
submetidas à crítica.  Daí,  tem-se que a impugnação para ser válida e eficaz,  com
força de devolução da matéria ao tribunal “ad quem”, tem de se pautar, igualmente,
por uma crítica do   decisum  . Não bastando o inconformismo pelo inconformismo  .

Neste  sentido,  é  esclarecedora  a  doutrina  de  José
Frederico Marques, que na fase da motivação do judicium, preleciona:

O magistrado, examinando as questões de fato e de
direito,  constrói as bases lógicas da parte decisória
da  sentença.  Trata-se  de  operação  delicada  e
complexa,  em  que  o  juiz  fixa  as  premissas  da
decisão,  após  laborioso  exame  das  alegações
relevantes que as partes formularam, bem como do
enquadramento  do  litígio  nas  normas  legais
aplicáveis. 
(...) múltiplas são as operações lógicas que então se
desenvolvem.  De  par  com a  elucidação  dos  fatos,
opera-se a resolução dos pontos controversos sobre a
norma  aplicável  e  seu  devido  entendimento.  Em
alguns  casos,  o  juiz  faz  preceder  a  quaestio  juris a
quaestio facti, enquanto que em outros é o inverso que
se  dá.  Hipóteses  ainda  surgem  em  que  se  opera
concomitantemente a resolução das questões de fato
e  de  direito,  tal  o  entrelaçamento  íntimo  que
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apresentam (In.  Instituições de Direito Processual
Civil, Vol. III, Revista, Atualizada e Complementada
por  Ovídio  Rocha  Barros  Sandoval,  Millennium
Editora, 2000, p. 466).

Sobre a necessidade de motivação dos recursos, são
precisos os ensinamentos do doutrinador, acima citado:

‘  O  recorrente  precisa  motivar  o  pedido  de  novo  
exame da questão decidida’.  É o que se infere da
sistemática  do  procedimento  recursal.  Explícita  é
essa exigência em todos os recursos, para que assim
se  delimite,  em  cada  um,  o  respectivo  objeto
(Código de Processo Civil, arts. 514, II, 524, I e II, 536,
541, I, II e III).
Como  se  procura,  com  o  recurso,  um  reexame  da
questão  decida,  o  pedido  em  que  se  externa  a
interposição ‘deve ser determinado em todos os seus
elementos’,  tal  como  instauração  do  Juízo  de
primeiro  grau,  cumprindo  ainda  observar  que  na
exposição dos fatos justificativos do recurso deve ser
indicada a decisão impugnada.
Recurso interposto sem motivação é pedido inepto.
Impossível,  por  isso  admitir-se  a  instauração  de
procedimento  recursal  quando  o  pedido  de
reexame, por não vir  fundamentado,  apresenta tal
deficiência.
Ensina CARNELUTTI que é característico formal do
pedido  de  recurso  a  motivação  adequada,  ‘que
compreende não  só  as  razões  que fundamentam o
pedido de determinação jurisdicional, como aquelas
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que apontam os motivos pelos quais a nova decisão
deve ser diversa da decisão recorrida’.
SEABRA FAGUNDES  ensina,  por  isso,  que,  ‘se  o
recorrente  não  dá  as  razões  do  pedido  de  novo
julgamento,  não  se  conhece  do  recurso  por
formulado sem um dos seus requisitos essenciais’ (In.
Instituições de Direito Processual Civil, Volume IV,
Revista,  Atualizada  e  Complementada  por  Ovídio
Rocha Barros Sandoval, Millennium Editora, 2000, p.
63/64) - destaquei.

Por  oportuno,  convém  destacar  que  tal
posicionamento não se encontra apegado ao formalismo, vício que se tem, a todo
custo, buscado extirpar do processo civil contemporâneo. Pelo contrário, entender-se
que deve o apelante deduzir as razões pelas quais almeja a reforma ou anulação da
sentença, diante de sua própria fundamentação, é garantir-se, pela forma, o conteúdo
do recurso, no intuito de evitar que, por desídia ou má-fé, repita a parte sucumbente
mera fórmula para ver a ação novamente julgada.

Ora,  como  leciona  Nelson  Nery  Júnior,  “o  fim
último  do  processo  é  conseguir  um sentença  justa.  Na  hipótese  de  o  recorrente
entender se a decisão injusta, logicamente deverá apontar essa injustiça, a fim de que
o órgão ad quem examine as razões de decidir dada pelo juiz e as confronte com as
aduzidas na sede recursal,  para poder julgar o mérito do recurso” (In.  Princípios
Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., Revista dos Tribunais, p. 316).

Nessa  ordem  de  ideias,  por  não  ter  o  insurgente,
quando da interposição do apelo, atendido aos requisitos preconizados no art. 514, II,
do Código de Processo Civil, não há como reconsiderar a decisão hostilizada.

Assim,  com  base  nas  razões,  acima  aduzidas,
mantenho todos os termos da decisão recorrida, máxime em decorrência do princípio
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do livre convencimento motivado utilizado em harmonia com a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal e da doutrina especializada. 

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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