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RECORRIDO
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DECISÃO
Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento na
alínea 'c' do permissivo constitucional, contra o v. acórdão do e. Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso.
Para a correta demonstração da divergência jurisprudencial,
não basta a simples transcrição das ementas dos julgados paradigmas, pois,
além de efetuar a juntada aos autos de cópia do seu inteiro teor ou mencionar
o repositório oficial de jurisprudência em que estão publicados, deverá a parte
recorrente proceder ao necessário confronto analítico entre os acórdãos
divergentes, a fim de demonstrar a perfeita similitude fática entre o acórdão
impugnado e os paradigmas colacionados.
A admissão do apelo nobre pela via da divergência
jurisprudencial só se configura com a demonstração clara da interpretação
contrária àquela proferida por outro tribunal, adotada pelo v. aresto
reprochado, mediante cotejo analítico das teses.
Ademais, no caso dos autos, não fica clara a similitude fática
dos casos confrontados, a autorizar a adoção da mesma tese jurídica.
Verifica-se, pois, que os arestos transcritos partem de premissas fáticas
diversas do caso em análise, o que se revela insuficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio
na alínea 'c', do inciso III, do artigo 105 da Constituição da República.
À luz do disposto no parágrafo único do art. 541 do CPC e
nos §§ 1.º e 2.º do RISTJ, revela-se imprescindível não só a comprovação
como a própria demonstração da divergência suscitada, aperfeiçoando-se
essa, tão-somente, a partir da comparação analítica entre os julgados
eventualmente apontados como paradigmas e aquele que se pretende ver
reformado.
Nessa linha faz-se oportuna a colação dos seguintes
julgados:
"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL REPUTADO VIOLADO.
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SÚMULA 284/STF. FALTA DE COMPROVAÇÃO ANALÍTICA DO
DISSÍDIO.
(...)
II - Inviável o conhecimento do recurso especial pelo
dissídio, se o recorrente limita-se a transcrever as ementas dos
acórdãos paradigmas, sem proceder, contudo, ao devido cotejo
analítico, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados.
Agravo improvido." (AgRg no Ag n.º 974.878/DF, Rel.
Min. Sidnei Benetti, Terceira Turma, DJU de 23.05.2008)
"CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE MARÍTIMO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO.
NÃO
COMPROVADO. IMPROVIMENTO.
(...)
III. Inadequada
a divergência
jurisprudencial
apresentada apenas por ementas, sem o necessário cotejo analítico
entre os arestos, como mandam o art. 541, parágrafo único, da Lei
Instrumental civil e o art. 255, § § 1º e 2º, do RISTJ.
IV. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag
985902/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJU
de 26.05.2008)
Ante os fundamentos expostos, nego provimento ao
recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 24 de novembro de 2009.

MINISTRO HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP)
Relator
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