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AGRAVO  INTERNO – AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
ILEGALIDADE  DE  GREVE  -  RECURSO
INTERPOSTO  PELO  SINDICATO  EM  FACE  DE
DECISÃO LIMINAR - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A
DIALETICIDADE  RECURSAL  -  IRRESIGNAÇÃO
QUE  ABORDA  QUESTÕES ESTRANHAS AO
CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA –   FALTA DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA AOS  FUNDAMENTOS
DO  DECISUM   AGRAVADO–   DESCUMPRIMENTO
AO DISPOSTO NO ART.  1.010,  III,  DO  CPC/2015 E
AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  –
ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR  -  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Ausentes as razões recursais ou sendo essas totalmente
genéricas e dissociadas da decisão recorrida,  isto é,  não
verificado o contraste efetivo entre a decisão recorrida e os
fundamentos fáticos e jurídicos constantes na insurgência,
demonstra-se a ofensa ao art. 1.010, II e III, do CPC, sendo
tal  deficiência  óbice  incontornável  ao  conhecimento  do
Apelo.  

- O recurso  que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido,
com  espeque  no  art.  932,  III, do  CPC,  dispensada  a
intimação de que trata o parágrafo único do mesmo artigo. 

-  À  luz da jurisprudência  do STJ,  “constitui  ônus do
recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão
judicial  cuja reforma ou anulação pretender,  pena de
incursão  em  irregularidade  formal  decorrente  da
desobediência  ao  princípio  da  dialeticidade”  (STJ,
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AgRg  no  RMS  45.366/RS,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado
em 27/05/2014, DJe 02/06/2014)

Vistos etc.

Cuida-se  de  Agravo  Interno (fls.  271/278)  interposto pelo
Sinfesa  -  Sindicato  dos  Funcionários  Públicos  do Município  de  Santa
Rita-PB.  contra a  decisão liminar prolatada pelo  Desembargador plantonista
que suspendeu  o  movimento  paredista  decretado  pelos  servidores  do
Município  de  Santa  Rita/PB,  com  fixação  de  multa  diária  no  valor  de  R$
10.000,00(dez  mil  reais),  pelo  descumprimento  de  ordem  judicial,  a  ser
suportada pelo agravante (fls. 209/211).

Em  suas  razões  recursais,  a  entidade  sindical  pugna  pela
modificação da decisão monocrática, alegando, em síntese, a legitimidade de
sua  representação  e  insurgindo-se  contra  a  alegada  impossibilidade
orçamentária do Município de pagamento de salários aos servidores por ele
representados.  Aduz,  outrossim,  que  a  decisão  agravada  foi  proferida  sem
fundamentação e em desacordo com o art. 93, IX da CF/88. ao final, pugna em
pedido alternativo, pela exclusão da multa cominatória ou imposição de limite
máximo de arbitramento.  Com tais considerações, pugnou pelo provimento do
recurso. (fls. 271/278).

Intimado,  o  agravado  apresentou  contrarrazões  (fls.  396/402),
suscitando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
postulou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Preliminar suscitada em contrarrazões - violação ao princípio
da dialeticidade recursal:

A preliminar enseja acolhimento.

Conforme  relatado pelo  Município,  foi  proferida  liminar
determinado a suspensão do movimento paredista deflagrado pelo agravante. 

Na decisão monocrática recorrida, a fundamentação vertida pelo
julgador no deferimento da liminar tomou por base a violação dos requisitos
exigidos na Lei nº 7.783/89, a saber: ausência de indicação de quais categorias
paralisariam suas atividades, comunicação prévia aos usuários dos serviços
essenciais,  no  prazo  mínimo  de  72(setenta  e  duas)  horas,  antes  da
paralisação, nem tampouco garantia da prestação de serviços indispensáveis,
em percentual mínimo, à comunidade em percentual mínimo.
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 E neste Agravo Interno, a agravante limitou a sua insurgência à
questão do atraso de pagamento dos salários em razão da impossibilidade
orçamentária do Município, alegando, ainda, a ausência de fundamentação do
decisum agravado.

Ora,  percebe-se,  dessa  narrativa,  que,  em descumprimento  ao
disposto no art.  1.010,  III,  do  CPC/20151,  o promovido/agravante deixou de
impugnar  especificamente os  fundamentos  da  decisão  monocrática  –  que
deferiu a medida liminar impeditiva do direito de greve. 

Destarte,  no  momento  em  que  deveria  discutir  a  questão  da
inobservância dos requisitos legais exigidos ao exercício do direito de greve,
seguiu tergiversando genericamente sobre a proteção dos direitos trabalhistas
dos  cidadãos e  das  questões  orçamentárias  do  Município,  não  havendo  a
impugnação  específica  aos  pontos  abordados  na  decisão  monocrática,
incorrendo em evidente afronta ao princípio da dialeticidade.

