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Ribeiro

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR.  PARTICIPAÇÃO  EM  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE
SARGENTOS.  SENTENÇA  QUE  NEGA  A  PRETENSÃO  COM
BASE EM DOIS FUNDAMENTOS QUE, ISOLADAMENTE, TEM
POTENCIAL  PARA  AFASTAR  O  DIREITO  REQUERIDO.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. CPC, ART. 932, III.

“Se a decisão recorrida se baseou em dois fundamentos, cada qual
capaz de, por si só, garantir o resultado, é ineficaz o recurso que
ataca apenas um. Aplicação da Súm. 283 do STF. Precedentes da
Câmara. 2. Recurso declarado ineficaz”. (TJRS – AI 70052820883 –
Rel.  Des.  Irineu  Mariani  –  1ª  C.  Cível  –  j.  24/04/2013  –  DJE
29/04/2013)

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedente  o  pedido  formulado  na  ação  de  obrigação  de  fazer  proposta  por  Tiago
Miguel Duarte e outros contra Estado da Paraíba.

Na sentença, o magistrado consignou que os autores não tem direito
a participar do curso de Formação de Sargentos, eis que para tanto, necessário o interstício
mínimo de 10 (dez) anos no posto de Cabo, requisito não preenchido pelos promoventos
ainda  permanecem  na  condição  de  soldados.  Para  além  disso,  fez  registrar  que  a
Administração não pode ser compelida a nomear mais candidatos do que o número de
vagas ofertadas no edital que, no caso, foram 60 (sessenta). Ao final, julgou improcedente
a pretensão dos recorrentes, revogando a decisão liminar outrora deferida.

Inconformados,  recorrem  os  autores  aduzindo  que  existem  vagas



suficientes para inclusão de novos alunos no curso falado. Defende que a LC 87/2008 e o
Decreto nº 3.133/2010 garantem a existência de 2.071 (duas mil e setenta e uma vagas)
disponíveis para o cargo de “Terceiro Sargento”, superando em muito as 60 (sessenta)
vagas oferecidas pelo edital.

Ademais, pede que seja dado provimento ao recurso para reformar a
sentença e julgar procedente o pedido, fixando, ainda, honorários recursais a serem pagos
e recolhidos ao Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Paraíba.

Em  sede  de  contrarrazões,  o  Estado  da  Paraíba  defendeu  a
manutenção da sentença, aduzindo, em síntese, que os autores não possuem interstício
mínimo para a promoção.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, os
não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, do
RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. Decido.

A controvérsia em deslinde transita em redor da discussão acerca do
suposto direito dos servidores públicos recorrentes, soldados da Polícia Militar do Estado
da Paraíba, a participar do Curso de Formação de Sargentos da referida corporação.

O  recurso,  todavia,  não  merece  conhecimento.  É  que  embora  a
impugnação do recorrente dirija-se a um dos fundamentos da sentença, precisamente a
discussão sobre a existência de vagas para o cargo de 3º Sargento da Polícia Militar,  a
sentença tem seu alicerce firmado também no argumento de que os autores não estão
aptos a participarem do certame, eis que não teriam o interstício mínimo para tanto.

Com  efeito,  na  decisão  o  magistrado  consignou  que  para
participarem do curso, os promoventes deveriam ter, no mínimo, 10 (dez) anos do posto
de  Cabo  da  Polícia  Militar,  requisito  este  não  preenchido,  já  que  ocupam o  cargo  de
Soldado  da  corporação.  Tal  fundamento  tem,  isoladamente,  potencial  para  afastar  a
pretensão dos autores.

Ora,  como  se  sabe,  dentre  os  vários  princípios  que  regulam  a
sistemática dos recursos, o da dialeticidade se apresenta como dos mais importantes, não
estando, contudo, presente in casu.

Referido  princípio,  destarte,  traduz  a  necessidade  de  a  parte
processual  descontente  com  o  provimento  judicial  interpor  a  sua  argumentação  de
maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico e conexo aos
motivos  indicados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à  instância  recursal  o
conhecimento  pleno das  fronteiras  do descontentamento.  Mencionada conduta não foi
adotada  pelo  insurgente,  posto  que  deixou  de  impugnar  especificamente  todos  os



fundamentos da sentença, inclusive um forte o suficiente para afastar a pretensão autoral.

