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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  FALTA  DE  PROVAS.  IMPROCEDÊNCIA 
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  FUNDAMENTOS 
DA  SENTENÇA  NÃO  IMPUGNADOS.  RAZÕES 
RECURSAIS  GENÉRICAS.  OFENSA  AO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO 
ART. 557 DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Viola  o  princípio  da  dialeticidade,  requisito 
preconizado no art. 514, II, do CPC, o recurso cujas 
razões  não  atacam  especificamente  o  teor  da 
decisão recorrida. 

-  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado ou em confronto  com súmula  ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos etc. 

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  Joselita  Pedro  de 

Lima Santos, inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, na qual a Magistrada da 3ª 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Capital julgou improcedente o  pedido 

por ausência de prova do nexo de causalidade. 

Em suas razões recursais, a Apelante pugnou pela reforma da 
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decisão recorrida, alegando, em síntese, que é público e notório que em face 

da realização das obras de calçamento na Rua São Pedro, pela Prefeitura de 

João Pessoa, a Insurreta teve seus imóveis (pequenas casas) danificados (fls. 

147/149).

Contrarrazões às fls. 153/157.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Justiça  não 

ofereceu parecer de mérito (fls. 163/166).

É o relatório.

DECIDO

Trata-se  de Ação de Obrigação  de  Fazer, na  qual  a  Autora 

pleiteou  a  condenação  do  Promovido  no  sentido  de  obrigá-lo  a  reformar 

(reconstruir)  os  imóveis  que  teriam sido  inundados  em razão  de  obras  de 

calçamento da Rua São Pedro, no Bairro de Mandacaru, nesta Capital.

Nessa senda, verifico que a Juíza “a quo”, sob o fundamento 

de que a Promovente não comprovou que os danos ocorridos em seus imóveis 

decorreram  das  obras  realizadas  pela  Prefeitura  de  João  Pessoa,  julgou 

improcedente o pedido.

Nesse sentido, tenho que no Apelo interposto pela Recorrente 

não impugnou o fundamento basilar do ato sentencial, cingindo-se a sustentar, 

genericamente, que o Município Recorrido tem o dever de indenizá-la.

Assim sendo, pode-se notar que a questão central decidida na 

sentença efetivamente não foi atacada, eis que em momento algum o Insurreto 

apresentou argumentos no sentido de afastar a hipótese de improcedência do 

pedido por falta de provas. Portanto, a argumentação expendida nas razões 

recursais  não  impugnou,  como  se  impunha,  os  motivos  e  a  conclusão  da 

decisão recorrida.

Ora,  são  as  alegações  do  Recorrente  que  demarcam  a 
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extensão  do  contraditório  perante  o  juízo  “ad  quem”,  fixando  os  limites  da 

aplicação  da  jurisdição  em  grau  recursal.  Caso  não  haja  no  recurso  a 

motivação necessária para aduzir as razões do inconformismo com a decisão 

singular, ou uma vez presente, sendo ela totalmente diversa e sem qualquer 

relação com a matéria decidida, não merece ser  acolhida a peça recursal.

Nesse  passo,  impende  consignar  que  dentre  os  vários 

princípios  a  regular  a  sistemática  processual  dos  recursos  cíveis,  o  da 

dialeticidade apresenta-se como um dos mais válidos. E este, como declinado, 

não se fez respeitado na presente peça recursal.

Referido princípio traduz a necessidade de a parte descontente 

com o provimento judicial interpor o seu inconformismo de maneira crítica, ou 

seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico e conexo aos motivos 

elencados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à  Instância  Recursal  o 

conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento. 

Vê-se,  portanto,  que  a  Apelante  não  atendeu  ao  requisito 

preconizado no art. 514, II, do CPC, pois não expôs suas razões de fato e de 

direito contrariando o que foi analisado no “decisum” de primeira instância.

Art.  514.  A apelação,  interposta por petição dirigida ao 
juiz, conterá:

II - os fundamentos de fato e de direito;

Outrossim,  impende  ainda  consignar  que  o  juízo  de 

admissibilidade, no tocante a apreciação de todos os pressupostos recursais, 

constitui matéria de ordem pública, devendo ser apreciado pelo órgão julgador, 

independente do requerimento das partes.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  RAZÕES  DISSOCIADAS  DOS 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA. 
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE 
RECURSAL. 1.Em que pese a irresignação da agravante, 
sua  argumentação  não  ataca,  como  seria  de  rigor,  os 
fundamentos  específicos  da  decisão  agravada,  não 
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observando,  portanto,  o  princípio  da  dialeticidade 
recursal,  o  que  torna,  só  por  isso,  inviável  o  presente 
agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no MS 20.036/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  25/09/2013,  DJe 
02/10/2013)

Igual:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FUNDAMENTO 
INATACADO.  SÚMULA  283/STF.  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  1.  A 
falta  de  combate  ao  fundamento  suficiente  para  a 
manutenção  do  acórdão  recorrido  acarreta  o  não 
conhecimento do apelo,  em obediência ao princípio  da 
dialeticidade.  Incidência,  por  analogia,  da  Súmula 
283/STF.  2.  Na  espécie,  o  Tribunal  a  quo,  além  de 
apontar a ilegitimidade passiva da autoridade, entendeu 
que  o  mandado de  segurança  seria  descabido,  ante  a 
necessidade  de  dilação  probatória.  Esse  último  ponto, 
contudo, não foi atacado no recurso. 3. Recurso ordinário 
em  mandado  de  segurança  não  conhecido.  (RMS 
40.909/RO,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013)

E:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDÊNCIA  PÚBLICA. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  DE  5,4%. 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO 
DO  PROCESSO.  FUNDAMENTO  NÃO  IMPUGNADO. 
RAZÕES  RECURSAIS  QUE  NÃO  IMPUGNAM  OS 
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.  Impossibilidade de 
conhecimento  de  recurso  cujas  razões  não  guardam 
pertinência  com  o  teor  da  decisão  recorrida.  Apelação 
não  conhecida.  (TJRS;  AC  472343-02.2012.8.21.7000; 
Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível;  Rel.  Des. 
Miguel  Ângelo  da  Silva;  Julg.  30/04/2013;  DJERS 
10/05/2013) 

Por fim, dispõe o artigo 557, “caput”, do Código de Processo 

Civil que o Relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 

prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 

respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

O relator  negará seguimento  a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto 
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior.(Grifei)
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Ante o exposto, nos termos do art. 557, “caput”, do Código de 

Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de Apelação.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa, ______de julho de 2014.

Juíza Convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
                               Relatora
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