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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003656-35.2008.815.0181.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Guarabira.
Apelante : Antonio Francisco dos Santos. 
Advogado : Joelson Albino Bulhões.
Apelado : Edmilson Galdino dos Santos.
Advogados : Odimar Guilherme Ferreira e outros.

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
PETIÇÃO  DE  INTERPOSIÇÃO
DESACOMPANHADA  DAS RAZÕES
RECURSAIS. DESRESPEITO AO  ART. 514,  II,
DO  CPC.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.
PRECEDENTE  DO  STJ.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

- De acordo com o art. 514 do CPC, a apelação cível
deve  conter  o  nome  e  qualificação  das  partes,  a
fundamentação de fato e de direito e o pedido de nova
decisão.

-  Ao  contrário  da  norma  processual  penal,  no
processo civil a petição de interposição e as razões da
apelação  devem  ser  protocolizadas  no  mesmo
momento, sob pena de preclusão consumativa.

- Caso o recorrente apresente petição de interposição
do recurso  desacompanhada das  razões  recursais,  o
apelo não deve ser conhecido, em virtude da ausência
de pressuposto de admissibilidade recursal referente à
regularidade formal. Precendente do STJ.

-  Ressalta-se que o art. 557, do Código de Processo
Civil, permite ao Relator negar seguimento a recurso,
através de decisão monocrática,  quando este estiver
em  confronto  com  Súmula  ou  com  Jurisprudência
dominante da respectiva Corte, do Supremo Tribunal
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Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  em  plena
consonância  com  o  princípio  constitucional  da
razoável  duração  do  processo,  à  luz  do  art.  5º,
LXXIII, da Constituição da República.

Vistos.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Antonio Francisco
dos Santos contra sentença (fls.  155/157), proferida pelo Juízo de Direito da
2ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Guarabira,  lançada  nos  autos  da  Ação  de
Reintegração de Posse manejada pelo ora apelante contra Edmilson Galdino
dos Santos.

Na  decisão  singular,  o magistrado de  primeiro  grau  julgou
improcedente o pleito autoral consolidando a posse do imóvel em poder do
demandando e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 269, I do CPC.

Insatisfeito,  o  autor  manejou  a  presente  Apelação Cível  (fls.
159), porém não acostou aos autos as razões recursais, limitando-se a juntar a
petição de interposição. 

Ausência de contrarrazões (fls. 164).

A Procuradoria de Justiça  ofertou parecer, opinando pelo não
conhecimento da irresignação apelatória, em virtude da ausência de juntada
das razões recursais concomitantemente à peça de interposição (fls. 170/172).

É o relatório. 

DECIDO.

Ab initio, para que o mérito da demanda possa ser analisado, o
magistrado deve, preliminarmente, averiguar os pressupostos processuais e as
condições  da  ação,  os  quais  são  comumente  chamados  de  pressupostos
processuais  de  admissibilidade  do  julgamento  de  mérito,  seja  quando  da
propositura da inicial, seja em sede recursal.

Uma vez  interposto  um recurso,  deve-se,  assim,  observar  os
seus  aspectos  formais,  para  só  então,  quando constatada  a  regularidade  da
forma, adentrar-se na análise meritória das impugnações feitas pelo recorrente.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria  de Andrade Nery, tecendo
comentários ao art. 514 do Código de Processo Civil, destacam que “faltando
um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada,
não  estará  satisfeito  o  pressuposto  de  admissibilidade  e  o  tribunal  não
poderá conhecer do recurso”1.

1Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 853
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De acordo com clássica lição doutrinária,  os pressupostos de
admissibilidade recursal dividem-se em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os
primeiros,  encontram-se  requisitos  como  o  cabimento,  a  legitimidade,  o
interesse em recorrer e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder
de  recorrer.  Já  nos  extrínsecos,  vê-se  a  exigência  da  tempestividade,  do
preparo e da regularidade formal.

A regularidade formal, último dos requisitos a ser analisado, diz
respeito ao nome e qualificação das partes, à própria fundamentação de fato e
de direito e ao pedido de nova decisão, de acordo com o art. 514 do Código de
Processo Civil.

Como é cediço, as razões de apelação (fundamentos de fato e
de direito) podem constar na própria petição ou ser oferecidas em peça anexa,
que compreendem a indicação dos erros in procedendo, ou in judicando, ou de
ambas  as  espécies,  que  no  entender  do  recorrente  viciam a  sentença,  e  a
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.

