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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AO  COMANDO
JUDICIAL.  ARGUMENTOS  UTILIZADOS  NO
RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS
DA  DECISÃO.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO
CPC. NÃO CONHECIMENTO.

É imprescindível que as razões do recurso ataquem os
fundamentos da decisão, sob pena de não conhecimento.

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Mafre
Seguros Gerais S/A contra decisão monocrática desta relatoria, fls. 133/137,
que não conheceu da apelação por ela manejada contra sentença do Juízo da
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8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança C/C
Reparação de Danos Materiais ajuizada por Alexandre Gomes da Costa.

Alega  a  embargante  a  ocorrência  da  prescrição,  nos
termos da Súmula 405 do STJ, já que o sinistro que vitimou o embargado
aconteceu  em  07/05/2008  e  somente  em  13/09/2012  a  presente  ação  foi
distribuída.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração  a
fim de que seja suprida a contradição apontada no acórdão embargado.

Sem contrarrazões, fl. 149.

É o relatório.

D e c i d o .

Compulsando os autos,  constata-se que o recurso não
deve ser conhecido, por ter deixado de atacar os fundamentos da decisão,
violando o princípio da dialeticidade.

O  art.  932,  III,  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015
estabelece que “incumbe ao relator:(...) não conhecer de recurso que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

A  norma  processual  exige  que  o  recurso  ataque  os
fundamentos  da  decisão  recorrida,  ou  seja,  que  a  fundamentação  dos
embargos digam respeito ao decisum objeto da insurgência. 

No presente caso, a decisão não conheceu do apelo, ante
sua  manifesta  inadmissibilidade,  sob  o  fundamento  de  que  a imagem
digitalizada, escaneada ou mesmo reproduzida, da assinatura do causídico,
não vem sendo admitida pela jurisprudência pátria, na medida em que não

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0107565-26.2012.815.2001 2



garante, de maneira precisa, a autenticidade do documento, bem como que
não sanado o defeito de representação no prazo concedido pela relatora,
torna-se impositivo o não conhecimento do recurso.

Logo, se a recorrente pretendia modificar esse comando
judicial, teria que atacar seus fundamentos de forma específica, enfatizando
a existência de omissão,  contradição,  obscuridade ou erro material  a  ser
corrigido na decisão monocrática que não conheceu da apelação.

Ocorre  que  a  embargante  limitou-se  a  rebater  um
suposto  acórdão  que  negou  provimento  ao  seu  apelo,  afirmando a
ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 405 do STJ, já que o sinistro
que  vitimou  o  embargado  aconteceu  em  07/05/2008  e  somente  em
13/09/2012 a presente ação foi distribuída.

Destarte, como a parte não se ateve à matéria abordada
no  decisum,  patente  está  a  dissociação  existente  entre  os  embargos  de
declaração e a decisão, impondo-se o não conhecimento do recurso.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  QUE  NÃO  IMPUGNA  OS

FUNDAMENTOS DA  SENTENÇA.  OFENSA  AO PRINCÍPIO

DA  DIALETICIDADE.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.

INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  CPC.  NÃO

CONHECIMENTO. -  Em respeito ao princípio da dialeticidade,

os  recursos  devem  ser  fundamentados,  impugnando

especificamente os termos da decisão recorrida, sob pena de não

conhecimento.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00024597320108150731, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES

DA SILVA , j. em 02-06-2016) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
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DOCUMENTOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUBLEVAÇÃO DO

AUTOR.  ARGUMENTAÇÃO  GENÉRICA.  DISSONÂNCIA

ENTRE AS ALEGAÇÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS

DA  SENTENÇA.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.

INOBSERVÂNCIA. NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO.

INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE

PROCESSO CIVIL. - Em observância ao disposto no art. 514, II, do

Código  de  Processo  Civil  de  1973,  vigente  ao  tempo  da

interposição do reclamo, não se deve conhecer o recurso que não

aponta as razões de fato e de direito para a reforma do decisum

atacado,  haja  vista  não  ter  sido  observado  o  princípio  da

dialeticidade. - Dispensável levar a matéria ao plenário, consoante

preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo

Civil,  o  qual  confere  poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de

recurso  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os

fundamentos  da  decisão  recorrida,  como  ocorrente  na  espécie.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00082496320148152003, - Não possui -,  Relator DES FREDERICO

MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 02-06-2016) 

Desta feita, trata-se de hipótese de decisão monocrática
delineada no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJPB, em 14 de maio de 2018. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
        R E L A T O R A
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