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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO
E COBRANÇA DE BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA  DE  INCAPACIDADE  PARA  O
TRABALHO.  IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO
DO  PROMOVENTE. PRESSUPOSTOS  RECURSAIS
DE  ADMISSIBILIDADE.  EXAME  À  LUZ  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E
JURÍDICA  DAS  RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO
OBJURGADA.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE EM SEDE
RECURSAL.  POSSIBILIDADE  DE  JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III,
DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO.
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-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até então, pela jurisprudência
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”,  nos  moldes  do
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior
Tribunal de Justiça.

- Não enfrentando as razões observadas na decisão
impugnada,  padece  o  reclamo  de  regularidade
formal,  um  dos  pressupostos  extrínsecos  de
admissibilidade  recursal,  por  inobservância  ao
princípio da dialeticidade.

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

-  Os  argumentos  ventilados  em  sede  de
contrarrazões têm prejudicada sua análise quando o
pedido foi julgado improcedente e o recurso não foi
conhecido nesta instância revisora. 

Vistos. 

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 208/209, interposta por
Paulo Roberto de Oliveira contra a decisão, fls. 200/201, da 4ª Vara da Comarca de
Santa Rita, que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão e Cobrança de Benefício
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ajuizada  em  face  do  INSS  -  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social,  julgou
improcedente o pedido, nestes termos:

Em  face  do  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  o
pedido do autor, na forma do  art. 269, I, do CPC e
condeno,  ainda,  a  parte  vencida  ao  pagamento  de
honorários advocatícios ora fixados em 5% sobre o
valor da condenação, nos termos do § 3º do art. 20 do
CPC. 

Em  virtude  do  acolhimento  dos  Embargos  de
Declaração opostos pelo promovente,  fl.  203, o pronunciamento judicial  acima foi
integrado pela decisão de fl. 206, com a seguinte redação:

Em  face  do  exposto,  acolho  os  embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 e seguintes do
Código Processo Civil,  suprindo a omissão alegada
pelo  requerente,  fazendo constar  no dispositivo  da
sentença,  o  seguinte:  A  cobrança  dos  honorários
advocatícios ficará suspensa, em face da gratuidade
processual concedida, nos termos do art. 12, da Lei nº
1.060/1950.

Em suas razões, o recorrente limitou-se a postular a
reforma da sentença objurgada, porquanto o laudo pericial atestou que o requerente
teve sua capacidade laboral reduzida, fazendo jus ao auxílio-doença. 

Em  sede  de  contrarrazões,  o INSS  -  Instituto
Nacional  do  Seguro  Social,  fls.  213/214,  asseverou  não  ter  a  parte  autora
comprovado a existência de incapacidade laboral de forma parcial e permanente, não
havendo que se falar em concessão do auxílio-doença perseguido, de modo a manter
a sentença irretocável.
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Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO 

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  intimação
para apelação deu-se em  07 de maio de 2014, fl. 202, motivo pelo qual o presente
recurso será apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
porquanto em vigor à época do sobredito ato processual.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A
DECISÃO ATACADA. TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO.
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES.
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA.
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu,
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973.
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II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica,
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III.
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da
municipalidade.  IV.  o  agravante  não apresenta,  no
regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919;
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02,
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Com  essas  considerações,  declaro  que  o  presente
reclamo  não se  credencia  ao  conhecimento,  por  nítida  ofensa  ao princípio  da
dialeticidade.

Nessa ordem, o art. 514, do Código de Processo Civil,
disciplina os requisitos formais do recurso de apelação, pelo que o não atendimento
da regra ali descrita leva ao não conhecimento do reclamo por não observância a
requisito  extrínseco de admissibilidade recursal.  Eis  o  preceptivo legal  adotado à
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espécie: 

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juiz, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.

Com efeito,  dentre os vários princípios a regular a
sistemática processual dos recursos cíveis, o da dialeticidade apresenta-se como um
dos mais relevantes, porquanto se traduz na necessidade de a parte insatisfeita com
o provimento judicial apresentar a sua irresignação através de um raciocínio lógico e
conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  de  modo  a  possibilitar  à
instância revisora o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento. 

No mesmo sentido, orienta Nelson Nery Júnior: 

Princípio  da  dialeticidade.  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, necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo  julgamento  da  questão  nele  cogitada.  Na
verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo,
que é essencialmente dialético (Apud Fredie Diddier
Jr.,  In. Curso de Direito Processual Civil, 3ª edição,
2007, p. 55). 

Ao manusear o processo, o apelante não explicitou
as  razões  recursais  imprescindíveis  quando  da  reclamação,  limitando-se,  tão
somente,  a  afirmar,  de  forma  genérica  e  sem  fundamentação,  a  necessidade  de
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reforma da decisão de primeiro grau,  pois o autor faz jus a percepção do auxílio-
doença, haja vista redução em sua capacidade laboral.

Ora, ao deixar de expor as razões de fato e de direito
que a levaram a voltar-se contra a argumentação abordada no decisório atacado, não
atendeu a parte recorrente aos requisitos preconizados no art. 514, II, do Código de
Processo Civil, acima declinado.

Assim também se posicionou 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
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recurso de apelação. 3. Agravo regimental do serviço
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).

Vê-se,  então,  que  a  insurreição  não  atendeu  aos
requisitos preconizados no então art. 514, II, do Código de Processo Civil, ao deixar
de  expor  as  sublevações  de  fato  e  de  direito  observadas  para  voltar-se  contra  a
respeitável  sentença  atacada  no  tocante  à  matéria  suscitada.  Ausente  um  dos
pressupostos de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal, não poderá ser
conhecido o recurso interposto. 

Inclusive,  o  juízo  de  admissibilidade,  no  tocante  à
apreciação de todos os pressupostos recursais, constitui matéria de ordem pública,
devendo  ser  analisado  pelo  órgão  julgador,  independente  do  requerimento  das
partes.

Outrossim, é 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 hipótese. 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE
APELO.

P.I.

João Pessoa, 05 de abril de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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