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APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
SUBLEVAÇÃO DA PROMOVENTE.  PRELIMINAR
SUSCITADA EM  CONTRARRAZÕES.  AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA E  JURÍDICA DAS
RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO  IMPUGNADA.
ARGUIÇÕES  GENÉRICAS  E  DISSOCIADAS.
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA  PELA  APELANTE.
INADMISSIBILIDADE  DO  RECLAMO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  APELO.  RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO.

- O princípio da dialeticidade exige que os recursos
ataquem  os  fundamentos  específicos  das  decisões
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que objetivam impugnar.

-  Quando  a  parte  apelante  não  refuta,
especificamente,  todos  os  fundamentos  da  decisão
que julgou improcedente seu pedido,  na origem, o
não  conhecimento  do  recurso  é  medida  que  se
impõe.

- 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  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente  os  fundamentos  da  decisão
recorrida, como ocorrente na espécie.

- Sendo a apreciação do recurso adesivo subordinada
ao  principal,  o  não  conhecimento  deste,  gera  a
prejudicialidade daquele, nos termos do art. 997, §2º,
do Código de Processo Civil.

Vistos.

Verônica Flor Targino da Silva  intentou a presente
Ação de Reparação de Danos Morais,  em face de José Francisco de Brito  e Iris
Maria Araújo de Brito, aquele interditado e esta sua curadora, alegando, para tanto,
que seu esposo era locatário de 02 (dois) imóveis de propriedade de João Janduhy
Bezerra  e  Maria  Zeneide  Braga  Bezerra,  os  quais  outorgaram procuração  a  Leda
Nunes Pimentel com podres para alugar e/ou vender os imóveis supracitados. Aduz,
ainda, que os imóveis foram vendidos, fraudulentamente ao demandado, razão pela
qual seu cônjuge resistiu em entregar um dos bens, dando ensejo a uma denúncia
realizada  pelo  promovido  junto  a  Corregedoria  da  Polícia  Civil,  a  qual  gerou
procedimento administrativo, julgado improcedente, posteriormente. 

Diante  dos  fatos  narrados,  assegura  a  promovente

Apelação Cível nº 0053660-37.2011.815.2003                                                                                                                                                                                  2



que a conduta do demandado ocasionou danos extrapatrimoniais, devendo assim ser
condenado a pagar uma indenização por danos morais no importe correspondente a
400 (quatrocentos) salários-mínimos.

Contestações  apresentadas  pelos  promovidos,  fls.
151/162 e 166/189, pugnando pela improcedência do pedido.

Reconvenção apresentada por José Francisco de Brito,
fls. 194/205.

A Magistrada,  fls.  490/492V, decidiu  nos  seguintes
termos:

Assim  sendo,  com  base  nos  fundamentos  e
dispositivos  acima  elencados,  bem  como  nos
princípios legais atinentes à espécie:
1-  JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO,  a
pretensão  autoral  exposta  na  exordial,  resolvendo,
assim, o mérito do litígio nos termos do art. 487, I, do
CPC;
2-  Por  último,  JULGO  IMPROCEDENTE  A
RECONVENÇÃO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada,  Verônica  Flor  Targino  da  Silva
interpôs  APELAÇÃO,  fls.  495/499,  e  nas suas razões,  defende,  em resumo,  que a
ocorrência  do  fato  é  indubitável,  sendo,  ainda,  inconteste  o  caráter  calunioso  da
denunciação imposta, devendo ser indenizada pelo dano moral suportado. Colaciona
jurisprudências sobre o tema, requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Contrarrazões,  fls.  504/511,  suscitando,  em sede de
preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mais,  rebateu os fundamentos
invocados na peça  recursal,  postulando,  por  conseguinte,  pelo  desprovimento da
insurgência  em  debate.  Na  mesma  oportunidade,  colacionou  recurso  adesivo,
requerendo,  em  suas  razões,  ser  indenizado  pelos  danos  morais  suportados,
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asseverando, para tanto, ter logrado êxito em demonstrar a prova dos danos que
sofreu em decorrência dos abusos advindos da parte autora. 

É o RELATÓRIO.

DECIDO

A priori, cumpre examinar a prefacial de ausência de
requisito de admissibilidade recursal levantada nas contrarrazões, ao fundamento de
que o insurgente não impugnou, de forma específica, os fundamentos declinados na
decisão  combatida,  vez  que  se  limitou,  em  seu  recurso  de  apelação, a  trazer
argumentos genéricos.

Com razão o apelado.

Digo  isso,  pois  a  parte  autora  não  impugnou  de
forma específica a decisão combatida,  requerendo a modificação desta,  alegando,
para  tanto,  que  “a  imputação  da  autoria  de  crime  a  quem se  sabe  não  o  haver
cometido  caracteriza  denunciação  caluniosa,  de  forma  que  o  responsável  deve
indenizar a vítima pelos prejuízos ocasionados”, fl. 497.

