
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
AGRAVO INTERNO Nº 0045739-33.2011.815.2001 — 1a. Vara da Fazenda da Capital
Relator  : João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides
Agravante: Luiz Alberto Silva de Sena
Advogado : Júlio Cezar da Silva Batista (OAB/PB 14.716)
Agravado :  Estado da Paraíba por seu Procurador Renan de Vasconcelos Neves

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR. PRETERIÇÃO DE
PROMOÇÃO.  PROCESSO  CRIMINAL  EM  CURSO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  MATÉRIA ESTRANHA AOS  AUTOS.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
REGULARIDADE  FORMAL  DO  RECURSO  NÃO
ATENDIDA.  REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO   ART.  514,  II,  DO  CPC  DE
1973/ART.  932,  III  DO NCPC.  NÃO CONHECIMENTO
DO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Cabe  ao  recorrente  demonstrar  em  sua  peça  recursal,  o
desacerto  das razões de  decidir  expostas  na  sentença
recorrida, pressuposto indispensável à regularidade formal do
recurso  de apelação.  Desatendido,  pois,  tal  requisito
intrínseco, impõe-se o não conhecimento do recurso.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
antes identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,  em negar provimento ao Agravo
Interno, nos termos do voto relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  Interno interposto  em  face  de  decisão
monocrática de fls. 202/205, que, com fulcro no art. art. 932, do NCPC, não conheceu
da Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 164/167.

Inconformado, o agravante alega que a matéria dos autos deve
ser julgada pela Eg. Terceira Câmara Cível, não cabendo julgamento monocrático pelo
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Relator. Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a
decisão monocrática e conhecida a apelação. (fls. 207/211)

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 216/221)

É o relatório.  

VOTO.

Cuidam os  autos  de  ação de obrigação de  fazer,  fundada na
preterição  de  promoção  do  promovente  ao  cargo  de  Capitão  da  Polícia  Militar  da
Paraíba, em razão de ter sido denunciado em processo criminal.

O  magistrado  a  quo julgou  improcedente  o  pleito  autoral,
entendendo  que  a  recusa  administrativa  de  concorrer  à  promoção  ao  policial  ou
bombeiro militar do Estado da Paraíba, que se encontre sub judice, tendo em vista a
previsão legal do ressarcimento de preterição, não viola o Princípio Constitucional da
presunção de incidência.

Inconformado,  o  promovente  interpôs  apelação  e,  nas  suas
razões,  aduziu matéria  totalmente  estranha aos  autos, qual  seja:  que  está  sendo
vítima de descontos previdenciários e que estes não são incorporados aos proventos de
militares quando da inatividade. 

Verificando  que  o  recorrente  deixou  de  impugnar  os  fatos  e
fundamentos da sentença,  esta relatoria em decisão monocrática de fls. 202/205 não
conheceu do recurso de apelação, nos moldes do art. 932 do NCPC.

Irresignado, o apelante interpôs agravo interno, pugnando pelo
conhecimento do recurso e julgamento pela Egrégia Câmara, sob o argumento de que a
decisão agravada retirou a eficácia do direito fundamental à ação e do princípio do
amplo  acesso  à  justiça,  cerceando  o  direito  de  defesa  do  agravante.  Ato  contínuo,
passou a discorrer sobre a necessidade de observância do princípio constitucional da
presunção de inocência no caso dos autos.

Pois bem. Não merece reforma a decisão agravada, devendo ser
mantida em todos os seus termos. 

O  apelante/ora  agravante  violou  o  princípio  da  dialeticidade
recursal quando deixou de demonstrar razões aptas à reforma da decisão recorrida, não
atendendo  um  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  recursos,  consolidado  na
jurisprudência pátria e consagrado no Novo Código de Processo Civil em seu art. 932:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Como bem restou consignado na decisão agravada:  o recurso
que deixa de impugnar, de forma clara e precisa, os fatos e fundamentos jurídicos da
insurreição em relação à decisão, impossibilita  a atividade jurisdicional e viola o
princípio da dialeticidade.
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A decisão agravada  não retirou a eficácia do direito de ação do
promovente/apelante, tampouco lhe cerceou o direito de defesa. Ao revés, conhecer do
apelo, no caso dos autos, cercearia a defesa do promovido/apelado, pois,  somente um
recurso que indica precisamente os fundamentos da irresignação possibilita o exercício
efetivo do direito de ampla defesa, concretizando o contraditório recursal.

Cabia, portanto, ao recorrente demonstrar em sua peça recursal,
o  desacerto  das razões de  decidir  expostas  na  sentença  recorrida,  pressuposto
indispensável à regularidade formal do recurso de apelação. Contudo,  somente agora
nas  razões  do  agravo  interno,  o  recorrente  adentra  na  matéria  discutida  nos  autos,
quando já se operou a preclusão consumativa.

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  NEGO
PROVIMENTO  AO AGRAVO  INTERNO,  mantendo  a  decisão  monocrática  em
todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de Albuquerque (Presidente).  Presentes no julgamento o Exmo. Dr.  João
Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) (Relator) e a a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.  

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior,
Procurador  de Justiça. 

João Pessoa, 20 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO INTERNO   Nº 0  045739-33.2011.815.2001   -   1  a  . Vara da Fazenda  da Capital

Vistos etc. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                        Relator
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