Assim,  ao  contrário da  norma processual  penal,  no  processo
civil incumbe à parte recorrente apresentar as razões de seu inconformismo
com  o  decreto  judicial  em  si  no  momento  da  protocolização  da  peça
interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“o apelante  deve  dar  as  razões  de  fato e  de direito,
pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o
recurso  não  pode  ser  conhecido”.  (NERY JUNIOR,
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil
Comentado.  4.  ed.  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,
2006, p. 739).

Pois  bem,  resta  claro  nos  autos  que  o  ora  apelante  apenas
apresentou a petição de interposição do apelo, com o nome e qualificação das
partes, porém deixou de apresentar a fundamentação de fato e de direito que
embasam  o  seu  inconformismo  com  a  sentença  de  primeiro  grau,  não  se
observando, portanto, o pressuposto processual de admissibilidade referente à
regularidade formal do recurso.

Vejamos  julgado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  acerca  do
tema:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
RECURSAIS.  AUSÊNCIA.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS.
AUSÊNCIA.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  1.  A
interposição  de  dois  recursos  pela  mesma parte  e
contra a mesma decisão impede o conhecimento do
segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa
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e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2.
O  recurso  interposto  sem  suas  razões  carece  de
regularidade formal, não transpondo a barreira do
juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos
seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. 3.
Agravo regimental não conhecido”. (STJ - AgRg no
AREsp:  501898  SP  2014/0078379-0,  Relator:
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  Data  de  Julgamento:
13/05/2014,  T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 05/06/2014). (grifo nosso).

Os Tribunais Pátrios seguem o mesmo caminho:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  COMINATÓRIA.
REALIZAÇÃO DE EVENTO SONORO DO "CAMPO
DO  FLAMENGUINHO".  SHOW  DA  BANDA
CAPITAL  INICIAL.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
EVENTO  REALIZADO.  PERDA DO  OBJETO  DA
AÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.
ARTIGO 514, DO CPC.  Consoante inteligência do
artigo  514,  do  CPC,  a  petição  de  apelação  deve
conter  o  nome  das  partes,  suas  qualificações,  o
pedido  de  nova  decisão  e,  ainda,  pertinente
fundamentação.  O ato de interposição da apelação
consuma o direito do recorrente e antecipa o dies ad
quem do  prazo  recurso,  consoante  precedentes  do
STJ,  descabendo  ao  apelante  qualquer  correção
aditamento  ou  complementação  das  razões  de
inconformismo,  diante  da  preclusão  consumativa.
Constatada a preclusão consumativa  não há como
conhecer das razões de recurso interpostas após a
petição  recursal”.  (TJ/MG,  Apelação  Cível
1.0153.09.087709-  0/001,  Rel.  Des.(a)  Armando
Freire,  1ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
19/02/2013, publicação da súmula em 28/02/2013).
(grifo nosso). 

“PETIÇÃO  DE  INTERPOSIÇÃO  DE  APELAÇÃO
DESACOMPANHADA DAS RAZÕES, QUE FORAM
APRESENTADAS  POSTERIORMENTE.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  FALTA  DE
PRESSUPOSTO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL,  PREVISTO NO ARTIGO 514,  II,  DO
CPC. DEIXA-SE DE CONHECER DO RECURSO”.
(TJ-SP  -  APL:  9133017432004826  SP  9133017-
43.2004.8.26.0000, Relator: Antonio Vilenilson, Data
de  Julgamento:  03/05/2011,  9ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 03/05/2011).

Dito isso,  como o recorrente  deixou de  apresentar  as  razões
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recursais,  limitando-se  a  protocolar  a  peça  de  interposição,  não  merece
conhecimento o apelo, em virtude de ausência de pressuposto processual de
admissibilidade referente à regularidade formal do recurso.

Por fim, ressalta-se que o art. 557, do Código de Processo Civil,
permite  ao  Relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão
monocrática,  quando  este  estiver  em  confronto  com  Súmula  ou  com
Jurisprudência dominante da respectiva Corte, do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior, em plena consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, à luz do art. 5º, LXXIII, da Constituição da
República.

Ante  o  exposto,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
NEGO SEGUIMENTO à irresignação apelatória, para manter a sentença de
primeiro grau,  em todos os  seus  termos, prescindindo-se  da  apreciação do
presente pelo Órgão Colegiado deste Tribunal, na forma do art. 557, caput, do
Código de Processo Civil.

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 24 de março de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator   
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