Sobre o  ônus de impugnação  específica aos fundamentos das
decisões judiciais, proclama a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
[…]  REGULARIDADE  FORMAL.  ÔNUS.  IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTOS. JULGAMENTO.
1.  Constitui  ônus  do  recorrente  a  impugnação  aos
fundamentos da decisão judicial  cuja reforma ou anulação
pretender,  pena  de  incursão  em  irregularidade  formal
decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC.
2. Agravo regimental não provido.2

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO  NÃO  CONHECIDO  NA  ORIGEM.
PRINCÍPIO  DA  INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da instrumentalidade das formas não abranda
o  dever  legal  imposto  ao  recorrente  de  expor  as  razões
pelas  quais  não  se  conforma  com  a  decisão  impugnada
(arts. 514, II, e 524, I, do CPC), permitindo ao Tribunal de
origem examinar a pertinência do recurso apresentado.
2.  Não  há  como  acolher  a  pretensão  recursal  para
determinar que o Tribunal de origem conheça do agravo de
instrumento  interposto  pela  recorrente,  a  despeito  da

1 NCPC, Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (omissis) III - as
razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

2 STJ -  AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/05/2014, DJe 02/06/2014.
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ausência de impugnação específica aos termos da decisão
agravada,  pois  tal  medida privilegiaria  indevidamente uma
parte em prejuízo da outra.
3. Agravo regimental não provido.

No  mesmo  sentido,  colhem-se  os  precedentes  desta  Egrégia
Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL.  AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO  AOS  PONTOS  ESPECÍFICOS  DA
SENTENÇA.  DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  EXIGÊNCIA  DO  ART.  514,  II,  DA  LEI
ADJETIVA  CIVIL.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  NEGATIVA
DE SEGUIMENTO À IRRESIGNAÇÃO. - Pelo princípio da
dialeticidade,  é  necessário  que  os  recursos  ataquem  os
fundamentos  das  decisões  contra  as  quais  foram
interpostos. - Caso as razões recursais abranjam matérias
dissociadas  do  decisum  objurgado,  por  faltar-lhe
pressuposto  de  admissibilidade  recursal,  qual  seja,
regularidade  formal,  indispensável  ao  seu  efetivo
conhecimento,  deverá  ser  negado  seguimento  ao  apelo
interposto, de acordo com o art. 557, caput, do CPC.3

PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL.  AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  ACERCA  DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  DESRESPEITO  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DO ART. 514,
II,  DO  CPC.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ
E  DO  TJPB.  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO.  -  Conforme
inteligência do art. 514, II,  do Código de Processo Civil,  a
apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato
e de direito que ensejarão a possível reforma da sentença. -
O  princípio  da  dialeticidade  exige  que  os  recursos
impugnem  os  fundamentos  específicos  das  decisões  que
objetivam cassar ou reformar. Portanto,  verifica-se que há
ofensa ao referido preceito, na medida em que as razões da
apelação, ao deduzir comentários inteiramente dissociados
do processo, distanciam-se da fundamentação da sentença.
-  Não  se  conhece  de  apelação  que  não  ataca,
pormenorizadamente, o desacerto da decisão guerreada.4

Assim,  entendo que há  deficiência  incontornável  nas razões
3 (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00852674020128152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES JOSE

RICARDO PORTO , j. em 08-03-2016)
4 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00202863620118152001, - Não possui -, Relator DES OSWALDO

TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 04-03-2016)
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recursais colacionadas aos autos, tendo em conta que não cuidou o agravante
de informar  ao  Tribunal  os  motivos  pelos  quais  a  decisão liminar deve ser
reformada  por  má  apreciação  da  questão  de  direito  analisada,  tampouco
apontou qualquer erro processual plausível, agindo em total afronta ao princípio
da dialeticidade.

Desse modo, não verificado o contraste efetivo entre a decisão
recorrida e os fundamentos fáticos e jurídicos constantes na insurgência não há
meios de se saber qual foi a matéria devolvida para conhecimento do Tribunal.
Não pode haver recurso genérico, assim como não se admite pedido genérico.
Do mesmo modo que o autor delimita o objeto litigioso (lide) na petição inicial
(CPC/1973, art. 128), devendo o juiz julgá-lo nos limites em que foi deduzido
(CPC/1973, art. 460), com o recurso de apelação ocorre o mesmo fenômeno: o
apelante deve delimitar o recurso com as razões e o pedido de nova decisão. 