Desta feita, o princípio da dialeticidade, o qual exige
que, nas razões do apelo, sejam atacados especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, não foi deveras observado pela apelante.

A respeito do citado princípio, Nelson Nery Junior
preconiza:

De  acordo  com  este  princípio,  exige-se  que  todo
recurso seja formulado por meio de petição na qual a
parte, não apenas manifeste sua inconformidade com
o  ato  judicial  impugnado,  mas,  também  e
necessariamente,  indique  os  motivos  de  fato  e  de
direito  pelos  quais  requer  o  novo  julgamento  da
questão nele cogitada.” (Teoria Geral dos Recursos,
4ª  ed.  São Paulo:  Revista dos Tribunais,  2004,  pág.
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314).

Ora, ao deixar de expor as razões de fato e de direito
pertinentes  à  argumentação abordada no decisório  atacado,  não atendeu a  parte
recorrente aos requisitos preconizados no art. 932, II, do Novo Código de Processo
Civil.

Transcrevo  decisão  proferida  por  esta  Corte  de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  APELO.
INCONFORMISMO.  RAZÕES  DA  PRESENTE
SÚPLICA.  ARGUMENTOS  REFERENTES  AO
PRÓPRIO MÉRITO DA QUESTÃO DEDUZIDA NA
APELAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO DECISUM
ORA AGRAVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS  PONTOS  ESPECÍFICOS  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA  DO  RELATOR.  DESRESPEITO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  O
princípio  da  dialeticidade  exige  que  os  recursos
ataquem  os  fundamentos  específicos  das  decisões
que  objetivam  impugnar.  No  caso  vertente,  vê-se
claramente  que  a  decisão  agravada  negou
seguimento ao  recurso  apelatório  por  ausência  de
dialeticidade,  ao  passo  que  o  presente  agravo
interno  não  se  contrapôs  a  tal  fundamento.  É
necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos  da  decisão  recorrida,  de  modo  que
impugne os motivos que levaram o referido decisum
a  negar  seguimento  ao  apelo.  Consoante
precedentes  deste  egrégio  tribunal,  bem  como  do
Superior  Tribunal  de  justiça,  não  se  conhece  de
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agravo interno,  cujas razões referem-se ao próprio
recurso de apelação, quando a decisão monocrática
do  relator  sequer  adentrou  nas  questões  ali
dispostas, negando seguimento de plano à apelação
diante  da  ausência  de  dialeticidade.  (TJPB;  APL
0039031-93.2013.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 10/12/2015; Pág. 15).

Assim também se posiciona o  Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO  QUE  SE
RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC QUE  PADECE  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA Nº 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO
IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
DESRESPEITO  À  REGRA  DA  DIALETICIDADE.
ART.  514,  II  DO  CPC.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Embora a decisão que examinou o
Recurso Especial efetivamente não tenha enfrentado
a tese de ofensa ao  art. 535 do CPC, o apelo nobre
ostenta,  nesse aspecto, fundamentação deficiente,  a
teor  da  Súmula  nº  284  do  STF,  pois  se  limitou  a
invocar  genericamente  o  dever  da  instância  de
origem de examinar às inteiras as teses veiculadas na
apelação, sem indicar precisamente as questões cujo
exame teria  sido  sonegado,  ou realizado  de  modo
contraditório  ou  obscuro.  2.  A  ausência  de
impugnação  específica  ao  único  fundamento  do
acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da
dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do
CPC,  efetivamente  tornou  inviável  o  exame  do
recurso de apelação. 3. Agravo regimental do serviço
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social  do  comércio.  SESC  AR/ES  desprovido.  (STJ;
AgRg-AREsp  463.165;  Proc.  2014/0009001-7;  ES;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia
Filho; DJE 01/04/2016).

Sendo  assim,  ausente  um  dos  pressupostos  de
admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, não poderá ser conhecido
o recurso interposto.

Ressalte-se  que,  uma  vez  inadmitido  o  apelo
principal, o recurso adesivo dele pendente resta prejudicado, não sendo possível sua
apreciação posto que subordinada ao juízo de admissibilidade daquele, nos termos
do art. 997, §2º, do Código de Processo Civil vigente.

Outrossim, 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  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Ante o exposto,  NÃO CONHEÇO DO PRESENTE
RECURSO  APELATÓRIO,  diante  da  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade,  e
DECLARO  PREJUDICADO  O  RECURSO  ADESIVO,  mantendo-se,  por
conseguinte, a sentença prolatada, em todos os seus termos.

P. I.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Gustavo Leite Urquiza
          Juiz de Direito Convocado
                         Relator
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