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APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
OBJETIVA E JURÍDICA DAS RAZÕES POSTAS NA
DECISÃO  OBJURGADA.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA
DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. 

- Não enfrentando as razões observadas na decisão
impugnada,  padece  o  recurso  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
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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.

REMESSA  NECESSÁRIA.  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO  VOLUNTÁRIO  NO  PRAZO  LEGAL.
NÃO  SUJEIÇÃO  AO  DUPLO  GRAU  DE
JURISDIÇÃO.  PREVISÃO  DO  ART.  496,   §1º,  DO
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
APLICAÇÃO  IGUALMENTE  DA  FACULDADE

ÍNSITA NO  ART.  932,  III,  DO  MESMO  CÓDEX.
ENTENDIMENTO REGISTRADO NA SÚMULA Nº
253, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO
CONHECIMENTO.

- Não se sujeita à reapreciação obrigatória a decisão
em desfavor da qual  fora apresentada apelação no
prazo  legal,  nos  termos  do  art.  496,  §1º,  do  Novo
Código de Processo Civil.

-  De  acordo  com  a  Súmula  nº  253,  do  Superior
Tribunal de Justiça, ao julgamento do duplo grau de
jurisdição necessário, aplica-se a regra que autoriza o
relator a decidir o recurso de forma singular.

Vistos.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 142/166, interposta pelo
Estado da Paraíba, no intuito de ver reformada a sentença de fls. 130/137,  também
remetida oficialmente, por meio da qual a Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda
Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande,  julgou  procedentes  os  pedidos
formulados por Luciana Dias Bezerra, na inicial da Ação de Obrigação de Fazer de
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que  cuidam  os  presentes  autos,  consignando  os  seguintes  termos  no  excerto
dispositivo:

Ante  o  exposto  e  sem  maiores  digressões,  com
fundamento  no  art.  487,  I,  do  NPC,  JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial,
com  resolução  de  mérito,  para  DETERMINAR  a
posse da autora no cargo para o qual foi nomeado
(Ato Governamental nº 3.264 – fls. 16/18)
Por fim, condeno a parte demandada ao pagamento
de  honorários  advocatícios,  no  importe  de  R$
1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, parágrafos
2º  e  8º  do CPC/2015,  ficando isento do pagamento
das custas em virtude de disposição legal.
Esta  decisão  está  sujeita  ao  duplo  grau  jurisdição,
devendo os autos subir à segunda instância depois o
prazo recursal, com ou sem interposição de recurso
voluntário pelas partes.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões, o recorrente alegou que a decisão na
qual se amparara a recorrida para pleitear a sua nomeação, qual seja, o provimento
liminar  deferido  na  Ação  Civil  Pública  n.º  200.2010.029.075-4,  encontra-se
atualmente suspensa por força de decisão desta Corte de Justiça nos autos do  Pedido
de Suspensão de Liminar n.º 200.2010.029.075-4/001. Asseverou, ainda, que, muito
embora o mérito da ação coletiva referida houvesse já sido julgado procedente, do
recurso interposto,  teria resultado a sua reforma parcial,  de modo que só restara
mantida a determinação de nomeação dos candidatos aprovados dentro das vagas
previstas  no  edital,  situação  diversa,  portanto,  já  que  para  o  cargo  para  o  qual
concorrera a recorrida só havia 09 (nove) vagas, e ela se classificara em 17º (décimo
sétimo) lugar,  possuindo mera expectativa de direito à nomeação. Disse, ademais,
que, nem mesmo os atos de nomeação ocorridos entre a concessão da liminar e a
mencionada suspensão seriam válidos, eis que foram tornados sem efeito, por meio
da edição da Medida Provisória estadual n° 161/2011. Sustentou, por outro lado, que
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todos os cargos disponíveis foram preenchidos, não sendo possível a determinação
de  investidura  em  cargo  ocupado.  Defendeu,  outrossim,  a  impossibilidade  de  o
Judiciário  compelir  a  Administração  Pública  a  nomear  candidato,  devendo  ser
respeitado o Princípio da Separação dos Poderes, máxime por se cuidar de despesa
que excede o crédito orçamentário anual.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 172.

