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APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
FORNECIMENTO DE CIRURGIA. PROCEDÊNCIA. 
SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVIDO.  RAZÕES
RECURSAIS.  ARGUMENTAÇÃO  GENÉRICA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  NÃO
OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  III,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Em prestígio ao princípio da dialeticidade recursal,
previsto no  art. 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, não se deve conhecer da apelação que
deixa de expor os fatos e direito suficientes para a
reforma a sentença.

- Dispensável levar a matéria ao plenário, consoante
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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.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  73/89,  interposta  pelo
Município de João Pessoa contra a sentença, fls. 68/71, prolatada pelo Juiz de Direito
da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da  Ação de
Obrigação  de  Fazer  manejada  por  Eladio  Carneiro  Moraes,  julgou  procedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos: 

Ante o exposto, nos termos dos artigos 6º e 196 da
Constituição  Federal,  487,  I  do  CPC,  JULGO
PROCEDENTE a  presente  Ação  de  Obrigação  de
Fazer, movida por Eladio Carneiro Moraes contra o
MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA,  impondo  ao
promovido a  realização do procedimento cirúrgico
DE  CIRURGIA  CORONÁRIA  (ANGIOPLASTIA
COM  COLOCAÇÃO  DE  STENT
FARMACOLÓGICO),  conforme  definido  pelo
profissional  médico,  tornando definitiva a decisão
liminar. 
Condeno  a  parte  vencida  ao  pagamento  de
honorários advocatícios,  os quais fixo em 10% (dez
por  cento)  sobre  proveito  econômico  obtido  (R$
23.000,00  –  vinte  e  três  mil  reais),  nos  termos  do
artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega merecer reforma a
decisão primeva, em razão da parte autora ser patrocinada pela Defensoria Pública, o
que, segundo sua ótica, impossibilita a sua condenação em honorários advocatícios
de sucumbência aos defensores públicos. Alternativamente, requer, caso assim não
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entenda  este  Sodalício,  seja  minorado  o  valor  fixado  a  título  de  honorários
advocatícios.

 Contrarrazões ofertadas pela parte autora, fl. 94/99,
pugnando pelo desprovimento do recurso, sob alegação, em síntese, de que incorreu
em erro crasso a municipalidade quando “atribui equivocadamente a este causídico
o status de defensor público”, fl. 98.

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

Ressalto, inicialmente,  que a presente apelação não
merece ser conhecida, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal
pelo Município de João Pessoa.

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
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.
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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
conduta não foi adotada pela parte insurgente, tendo em vista não ter impugnado, de
forma específica, os fundamentos declinados na sentença. 

Digo isso, pois, o julgador, quando da apreciação do
feito,  decidiu  pela  procedência  do  pedido,  condenando,  por  conseguinte,  o
Município de João Pessoa ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Nas  razões  recursais,  por  sua  vez,  o  apelante
afirmou  merecer  reforma  a  decisão  combatida  quanto  a  sua  condenação  em
honorários  advocatícios,  diante  da  impossibilidade  de  estipulação,  em  causas
patrocinadas pela defensoria pública. Todavia, não é o que se vislumbra nos autos,
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pois a parte autora não é favorecida pela defensoria pública, pois denota-se, através
da procuração acostada, fl. 10, que aquela constituiu o causídico  Jonathas da Silva
Simões para defender seu interesses. 

Desta feita, o Município de João Pessoa apresentou
argumentação  genérica,  é  dizer,  não  atacou  especificamente  os  fundamentos
mencionados na sentença.

Nessa  senda,  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.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA
FORMULADO  PELO  PROMOVENTE  E
ACOLHIDO NO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONHECIMENTO  DE
OFÍCIO  DO  ABANDONO  DA  CAUSA.  NÃO
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS  DO  DECISUM.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  PRECEDENTES
DESTA CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  ART.  932,  III,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO.
- O princípio da dialeticidade traduz a necessidade
de  que  a  parte  insatisfeita  com  a  prestação
jurisdicional a ela conferida interponha a sua sedição
de  maneira  crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre
construindo  um  raciocínio  lógico  e  conexo  aos
motivos  elencados  no  decisório  combatido,
possibilitando  à  instância  recursal  o  conhecimento
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pleno das fronteiras do descontentamento.
- A teor do disposto no art. 932, inciso III, do Novo
Código  de  Processo  Civil,  a  parte  apelante  deve
verberar  seu  inconformismo,  expondo  os
fundamentos  de  fato  e  direito  que  lastreiam  seu
pedido  de  nova  decisão,  impugnando
especificamente os fundamentos do decisum. Assim,
na hipótese de ausência de razões recursais ou sendo
estas dissociadas ou imprestáveis a modificação do
julgado, não se conhece do recurso, ante a ofensa ao
princípio da dialeticidade.
- "Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)  III  -  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente  os  fundamento  da  decisão
recorrida”  (art.  932,  III,  NCPC).  (TJPB,  AC  nº
0011932-90.2009.815.2001,  Rel.  Des.  José  Ricardo
Porto, J.  06/04/2018).

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 o exposto, com fundamento no art. 932, III, do
Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 03 de maio de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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