Com relação ao tema, transcreve-se decisões proferidas pelo
STJ:

Pesa  considerar,  em  acréscimo,  que  não  cumpre  a
regularidade  formal,  por  manifesta  desobediência  ao
princípio da dialeticidade, o recurso fundado em razões
absolutamente genéricas e desapartadas do contexto da
decisão judicial. Inteligência do art. 514, incisos I e II, do
CPC. 4. Agravo regimental não conhecido. Multa de um por
cento sobre o valor corrigido da causa.5

AGRAVOS  EM  RECURSOS  ESPECIAIS.  AGRAVO  DO
ESTADO  DE  PERNAMBUCO.  PROCESSUAL  CIVIL.
ARTIGO  535  DO  CPC.  ALEGADA  VIOLAÇÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  ACÓRDÃO  FUNDADO  NO  EXAME  DE
MATÉRIA  DE  ÍNDOLE  LOCAL.  SÚMULA  280  DO  STF.
AGRAVO INTERPOSTO PELOS SERVIDORES.
NÃO-CONHECIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
AOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
(…)   4.  Agravo  dos  Servidores.  Os  agravantes  não
impugnaram, como seria de rigor, todos os fundamentos
da decisão ora agravada, circunstância que obsta, por si
só,  a  pretensão  recursal, porquanto  aplicável  o
entendimento exarado na Súmula 182 do STJ, que dispõe:
"É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil
que  deixa  de  atacar  especificamente  os  fundamentos  da
decisão agravada." 5. Agravos regimentais não providos.6

Consoante a jurisprudência, "de acordo com o princípio da
dialeticidade, as razões recursais devem exprimir, com

5AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 44.879/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/06/2014, DJe 05/08/2014
6AgRg  no  AREsp  114.410/PE,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 08/05/2012.
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transparência e objetividade, os motivos pelos quais a parte
recorrente entende ter ocorrido contrariedade ou negativa de
vigência ao dispositivo legal invocado no recurso especial.
Deficiente  a  fundamentação,  incide  a  Súmula  284/STF,
aplicável por analogia ao recurso especial"7 

Em tempo, registro que deixei de intimar o agravante para sanar
o vício, pois, apesar de salutar a inovação trazida pelo § ú do art. 932 do CPC,
considero-o  inaplicável  nas  hipóteses  de  recurso  prejudicado  e  também  de
recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, pois se verifica total impossibilidade de regularização. O exemplo mais
contundente é este  recurso, já que,  ante a preclusão consumativa do ato de
recorrer,  não se  afigura  possível  ao  apelante  complementar  as  suas  razões,
adequando-as ao art. 1.020 do CPC. 

Entender  de  forma  diversa  fere  a  razoabilidade  e  a  própria
dicção do texto legal, que se propõe a regular unicamente a situação “antes de
considerar  inadmissível o recurso”,  podendo o mesmo não ser conhecido por
outras duas situações (prejudicialidade e violação ao princípio da dialeticidade)
não incluídas no parágrafo único do art. 932 do CPC.

Nesse  sentido,  seguem  majoritariamente  a  doutrina  e  a
jurisprudência pátrias:

"Assim, por exemplo,  tendo deixado o recorrente de impugnar
especificamente  as  razões  decisórias,  não  cabe  regularização
em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a
preclusão  consumativa  no  ato  de  interposição  do  recurso.  O
mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente
não  terá  como  sanear  o  vício  e  por  essa  razão,  não  haverá
motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo
CPC."  (NEVES,  Daniel  Amorim  Assumpção.  Novo  CPC
comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518). 

“Não  é  possível  conceder  prazo  para  que  o  recorrente
complemente as razões recursais nem para que formule novo
pedido recursal que não for feito originariamente” (DIDIER JR.,
Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. ob cit. p. 54). 

“O prazo  de  5 dias previsto  no parágrafo  único do  art.  932  do
CPC/2015  só  se  aplica  aos  casos em que seja necessário
sanar  vícios  formais,  como  ausência  de  procuração  ou  de
assinatura, e não à complementação da fundamentação. 
Assim,  esse  dispositivo  não   incide  nos  casos  em  que  o
recorrente   não   ataca   todos   os fundamentos    da    decisão
recorrida.  Isso  porque, nesta  hipótese, seria  necessária  a
complementação das razões do recurso, o que não é permitido.”
(STF. 1ª Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado

7 STJ, AgRg no AREsp 196.538/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região),
SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2013.
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em 7/6/2016 (Info 829).)

Com efeito, deve ser negado conhecimento ao presente  agravo
interno, por descumprimento ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art.
1.010,  III,  CPC/2015,  que impõem ao  agravante  o  dever  de  impugnar
especificamente os fundamentos da decisão objeto do recurso.

Face ao exposto,  ACOLHO A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A
DIALETICIDADE e, com fulcro no art. 932, III, do CPC/20158, NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno.

P. I.

João Pessoa, 19 de abril de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
 Relator

G/01

8 NCPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (omissis) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
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