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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER. MILITAR. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. PRO-
CESSO CRIMINAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE VIO-
LAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊN-
CIA.   MATÉRIA  SUBMETIDA  A  UNIFORMIZAÇÃO
DE  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS.  OFENSA AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  REGULARIDADE
FORMAL DO RECURSO NÃO ATENDIDA. REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO  ART. 514,
II, DO CPC DE 1973/ART. 932, III DO NCPC. NÃO CO-
NHECIMENTO DO APELO.

Cabe ao recorrente demonstrar em sua peça recursal, o desa-
certo  das razões de  decidir  expostas  na  sentença  recorrida,
pressuposto  indispensável  à  regularidade formal do recurso
de apelação.  Desatendido,  pois,  tal  requisito  intrínseco,
impõe-se o não conhecimento do recurso.

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Alberto Silva de
Sena em face da sentença de fls. 164/167, proferida pelo Juízo a quo que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer movida pelo apelante em face do Estado da Pa-
raíba, julgou improcedente o pedido, revogando parcialmente a antecipação de tutela
concedida. 
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Irresignado,  aduz a apelante em suas razões matéria estra-
nha aos autos, afirmando que continua vítima da incidência de contribuição previden-
ciária sobre várias gratificações. Assevera, ainda, que a PBPREV, estão sob a égide de
que a instituição efetivou descontos previdenciários indevidos, razão pela qual, requer a
restituição dos valores descontados com juros e correção. Por fim, requer o provimento
do apelo. (fls. 169/182)

Contrarrazões (fls. 186/192)

É o relatório. 

Decido

O recurso não merece conhecimento por afronta ao princí-
pio da DIALETICIDADE. Veja-se:

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer,  fundada na
preterição de promoção do promovente ao cargo de Capitão da Polícia Militar da Paraí-
ba, em razão de ter sido denunciado em processo criminal.

Na sentença, o Juízo a quo julgou improcedente o pleito auto-
ral, nos termos do art. 269, I do CPC, nos seguintes termos:

“O Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba, inclusive, em sede de Inci-
dente de Uniformização de Jurisprudência n. 2000722-55.2013.815.0000,
editou em 19/05/2014 a Súmula n 47 que preceitua que Não viola o Princí-
pio Constitucional da presunção de incidência, a recusa administrativa ao
policial ou bombeiro militar do Estado da paraíba, sub judice a concorrer
à promoção, tendo em vista a previsão legal do ressarcimento de preteri-
ção.

(…)

Diante de tal  cenário,  impõe-se realinhar o entendimento,  considerando
que não houve ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência pelos moti-
vos já expendidos, não restando contra alternativa senão o indeferimento
do pleito. 

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, com base nos
fundamentos explicitados nesta e no art. 269, I do CPC, ao tempo em que
revogo a antecipação de tutela parcialmente concedida, DESACOLHO O
PEDIDO AUTORAL feito nos presentes autos de n. 200.2011.045.739-3.”

No recurso apelatório de fls. 169/182, observa-se que o apelan-
te não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a ale-
gação de matéria estranha aos autos, qual seja: que está sendo vítima de descontos
previdenciários e que estes não são incorporados aos proventos de militares quando da
inatividade. Motivo pelo qual não merece conhecimento o recurso. 

Veja-se excertos do recurso:

“Ao decidir,  o Juiz de primeiro grau julgou totalmente improcedentes  os
pleitos autorais, isentando as demandadas, inclusive de restituir os descon-
tos atinentes a 1/3 de férias.

Inconformado, o autor apresenta este recurso apelatório pugnando pela re-
forma da sentença, alegando que é ilegal a incidência da contribuição sobre
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os valores das verbas ditas como não incorporáveis, como veremos adian-
te.”

Sabe-se que, para a interposição de recursos judiciais há, como
requisito essencial, a necessidade de exposição dos fundamentos de fato e de direito
causador do inconformismo do recorrente, a fim de justificar o pedido de nova decisão.

Ora, o recurso que deixa de impugnar, de forma clara e precisa,
os fatos e fundamentos jurídicos da insurreição em relação à decisão, impossibilita a
atividade  jurisdicional  e  viola  o  princípio  da  dialeticidade,  o  qual  preceitua  a
necessidade de existirem razões aptas a demonstrar o desacerto da decisão recorrida. 

A jurisprudência se posiciona a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO À AÇÃO DE DESPEJO. PROCE-
DÊNCIA DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DA FALTA DE IN-
TERESSE DE AGIR DO AUTOR DA AÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍ-
PIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IM-
PUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.  NÃO CONHECIMENTO DO  APE-
LO. As razões da apelação  devem conter  os  fundamentos  de fato e
de direito hábeis a ensejar o pedido de reforma ou anulação da sen-
tença proferida pelo julgador de origem. - apelo cujas razões estão
em descompasso com a sentença terminativa recorrida. Não conhe-
cimento. (TJAM; AC 0607945-47.2013.8.04.0001; Primeira Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Lafayette  Carneiro  Vieira  Júnior;  DJAM
22/06/2016; Pág. 7) 

APELAÇÃO CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICI-
AL. RAZÕES RECURSAIS  QUE  NÃO  SE  CONTRAPÕEM  AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO ART. 514, II, DO
CPC/73. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. I.  Cabe  ao  recorrente
demonstrar em sua peça recursal, o desacerto das razões de decidir
expostas na sentença recorrida, pressuposto indispensável à regula-
ridade formal do recurso de apelação. II. Segundo o princípio da di-
aleticidade (encampado pelo art. 514, inciso II, do CPC/73), deve o
recorrente,  ao  apelar,  apresentar  fundamentos  de fato e  de direi-
to pelos quais haja impugnação precisa e direta da razão de decidir
adotada  pelo  julgador a  quo,  sob  pena  de  não conhecimento por
desrespeito à regularidade formal. Desatendido, pois, tal requisito
intrínseco,  impõe-se  o  não conhecimento do  recurso.  Recurso  não
conhecido. (TJGO; AC 0254809-82.2015.8.09.0137; Rio Verde; Pri-
meira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Eduardo  de  Sousa;  DJGO
21/06/2016; Pág. 220) 

Sendo assim,  tendo o presente Recurso de Apelação li-
mitado-se a alegação de que está sendo vítima de descontos previdenciários e
que estes não são incorporados aos proventos de militares quando da inativi -
dade (matéria totalmente estranha aos autos)   e, por conseguinte, deixando de
impugnar os fundamentos que levaram a improcedência do pedido, torna-se invi -
ável o conhecimento da matéria reproduzida, ante a sua manifesta inadmissibili -
dade. 
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Por fim, é importante destacar que o princípio da Dialeticidade
encontrava previsão no art. 514, II, do CPC de 1973, assim como no novo Diploma de
2015, que prevê, em seu art. 932, III:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por tais razões, nos termos do art. 932 do Código de Processo
Civil,  NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL ante sua manifesta inadmissibili-
dade.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 29 de Agosto de 2017. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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