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APELADO: Edna Eustáquio de Oliveira Bandeira
ADVOGADO: Heratóstenes Santos de Oliveira – OAB/PB 11.1410

PROCESSUAL CIVIL. Apelação Cível. Ação de Reintegração de
Posse. Cópias da Contestação e dos Embargos de Declaração.
Falta  de  impugnação  aos  fundamentos  da  sentença.  Não
conhecimento do recurso.

- Ao  recorrente  é  lícito  se  utilizar  dos  argumentos  já
delineados em suas anteriores peças processuais. Entretanto, em
observância  ao  princípio  da  dialeticidade  ou  da  congruência,
jamais poderá deixar de apresentar as razões pelas quais reputa
equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão
da decisão recorrida.

- A ausência de atual e específico ataque aos fundamentos
da sentença viola o art.  932, III,  do NCPC/2015, resultando na
irregularidade  formal  do  recurso  e,  por  conta  disso,  em  sua
inadmissibilidade.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer da apelação cível, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Walter  de  Lucena
Seixas,  impugnando  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  Regional  de
Mangabeira,  que nos autos da Ação de Reintegração de Posse,  movida por  Edna
Eustáquio de Oliveira  Bandeira, rejeitou as preliminares de Inépcia  da Inicial,  de
Impossibilidade Jurídica do Pedido e Ausência de Interesse de Agir e, no mérito, julgou
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procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel localizado na rua
José Rodrigues dos Santos, nº 63, no Conjunto Valentina Figueiredo I, João Pessoa
(fs. 115/117).

Em suas razões enfatiza que a sentença fora omissa quanto a
análise das preliminares de Inépcia da Inicial, de Impossibilidade Jurídica do Pedido e
Ausência de Interesse de Agir.

Pede  pelo  provimento  do  recurso,  com  o  acolhimento  das
preliminares e, ultrapassadas estas, pela improcedência do pedido inicial (fs. 143/156).

Contrarrazões pela manutenção da sentença a quo (fs. 161/166).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  não  manifestou-se  quanto  ao
mérito recursal (f. 170).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso não deve ser conhecido.

Como se sabe, para que seja admitido o recurso e analisadas as
questões suscitadas pelo recorrente é imprescindível a observância dos pressupostos,
tais como o cabimento, legitimidade recursal, tempestividade, preparo e regularidade
formal.

A regularidade formal, dentre a qual se inclui  a fundamentação
fática e jurídica das razões recursais tendentes à reforma da sentença, constitui-se em
um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

Nesta  ordem  de  ideias,  o  recurso  que  contenha  fundamentos
dissociados do “decisum” objurgado não deve ser conhecido por irregularidade formal.

Confira, por oportuno, o teor do art. 932, III do NCPC/2015:

NCPC/2015 – Art. 932. Incumbe ao relator:
[…];
III –  não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou  que não
tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da  decisão
recorrida; (grifamos).

Aplicável ao caso colhe-se da jurisprudência1:

[…]  “A apelação deve “dialogar”  com a sentença apelada:  é preciso
combater  os  pontos  da  decisão,  e  não  simplesmente  reiterar
manifestações anteriores. O art. 932, III, CPC, é muito claro ao reputar
inadmissível recurso que não tenha impugnado especificadamente os
fundamentos da decisão recorrida.” […].

1 (Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª ed., Jus
Podivm, p. 177)
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No  caso,  a  sentença  atacada  julgou  procedente  o  pedido
deduzido pela parte autora, ora apelada.

Ora, como se pode notar com facilidade, em parte alguma das
razões recursais encontra-se o efetivo e específico ataque aos fundamentos da decisão
recorrida, restringindo-se o apelante a transcrever cópia das alegações contidas na
contestação de fs. 22/31 e dos embargos de declaração (fs. 120/133) rejeitados pelo
juízo sentenciante (fs. 139/139-v), sem rebater o fundamento da sentença firmada pela
procedência do pedido.

Registre-se,  por  oportuno,  que  tanto  a  peça  de  fs.  120/133,
referente aos Embargos de Declaração interpostos no primeiro grau, quanto as Razões
da Apelação (fs. 143/156) não são apenas semelhantes. Na verdade, possuem idêntico
teor.

Ao apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados
em  suas  anteriores  peças  processuais.  Porém,  em  observância  ao  princípio  da
dialeticidade ou da congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas
quais  reputa  equivocada  a  fundamentação  e,  consequentemente,  a  conclusão  da
decisão recorrida.

A ausência de específico ataque aos fundamentos da sentença
viola o art. 932, III, do NCPC/2015, resultando na irregularidade formal do recurso e,
por conta disso, em seu não conhecimento.

No  caso  dos  autos,  o  apelo  interposto  é  cópia  literal  da
contestação e dos embargos de declaração, não tendo o réu/recorrente o cuidado de
fazer  quaisquer  acréscimos  no  sentido  de  rebater  efetivamente  os  fundamentos
lançados pela sentença para julgar procedente o pedido.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery2 lecionam:

[…] “10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida
de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados
em  outras  fases  do  processo,  sem  que  haja  direcionamento  da
argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o
não conhecimento do recurso.” […].

No ponto, eis o STJ3:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.  OMISSÃO.  AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS  DO  JULGADO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. SÚMULAS
283  E  284  DO  STF.  JULGAMENTO  EXTRA  E  ULTRA  PETITA.
AUSÊNCIA.  PERÍCIA.  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

2 (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art.
932, III)

3 (AgInt  no  AREsp  550.641/PR,  Rel.  Ministro  LÁZARO  GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018)
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1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há
omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de
adotar a tese do embargante. Precedentes.
2.  A  agravante  se  limitou  a  reprisar  a  tese  desenvolvida  na
apelação,  deixando,  contudo,  de  impugnar  especificamente  os
fundamentos  do julgado.  Nesse  contexto,  revelou-se  a  flagrante
violação ao princípio da dialeticidade (por ausência de impugnação
específica)  e  configurou-se  deficiência  de  fundamentação,  de
modo a atrair, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Não configura julgamento  ultra petita ou  extra petita o  provimento
jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado
lógica  e  sistematicamente  a  partir  de  toda  a  petição  inicial,  e  não
apenas de sua parte final, tampouco quando o julgador aplica o direito
ao  caso  concreto  sob  fundamentos  diversos  aos  apresentados  pela
parte. Precedentes.
4.  Não  há  falar  em  contrariedade  aos  arts.  131,  332  e  333,  I,  do
CPC/1973  em  razão  da  valoração  promovida  pelo  magistrado  das
provas coligidas nos autos,  porquanto,  no nosso sistema processual,
aquele  é  o  destinatário  destas;  cabe-lhe,  por  força  do  art.  131  do
CPC/1973, apreciar o acervo fático-probatório livremente indicando os
motivos que lhe formaram o convencimento. Precedentes.
5. Rever a premissa de fato fixada pelo Tribunal de origem, soberano na
avaliação do conjunto fático-probatório constante dos autos, é vedado
aos membros do Superior Tribunal de Justiça por sua Súmula 7.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos).

Desse modo, como o apelante não se desincumbiu do ônus de
impugnar  os  fundamentos  da  decisão  recorrida,  apontando  a  motivação  do  seu
inconformismo, é inviável o conhecimento do apelo.

Ante o exposto, não conheço da apelação.

É o voto.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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