Sobre o tema, confiram-se os julgados:

“Se a decisão recorrida se baseou em dois fundamentos, cada qual
capaz de, por si só, garantir o resultado, é ineficaz o recurso que
ataca apenas um. Aplicação da Súm. 283 do STF. Precedentes da
Câmara. 2. Recurso declarado ineficaz”. (TJRS – AI 70052820883 –
Rel.  Des.  Irineu  Mariani  –  1ª  C.  Cível  –  j.  24/04/2013  –  DJE
29/04/2013)

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
INTERNO  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  FALTA  DE  IMPUGNAÇÃO  A  UM  DOS  DOIS
FUNDAMENTOS  AUTÔNOMOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO.
ART.  1.021,  §  1º  DO  CPC/2015.  SÚMULA  182/STJ.
INADMISSIBILIDADE. 1. O agravo interno, como espécie recursal
que  é,  reclama,  em homenagem ao  princípio  da  dialeticidade,  a
impugnação integral de cada um dos fundamentos autônomos da
decisão  agravada,  sob  pena  de  inadmissão.  Inteligência  do  art.
1.021,  §  1º,  do  CPC/2015  e  da  Súmula  182/STJ.  2.  Acerca  desse
requisito  legal  e  sumular,  NELSON  NERY  JUNIOR  e  ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY ensinam que, "Como deve ser em
todo  e  qualquer  recurso,  o  recorrente  tem  o  ônus  de  impugnar
especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena
de  não  conhecimento  do  agravo"  (Comentários  ao  Código  de
Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p.
2115).  3.  No  caso  concreto,  a  parte  agravante  não  atacou  o
fundamento de mérito,  qual  seja,  o de que "o tempo de serviço
prestado às empresas públicas e sociedades de economia mistas,
integrantes da Administração Pública Indireta, somente pode ser
computado  para  efeitos  de  aposentadoria  e  disponibilidade".  4.
Agravo  interno  inadmissível.  (AgInt  no  RMS  46.878/MS,  Rel.
Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
16/08/2016, DJe 29/08/2016)”

“Tendo o acórdão recorrido utilizado dois fundamentos suficientes
por si sós para concluir que não houve a comprovação da pactuação
de  tarifas  bancárias,  deve  a  parte  recorrente,  na  via  do  Recurso
Especial, impugná-los sob pena de incidência da Súmula n. 283 do
STF. 4. Agravo parcialmente conhecido para se conhecer em parte
do Recurso Especial e dar-lhe provimento”. (STJ; AREsp 834.663;
Proc. 2015/0324825-8; DF; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de
Noronha; DJE 22/08/2016)



Saliente-se,  ainda,  que  embora  específica  em  relação  ao  Recurso
Extraordinário, o STJ e outros tribunais de segundo grau tem aplicado a Súmula nº 283, do
STF, que verbera:

“É  inadmissível  o  recurso  extraordinário,  quando  a  decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles” (Súmula nº 283 – STF).

“Situação  em  que  a  sentença  extinguiu  o  processo  sob  dois
fundamentos diversos (falta de interesse de agir da parte autora e
ilegitimidade  passiva  do  réu)  tendo  o  autor,  em  contrapartida,
impugnado o decisum apenas em relação à falta de interesse de
processual,  deixando de  atacar  de  forma expressa  e  específica  o
fundamento de extinção do processo por ilegitimidade passiva do
demandado. Caso de não conhecimento do recurso, por ofensa ao
artigo 514 , inciso II do Código de Processo Civil . APELO NÃO
CONHECIDO”. (Apelação Cível Nº 70064694268, Décima Segunda
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ana  Lúcia
Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/02/2016) 

Na mesma esteira, prelecionando sobre o referido princípio, pontifica
Nelson Nery Júnior, verbis:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da  dialeticidade.
Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O
recorrente  deverá  declinar  o  porquê  do  pedido  de  reexame  da
decisão.  Só  assim  a  parte  contrária  poderá  contra-arrazoá-lo,
formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.  As
razões do  recurso são elemento indispensável  a  que  o  Tribunal,
para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-
as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta
acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa,
precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta
ou  ilegal,  é  necessária  a  apresentação  das  razões  pelas  quais  se
aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.”

Outrossim,  sublinhe-se  que  o  juízo  de  admissibilidade,  quanto  à
apreciação de todos os pressupostos recursais, é matéria de ordem pública, devendo ser
apreciado pelo órgão julgador, independente do requerimento das partes.

Portanto, vê-se que os apelantes não atenderam aos requisitos do art.
1.010, III, CPC, eis que, ao voltarem-se contra a sentença guerreada, deixou de impugnar
um dos fundamentos da decisão, não apontando especificamente o desacerto da decisão
em relação aos requisitos para a promoção de soldado para 3º sargento.



Por fim,  prescreve o artigo 932,  inc.  III,  do CPC,  que incumbe ao
relator  “não  conhecer  de  recurso  inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ante o exposto, com fulcro no artigo supramencionado e com base
nos argumentos igualmente explicitados, nego conhecimento à apelação, em razão do que
mantenho incólumes todos os termos da sentença de mérito apelada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 07 de maio de 2018.

          João Alves da Silva
                  Relator


