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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
EXCESSO  CONFIGURADO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DO
ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO
A  DIALETICIDADE  ARGUIDA  NAS
CONTRARRAZÕES  RECURSAIS.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, III,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CUMPRIMENTO.  ACOLHIMENTO  DA
PREFACIAL.  APLICAÇÃO  DO ART.  932,  III,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Não tendo a parte recorrente tecido argumentação
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que afronte diretamente as premissas do provimento
hostilizado,  padece  o  reclamo  de  regularidade
formal,  um  dos  pressupostos  extrínsecos  de
admissibilidade  recursal,  por  inobservância  ao
princípio  da  dialeticidade,  acarretando,  assim,  o
acolhimento da preliminar arguida nas contrarrazões
recursais.

- 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.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO interposta pelo  Município
de Conceição, fls. 30/32, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Conceição que, nos autos dos  Embargos à Execução, julgou o pedido
parcialmente procedente, nestes termos, fls. 22/24:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios de direito aplicáveis à espécie, com fulcro
no  artigo  535,  IV,  do  NCPC,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS
À EXECUÇÃO  para  fixar  o  valor  da  execução  no
montante  de  R$  39.598,20  (trinta  e  nove  mil
quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos). 
Custas  em  proporção,  nos  termos  do  art.  86  do
NCPC. 

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma do
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decisum hostilizado, aduzindo, em síntese, que não restou demonstrado que a autora
era servidora municipal. Sustenta que o juiz julgou a lide antecipadamente de forma
equivocada.  Declina,  outrossim,  que  não  fora  intimado  acerca  dos  cálculos
apresentados, feitos pela banca advocatícia representante da parte exequente, que os
cálculos  não  foram remetidos  à  Contadoria,  bem como alegou existir  excesso  na
execução. 

Contrarrazões  ofertadas  pela  apelada,  fls.  36/41,
arguindo, inicialmente, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, não
merecendo,  portanto,  ser  conhecida.  No  mérito,  rabate  as  alegações  recursais,
requerendo, ao final, a manutenção da decisão atacada.

 
Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se

em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

 
É o RELATÓRIO.

DECIDO

O recurso em apreço versa sobre o inconformismo do
Município de Conceição, em relação a decisão prolatada às fls. 22/24, a qual julgou
parcialmente  procedente  os  Embargos  à  Execução  manejado  em  face  de  Karla
Santana Vieira.

Adianto, de logo, que deve ser acolhida a preliminar
de não conhecimento do apelo, arguida nas contrarrazões recursais, porquanto não
observado o princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, o art. 1.010, do Código de Processo Civil
disciplina  os  requisitos  formais  do  recurso  de  apelação,  sendo  certo  que  o  não
atendimento do regramento ali descrito leva ao não conhecimento do reclamo por
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ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Eis o preceptivo legal: 

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição 
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação
de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.

Nesse  trilhar,  cabe  esclarecer  que  dentre  os  vários
princípios  que  regulam  a  sistemática  processual  dos  recursos  cíveis,  o  da
dialeticidade apresenta-se como um dos mais relevantes, uma vez que 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. 

Sobre o assunto, disserta 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). 

Ocorre  que,  na  hipótese  vertente,  mencionada
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conduta não foi adotada pela parte insurgente, tendo em vista não ter impugnado, de
forma específica, os fundamentos declinados na sentença. Em verdade, não indicou
nenhum  argumento  hábil  para  contestar  a  premissa  que   julgou  parcialmente
procedente o pedido contido nos Embargos à Execução opostos pelo Município de
Conceição.

Basta confrontar a motivação da sentença e as razões
do recurso para perceber,  a um,  os Embargos à Execução opostos pela Edilidade,
como  acima  dito,  foram  acolhidos  parcialmente,  fixando  o  montante  líquido  da
execução no importe de R$ 39.598,20 (trinta e nove mil quinhentos e noventa e oito
reais e vinte centavos),  conforme os cálculos elaborados pelo Contador Judicial,  a
dois,  nas  razões  recursais  o  Município  de  Conceição  afima  que  a  autora  não
comprovou,  satisfatoriamente,  ser  servidora  efetiva  do  ente  público;  que  o
Magistrado não poderia ter  rejeitado liminarmente os Embargos à Exeução, entre
outros argumentos não mencionados na sentença.

Nessa senda, ao deixar de expor os fato e o direito
necessários à demonstração do desacerto da motivação do decisório atacado, é dizer,
ao  não  impugnar  especificamente  os  fundamentos  da  sentença,  o  insurgente  não
atendeu à  exigência  prevista  no art.  1.010,  II  e  III,  do  Código  de  Processo  Civil,
situação que impede o conhecimento do apelo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO  DO  APELO  (AUSÊNCIA  DE
DIALETICIDADE)  SUSCITADA  PELA
PROCURADORIA  DE JUSTIÇA.  INOCORRÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA  AO COMANDO
JUDICIAL.  ARGUMENTOS  UTILIZADOS  NO
RECURSO  QUE  NÃO  ATACAM  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
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ACOLHIMENTO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
APELO. 
É imprescindível que as razões do recurso ataquem
os da decisão, sob pena de não conhecimento. (AC nº
0003301-34.2015.815.0131,  Relª.  Desª.  Maria  das
Graças Morais Guedes, J. 17/04/2018).

Ainda: 

AGRAVO  INTERNO.  RAZÕES  RECURSAIS
DISSOCIADAS  DOS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  RECORRIDA.  ART.  1.010,  II,  DO
CPC/2015.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.
A  impugnação  específica  dos  termos  da  decisão
recorrida  é  requisito  de  admissibilidade  recursal,
previsto no art. 1.010, II, do CPC/2015, e sua ausência
resulta  em  descumprimento  do  princípio  da
dialeticidade  recursal.  (TJPB;  AgRg  0043588-
26.2013.815.2001;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 19/04/2016; Pág. 11).

Por fim, ressalta-se ser dispensável levar a matéria ao
colegiado, pois o art. 932, III, do Código de Processo Civil, confere poderes ao relator
para  não  conhecer  de  recurso  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos da sentença, como ocorrente na espécie.

Ante  todo  o  exposto, ACOLHO  A  PRELIMINAR
DE  VIOLAÇÃO  A  DIALETICIDADE  ARGUIDA  NAS  CONTRARRAZÕES
RECURSAIS  E,  COM  FUNDAMENTO  NO  ART.  932,  III,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
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P. I.

Providências necessárias.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador 

Relator
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