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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS  –  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM
RESOLUÇÃO  MERITÓRIA  –  VÍCIO  FORMAL  DE
INSTRUMENTALIZAÇÃO  –  PROCURAÇÃO  ORIGINAL
INEXISTENTE – SUBLEVAÇÃO RECURSAL – CARÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO – AFRONTA AO ART. 514 DO CPC
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO DA DECISÃO –
ALUSÃO  À  TEMA  NÃO  TRATADO  NA  SENTENÇA  –
RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIADAS  –  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO
– ART. 557, CAPUT, DO CPC – SEGUIMENTO NEGADO1.

O recurso que versa sobre matéria diversa daquela decidida
na  sentença  não  pode  ser  conhecido,  pois  descumpre  a
regra do artigo 514, II do CPC, que exige a fundamentação
de fato e de direito a infirmar o “decisum” atacado.

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível (fls. 20/22) interposta por Odete Felismino
da Silva contra a sentença (fls. 17/18) prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível
da  Comarca  de  João  Pessoa  nos  autos  da  Ação  Cautelar  de  Exibição  de
Documentos promovida pela apelante contra a OI TNL PCS S/A, que julgou extinto o
processo  sem resolução  de  mérito,  fulcrado  no  art.  267,  inciso  I  do  Código  de

1
(…) 3. A expressão "negará seguimento", contida no caput do art. 557 do CPC, não abarca somente a possibilidade de

improvimento do recurso, mas também a de não-conhecimento desse. (…) (AgRg no Ag 801.112/BA, Rel. Ministra  ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01.03.2007, DJ 15.03.2007 p. 297)
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Processo Civil, por vício formal na instrumentalização da ação, dada a ausência de
procuração.

Em suas razões de apelação,  a autora/apelante aduz “[…] que não
tinha como provar, o cadastro, mas pelo número da própria linha por ele fornecida
nos autos, se pode verificar que era da bandeira da ré e que nessa condição tinha a
ré o dever previsto no Código do Consumidor de observar do instituto da inversão do
ônus da prova e de trazer nos autos, documentos em seu poder que certamente tem
serventia fundamental neste processo”.

Afirma, ainda, ter o Juízo Monocrático extinto o processo “[…] sob o
argumento  de  que  o  autor  não provou o  vínculo  com a ré,  quando  na verdade
deveria  ter  determinado  a  citação  do  réu,  ter  determinado  a  exibição  dos
documentos requeridos pelo autor, sob pena de confissão quanto a matéria fática
para que através deste conjunto de elementos probatórios,  se tivesse nos autos
elementos definitivos de convicção”, fls. 22.

Ao  final,  pugnou  pela  reforma  integral  do  julgado  e  o  consequente
provimento do apelo.  

Nas  contrarrazões  do  apelo,  a  tese  defensiva  sustentou:  (i)  […]
preclusão lógica da matéria, objeto da sentença, posto que, pode ser observado na
decisão supra,  foram prolatada por  falta  de  condição da ação”,  muito  embora  a
apelante tenha manifesto ter o processo sido extinto “sob o argumento que o mesmo
não comprovou o vínculo com a requerida”; (ii) ausência de interesse processual,
ante a ausência de pretensão resistida; (iii) inaplicabilidade do art. 359 do CPC nas
cautelares de exibição de documentos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pelo prosseguimento do
recurso,  sem manifestação de mérito,  dada a ausência de interesse público, fls.
50/52.

É o relatório.

Decido.

Sustenta a autora/apelante a necessidade de reforma do julgado, tendo
em vista “[…] que não tinha como provar, o cadastro, mas pelo número da própria
linha por ele fornecida nos autos, se pode verificar que era da bandeira da ré e que
nessa condição tinha a ré o dever previsto no Código do Consumidor de observar do
instituto da inversão do ônus da prova e de trazer nos autos, documentos em seu
poder que certamente tem serventia fundamental neste processo”.

Afirma, ainda, ter o Juízo Monocrático extinto o processo “[…] sob o
argumento  de  que  o  autor  não provou o  vínculo  com a ré,  quando  na verdade
deveria  ter  determinado  a  citação  do  réu,  ter  determinado  a  exibição  dos
documentos requeridos pelo autor, sob pena de confissão quanto a matéria fática
para que através deste conjunto de elementos probatórios,  se tivesse nos autos
elementos definitivos de convicção”, fls. 22.
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Ainda  requer  o  “[...]  provimento  ao  apelo  revisional  para  que  se
declarasse a nulidade do processo em vias de consequências se determinando que
este baixe a origem para que seja reaberta a instrução processual, se observando a
garantia constitucional da amplitude do direito de defesa do contraditório e do devido
processo legal”, fls. 22.

Em  verdade,  as  sublevações  declinadas  pela  autora/apelante  são
descabidas,  pois  os  argumentos  tecidos  são  dissociados2 ao  tema  exposto  na
sentença, exatamente porque esse decisum claramente se pronunciou sobre o vício
formal, tendo em vista a petição não ter sido instruída com “documento necessário,
qual seja, instrumento de mandato original, para se aferir condição de existência da
ação”.

A  propósito,  veja  trecho  da  decisão  combatida:  “[...]  a  falta  de
procuração constitui vício formal, posto tratar-se de peça obrigatória à propositura da
ação, o que dá ensejo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos
do art. 267, inc. IV, § 3º do CPC, considerando a falta de pressuposto processual e
existência para o regular desenvolvimento do processo.”

Transcorrido  in  albis o  prazo concedido,  é  de  se  indeferir  a  petição
inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único, CPC c/c art. 267, I, CPC”

Portanto, após a análise tanto das razões recursais quanto do conteúdo
extraído da sentença, vê-se que o recurso apesar de próprio e tempestivo não deve
ser conhecido, por total infringência à norma contida no art. 514, II do CPC.