A  Procuradoria  de  Justiça,  por  meio  da  Dra.
Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 180/181, não se manifestou no mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Consoante  relatado,  a  controvérsia  a  ser  dirimida
nesta Corte de Justiça diz respeito à correção do provimento judicial que determinou
fosse dada a imediata posse à apelada,  Luciana Dias Bezerra, ao cargo efetivo de
Nutricionista – classe A, com lotação na Secretaria de Saúde e exercício no Hospital
de Trauma Dom Luís Gonzaga Fernandes.

Inicialmente,  cabe  esclarecer  que,  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  recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  do
descontentamento.

Mencionada conduta,  todavia,  não foi adotada pela
parte  insurgente  no  caso  telado,  já  que  não  impugnou,  de  forma  específica,  os
fundamentos declinados na decisão combatida. Em verdade, a recorrente não teceu
qualquer argumentação que afronte as premissas do provimento hostilizado.

Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 0004818-17.2013.815.0011   4



Tal constatação é possível a partir de um confronto
entre  a  fundamentação  da  decisão  e  as  razões  do  recurso,  donde  se  extrai  as
seguintes conclusões:  a Magistrada singular,  ao julgar procedente o pedido, fê-lo,
sob o argumento de não ser possível impedir-se a requerente de tomar posse no
cargo  com  base  à  Medida  Provisória  nº  161/2011,  eis  que  o  concurso  foi
homologado  bem  antes  dos  180  (cento  e  oitenta)  dias  anteriores  ao  final  do
mandato do ex-governador que assinou o ato de nomeação. Por outro lado, em suas
razões recursais, o recorrente embasou sua fundamentação,  discorrendo acerca da
mera  expectativa  de  nomeação  para  os  candidatos  aprovados  fora  das  vagas
ofertadas  em  Concurso  Público,  respeito  ao  Princípio  da  Independência  e
Harmonia entre os poderes e vedação da realização de despesa e tão só referindo a
anulação procedida pela Medida Provisória nº  161/2011;  não atacando qualquer
dos argumentos tratados no comando sentencial. 

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

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

Oportuno evidenciar que o juízo de admissibilidade
de todos os pressupostos recursais  constitui  matéria  de ordem pública,  podendo,
inclusive,  ser  analisado pelo órgão julgador,  independentemente do requerimento
das partes.

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.
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Em continuidade,  cumpre  ressaltar  que  a  remessa
necessária  não constitui  propriamente  recurso,  em face  da  ausência  de previsão
expressa, nesse sentido, na legislação processual pátria.

Trata-se, em verdade, de mecanismo de validação da
sentença,  o qual  promove devolução à instância  ad quem das questões atinentes à
regularidade  processual,  bem  ainda  daquelas  em  que  a  Fazenda  Pública  restou
sucumbente.

Ocorre que não se sujeita à reapreciação obrigatória a
decisão em desfavor da qual fora apresentada apelação no prazo legal, nos termos do
art. 496, §1º, do Novo Código de Processo Civil, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal, a sentença:
I  -  proferida contra  a União,  os Estados,  o  Distrito
Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os
embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta
a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa
dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente
do respectivo tribunal avocá-los-á.
(…)

No  caso,  em  disceptação,  como  já  devidamente
referido,  o  Estado  da  Paraíba ingressou  com  a  apelação  de  fls.  142/166,  que,  a
despeito  de  ser  dialética,  foi  intentada  tempestivamente;  não  se  credenciando,
portanto, a hipótese telada ao conhecimento perante esta instância, porquanto não
atende aos requisitos insertos no regramento atinente à matéria,
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Anote-se,  por  oportuno,  que,  de  acordo  com  a
Súmula nº 253, do Superior Tribunal  de Justiça,  ao julgamento do duplo grau de
jurisdição necessário,  também se aplica a regra que autoriza o relator a decidir o
recurso de forma singular. Senão, vejamos:

Súmula nº 253:  O art.  557 do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.

Deste modo, sendo manifesta a impossibilidade de
reapreciação da sentença remetida, tenho que o não conhecimento do recurso oficial
em apreço se impõe, igualmente, nos termos do art.  932, III,  do Novo Código de
Processo Civil.

Ante  todo  o  exposto,  singularmente,  NÃO
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA,  nos termos do art.
932, III, do Novo Código de Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 26 de abril de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador
      Relator
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