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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  CULPA
EXCLUSIVA DOS  EMBARGADOS.  MATÉRIA DISSOCIADA DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  OFENSA AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO.
REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA DO   ART.
514,  II,  DO  CPC  DE  1973/ART.  932,  III  DO  NCPC.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

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

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Roberto  Jorge  Riberio
Monteiro em face da sentença de fls.  54/55 prolatada pelo Juízo da  5ª  Vara da Comarca de
Cajazeiras nos autos dos Embargos a Execução manejados pelo mesmo em desfavor dos apelados,
Jetro Xavier da Costa Lopes e Maria Gilma Ferreira Rocha. 

O Juízo a quo rejeitou os embargos a execução, ante a evidente ausência de
amparo legal.

Irresignado, o apelante pugnou pelo provimento do apelo, tendo em vista
que a presente execução só se deu por ato dos próprios exequentes, pois estes deram causa ao atraso
na consecução da obra.

Contrarrazões fls. 67/70.

A Procuradoria de Justiça é apenas no sentido de que o feito retome o seu
caminho natural, submetendo-se ao elevado crivo da Egrégia Câmara.

É o relatório. Decido.

Na  sentença,  o  Juízo a  quo,  verificando  que  o  embargante  não  alegou
nenhum vício  na  formação  do  título  executivo,  de  forma  que  sua  irresignação  está  restrita  as
alegações  de  que  o  serviço  não  foi  prestado  no  tempo  pactuado  em  virtude  das  alterações
promovidas pelos embargados e ausência de capacidade financeira deles para cumprir os termos do
contrato,  considerou  o  pedido  manifestamente  infundado.  Além  de  que,  o  título  executivo



extrajudicial juntado ao processo principal preencheu os requisitos necessários para sua constituição
e execução.

No  recurso  apelatório,  por  sua  vez,  observa-se  que  o apelante  não
impugnou especificamente os fundamentos da sentença, repetindo os argumentos da matéria já
enfrentada no decisum. 

Sabe-se que,  para a interposição de recursos judiciais  há,  como requisito
essencial,  a  necessidade  de  exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  causadores  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. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECONHECIMENTO  DA FALTA DE  INTERESSE  DE  AGIR  DO  AUTOR  DA AÇÃO
PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.  NÃO CONHECIMENTO DO
APELO. As razões da apelaçãodevem conter os fundamentos de fato e de direito hábeis a
ensejar o pedido de reforma ou anulação da sentença proferida pelo julgador de origem. -
apelo  cujas razões estão  em  descompasso  com  a  sentença  terminativa  recorrida.
Não conhecimento. (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 EXTRAJUDICIAL. 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 regularidade formal do recurso de apelação.  II.
Segundo  o princípio da dialeticidade (encampado  pelo art.  514,  inciso  II,  do  CPC/73),
deve o recorrente, ao apelar, apresentar fundamentos de fato e de direito 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; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo
de Sousa; DJGO 21/06/2016; Pág. 220) 

Sendo assim, tendo o presente Recurso de Apelação limitado-se a alegar
que o real motivo que levou ao distrato foi a impossibilidade financeira dos embargados em
honrar com o pagamento do valor cobrado pelo imóvel, como fez nas alegações dos embargos,
abstendo-se, por conseguinte, de impugnar os fundamentos que levaram ao seu acolhimento, torna-
se inviável o conhecimento da matéria reproduzida, ante a sua manifesta inadmissibilidade. 

Ora, se na sentença o magistrado verificou que o título executivo preenchia
os requisitos legais, quais sejam, certeza, exigibilidade e liquidez, necessários para sua constituição
e execução, de forma que as argumentações do embargante careciam de fundamentação fática e
jurídica, caberia a este demonstrar a ausência de quaisquer dos requisitos, capaz de levar à extinção
da execução, e não reproduzir os mesmos argumentos usados nos embargos à execução.

Por fim, é importante destacar que o princípio da Dialeticidade encontrava
previsão no art. 514, II, do CPC de 1973, assim como no novel Diploma de 2015, que prevê, em seu
art. 932, III:

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20514&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart514
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20514&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart514


Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

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

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