Tal prática não é permitida, porquanto se pretendia rever a decisão no
tocante aos temas decididos na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, deveria
ter  rebatido  de  forma  apropriada,  fazendo  uma  coerência  lógica  entre  os
fundamentos da sentença e a sublevação recursal, em especial, sobre o instrumento
procuratório.  Ao  invés  disso,  fê-las  de  forma  dissociadas,  reportando  apenas  a
exibição do documento.

Assim,  ante  a  ausência  de  regularidade  formal,  considera-se  como
inexistentes  as  razões  recursais  propriamente  ditas,  conquanto  não  cuidou  a
autora/apelante de informar ao Tribunal os motivos pelos quais pretendem a reforma
da decisão, agindo em total  afronta aos princípios insculpidos no art.  514,  II,  do
CPC, ou até mesmo no que consiste o seu desacerto de modo a ensejar a sua
reforma.

Conforme dispõe o art.  514, II  e III,  do Código de Processo Civil,  é
dever do apelante, ao interpor o respectivo recurso, expor em suas razões os fatos e
o direito, bem como o pedido de nova decisão. Se assim não cumpriu, deu ensejo ao
não conhecimento do recurso.

2
in Nelson Nery Jr - Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed.,1997, p. 745 - "Não preenche o

pressuposto de admissibilidade da regularidade formal  a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu, não podendo ser conhecida(JTJ 165/155)"
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Nesse  sentido,  é  dominante  a  jurisprudência  ao  decidir  pelo  não
conhecimento  da  apelação,  nas  hipóteses  de  as  razões  serem  inteiramente
dissonantes ao conteúdo sentença, transcrevendo inicialmente o posicionamento do
STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  Recurso  especial.
Servidor  público  federal.  Agravo  de  instrumento.  Penhora.
Precatório. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 211/STJ.
Razões recursais dissociadas do julgado e que não infirmam
os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas
nºs 283 e 284/STF. Dissídio jurisprudencial prejudicado. Recurso
Especial a que se nega seguimento3.

[…] 1. Os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao ônus
probatório  da  parte  ré  não  foram  objeto  de  impugnação
específica  nas  razões  do  recurso  especial,  incidindo,  à
hipótese, o óbice da Súmula n. 283 do STF. (...)
3. Consideram-se deficientes as razões do especial, já que se
encontram  totalmente  dissociadas  da  matéria  tratada  no
acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.4

AGRAVO  REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -  RAZÕES
DA  APELAÇÃO  DISSOCIADAS  DA  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO
APELO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO
AGENTE FINANCEIRO.
1.  As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo
pela petição inicial e decidido pela sentença, equiparam-se à
ausência de fundamentos de fato e de direito, evidenciando a
falta de regularidade formal do apelo.
2. Agravo regimental desprovido5.

Neste Egrégio Tribunal, veja-se:

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  RECURSO  QUE  NÃO
IMPUGNA OS  FUNDAMENTOS  DA SENTENÇA.  OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CPC, ART. 557, CAPUT.
-  “Em  respeito  ao  princípio  da  dialeticidade,  os  recursos
devem  ser  fundamentados.  É  necessária  a  impugnação
específica  dos  fundamentos  da  decisão  recorrida.  Na
hipótese,  as  alegações  veiculadas  pela  agravante  estão
dissociadas das razões de decidir, atraindo a aplicação, por

3
STJ; REsp 1.500.042; Proc. 2014/0310581-2; PB; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 09/04/2015
4
STJ;  AgRg no AREsp 585.573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015,

DJe 07/04/2015
5
STJ, AgRg no Resp 1334289/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 17/10/2012
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analogia, da Súmula nº 182 do STJ”.6

APELAÇÃO  EMBARGOS  DE  TERCEIROS  REJEIÇÃO
SUBLEVAÇÃO RECURSO CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
AFRONTA AO ART. 514 DO CPC MERO PROTESTO AUSÊNCIA
DE  INDICAÇÃO  DO  VÍCIO  DA  DECISÃO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE - HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO ART.
557, CAPUT, DO CPC SEGUIMENTO NEGADO. O recurso que
configure  mero  protesto,  sem  a  devida  fundamentação,  sem
indicar o vício da decisão hostilizada, que poderá ser relativo à
justiça - error in judicando ou quanto ao procedimento - error in
procedendo - não deve ser conhecido neste aspecto.  A teor do
disposto no art. 514, incisos I e II do CPC, a parte apelante
deve verberar seu inconformismo, expondo os fundamentos
de fato e direito que lastreiam seu pedido de nova decisão.
Assim, na hipótese de ausência de razões recursais ou sendo
estas  totalmente  dissociadas  da  decisão  recorrida,
demonstra-se a ofensa ao princípio da dialeticidade.7

Destarte,  considerando  que  o  recurso  deixou  de  preencher  os
requisitos  de admissibilidade,  não pode processado à vista  de  serem as razões
recursais incompatíveis com a sentença.

Com estas considerações, aciono o dispositivo constante no art. 557,
caput8, do CPC, e nego seguimento à apelação.

P. I.

João Pessoa, 13 de abril de 2015

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/04 
 

6 TJPB, ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00839458220128152001, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 01-04-
2015
7
TJPB,  Acórdão do  processo  nº  01820100006024001 -  Órgão  (2  CAMARA CIVEL)  -  Relator  DESA MARIA DE FÁTIMA

MORAES BEZERRA CAVALCANTI - j. em 03/08/2012
8 Art. 557 - O relator negará segmento 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.
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