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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RAZÕES
DISSOCIADAS.  INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA  DIALETICIDADE  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 

-  O  desenvolvimento  de  tese  dissociada  dos
fundamentos constantes do pronunciamento judicial
atacado revela-se manifesto desrespeito ao princípio
da dialeticidade recursal. 

-  A  coerência  entre  o  que  restou  decidido  e  as
razões  do  inconformismo  recursal  são  exigências
intransponíveis,  cuja  inobservância  acarreta  a
inadmissibilidade  e,  por  consequência,  o  não
conhecimento do recurso interposto. 

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Williame

de Araújo, contra Decisão proferida pela 3.ª Vara de Família da Comarca de

Campina de Campina, nos autos do cumprimento provisório da Sentença, em

que o Juízo determinou o bloqueio de R$ 287.843,10 (duzentos e oitenta e sete

mil,  oitocentos  e  quarenta  e  três  reais  e  dez  centavos)  das  contas  do

empreendimento pertencente o casal, em que já foi determinada a partilha dos

rendimentos obtidos na referida.

Em  suas  razões,  o  Agravante  alega  a  ausência  de  citação

válida,  nos  autos  da  Ação  principal,  bem  como  o  não  preenchimento  dos
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requisitos legais para o preenchimento da execução provisória. 

Os  autos  foram  inicialmente  distribuídos  durante  o  recesso

forense, tendo o relator plantonista entendido pela ausência de urgência apta a

instaurar aquela jurisdição.

Após  o  final  do  recesso,  os  autos  foram  encaminhados  ao

Gabinete  da Eminente  Desa.  Maria  das Graças,  que verificando a  possível

existência de prevenção, determinou a redistribuição a este Relator.

Recebido  os  autos  no  Gabinete,  determinei  a  intimação  do

Agravante para que falasse, em cinco dias, acerca da possível ausência de

cabimento recursal.

Intimado, o Recorrente não atendeu a intimação, de maneira

tempestiva.

É o relatório. 

DECIDO
 

Com efeito, para a admissão do Recurso faz-se necessária a

observância  dos  respectivos  pressupostos,  tais  como  o  cabimento,  a

legitimidade recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal, sem

os quais se torna inviável a análise das questões suscitadas pelo Recorrente. 

No caso em comento, observa-se que o Agravante desenvolveu

sua tese de irresignação recursal com base em argumento dissociado daquele

tratado na Decisão objurgada. Vê-se que a Decisão observou sua relutância

em adimplir  suas obrigações alimentícias,  depois  de  ter  sido  intimado para

realizá-la, contudo, quedou-se inerte forçando o juízo a realizar os bloqueios

judiciais. 

O Agravante, por seu turno, limitou-se a argumentar sobre o

mérito da demanda,  traçando inúmeras considerações acerca das possíveis
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nulidades  presentes  no  processo  principal,  absolutamente  inapropriado  no

presente Recurso, relativo a concretização das decisões incidentais, inclusive

já mantidas em sede de agravo de Instrumento. 

Vislumbra-se,  sem  dificuldade,  que  a  tese  defendida  pelo

Agravante não guarda nenhuma relação com a fundamentação da Decisão em

questão. Em nenhum momento o douto Juiz primevo se manifestou quanto ao

mérito  da  ação,  tratando-se  de  Decisão  que  tangenciou  nenhuma questão

meritória. 

Deve-se ter em mente que o desenvolvimento de tese recursal

divorciada dos fundamentos que revestem o pronunciamento judicial atacado é

causa de não conhecimento do Recurso.

A  coerência  entre  o  que  restou  decidido  e  as  razões  do

inconformismo  recursal  são  exigências  intransponíveis,  cuja  inobservância

acarreta  a  inadmissibilidade  e,  por  consequência,  o  não  conhecimento  da

apelação interposta. 

Diante do exposto, aplicando o art. 1.011, I c/c 932, III, do CPC,

NÃO CONHEÇO do Apelo, dada sua patente intempestividade. 

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa, 20 de março de 2018

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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