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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
NEGOU  SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO  POR  AUSÊNCIA
DE  DIALETICIDADE.  IRRESIGNAÇÃO.   AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CARÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL  QUANTO  AOS
DANOS  MORAIS.   RAZÕES  QUE  NÃO  ATACAM
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
INSUFICIÊNCIA  DE  ARGUMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

A ausência  de  interesse  recursal  na  modalidade  falta  de
utilidade está configurada porquanto a decisão foi favorável
ao recorrente no ponto concernente ao pedido de indenização
por danos morais, considerando que juízo singular entendeu
ser incabível na espécie.

As  razões  do  apelo  devem  atacar  especificamente  os
fundamentos da decisão para tentar obter sua reforma, sob
pena de não conhecimento do recurso.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao
agravo.   

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão
monocrática (fls. 152/163), que negou seguimento à apelação cível.

A apelação combatia a sentença de fls. 100/101v, que  julgou
procedente  em  parte  os  pedidos  formulados,  apenas  “para  determinar  que  o
promovido reduza os descontos efetuados na remuneração da autora para o percentual de
30% (trinta por cento). (sic)

Em  decisão  monocrática  (fls.  152/163),  esta  relatoria
entendeu que os argumentos constantes no recurso apelatório foram apresentados
de forma genérica, não atacando especificamente os fundamentos da decisão.

Nas  razões  do  agravo,  fls.  166/175,  o  Banif  Banco
Internacional do Funchal Brasil S/A alega que:

“(…) a avença firmada entre os litigantes é perfeita, válida e eficaz,
haja vista que não contraria qualquer norma vigente.”(sic)

“Todos  os  encargos  inseridos  no  contrato  ora  discutido  estão
legalmente previstos, além de protegidos pelo princípio do “pacta sunt servanda”, já que o
apelado assinou por livre e espontânea vontade, impelido tão somente pelo seu desejo de
contratar  e  não  há  qualquer  fator  superveniente  que  demande  o  abrandamento  deste
princípio.” (sic)

“Se por um lado a instituição financeira não poderá cobrar mais do
estipulado em lei, por óbvio, se foi considerado que esse é o limite máximo do desconto, a
parte agravada não poderá adquirir novos empréstimos até honrar as dívidas já contraídas
e liberar margem na sua folha de pagamentos.” (sic) 

AGRAVO INTERNO N.º 0001408-94.2012.815.0201                  2



Por  fim,  requer  a  reconsideração  da  decisão  e,  na
inocorrência  desta,  que o Agravo Interno seja recebido e  provido pela  Egrégia
Terceira Câmara, a fim de que seja julgada improcedente a ação. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

A agravada (Hosana Pereira Silva) ajuizou ação em face do
recorrente  (Banif  Banco  Internacional  do  Funchal  Brasil  S/A) alegando  que
realizou empréstimo a ser debitado em seu contracheque.

Afirmou que a agravante realiza descontos bem acima dos
30% permitidos por lei, em consequência, está tolhida de suas necessidades mais
elementares para a sua sobrevivência (alimentação e moradia).

O  juízo  singular  julgou  procedente  em  parte  os  pedidos
formulados,  apenas  para  determinar  que  o  promovido  reduza  os  descontos
efetuados na remuneração da autora para o percentual de 30% (trinta por cento).

A Instituição Financeira  irresignada,  apelou genericamente
da decisão.

Pois bem.

Primordialmente,  deixei  de  conhecer  da  parte  do  recurso
referente à ausência de danos morais, considerando que o juízo a quo não acolheu
esta parte do pedido formulado na inicial, senão vejamos trecho da sentença:

“Quanto ao pedido de Indenização por Danos Morais, entendo incabível
na espécie.  É que os descontos a maior na conta-corrente da autora, a
meu ver, não atingem a honra subjetiva da promovente, não passando de
mero aborrecimento, razão pela qual deve ser indeferido o pleito”

Desta  forma,  não  existe  interesse  recursal  neste  ponto,
porquanto não houve condenação do apelante.
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Por  outro  lado,  observei  que  os  demais  argumentos
constantes  no  recurso  apelatório  foram  apresentados  de  forma  genérica,  não
atacando especificamente os fundamentos da decisão.

O  juízo  singular  julgou  procedente  em  parte  os  pedidos
formulados, apenas “para determinar que o promovido reduza os descontos efetuados na
remuneração da autora para o percentual de 30% (trinta por cento)”, todavia o recurso
interposto  não  rebateu  especificamente  o  entendimento  da  magistrada
sentenciante, no sentido de ser “possível haver o desconto sobre os proventos,
sem que isso configure procedimento ilegal, desde que o valor do desconto não
ultrapasse o total de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do contratante”,
deixando de apresentar elementos  com o  fim de contrapor os argumentos por
ela utilizados.

Ora,  os  recursos  inseridos  no  Código  de  Processo  Civil
obedecem a uma Teoria Geral dos Recursos que prescreve, além da observância a
determinados e específicos princípios, a obrigatoriedade do magistrado promover
o juízo de admissibilidade dos meios impugnativos.

Fala-se,  portanto,  em  juízo  de  admissibilidade  e  juízo  de
mérito.  Em  um  primeiro  momento,  o  juiz  ou  Tribunal  examina  se  estão
preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso e, se positivo, poderá o
órgão ad quem julgar o mérito do recurso.

Conforme  assinala  a  doutrina,  o  juízo  de  admissibilidade
recursal envolve o exame dos requisitos de a) cabimento; b) legitimidade recursal;
c) interesse recursal; d) tempestividade; e) regularidade formal; f) inexistência de
fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e g) preparo.

O requisito que interessa na presente irresignação é aquele
que diz respeito à regularidade formal do recurso e que está previsto no art. 514,
II, do Código de Processo Civil:

“A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: 
(...)
 II- os fundamentos de fato e de direito; (...)”.

Assim, é requisito de admissibilidade da apelação a correta
exposição dos fundamentos de fato e de direito, chamando de “causa de pedir ou
fundamentação do recurso”, pelo festejado doutrinador Araken de Assis. 
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O  mesmo  autor,  por  sinal,  em  seu  Manual  dos  Recursos,
alude à importância do conteúdo das razões recursais, nos seguintes termos:

“Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação
pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado,
devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a
peças anteriores.
Essas  exigências se mostram compreensíveis e  indispensáveis.  Elas significam
que o recorrente expõe uma causa – causa petendi, portanto – para o pedido de
reforma, invalidação ou integração, e tal causa assenta numa crítica à resolução
tomada no provimento quanto á questão decidida. Não há, assim, simetria com os
fundamentos  da inicial  ou da contestação,  por  exemplo,  embora  a censura se
desenvolva,  por  óbvio,  dentro  do  quadro  geral  da  causa.  A  diferença  na
formulação da tese parece evidente 1.”

No mesmo sentido, o escólio de Theotônio Negrão:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual
deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer
peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados) à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do
ordenamento  jurídico  processual,  tal  atitude  traduz-se  em  comodismo
inaceitável, devendo ser afastado.  O apelante deve atacar, especificamente,
os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer
das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras
peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são  por  demais  suficientes,  sendo  necessário  o  ataque  específico  à
sentença.  Procedendo  dessa  forma,  o  que  o  apelante  submete  ao
julgamento  do  Tribunal  é  a  própria  petição  inicial,  desvirtuando  a
competência recursal originária do Tribunal 2.”

A esse  ônus  de  impugnação  específica  dos  fundamentos
utilizados  pelo  julgador  em  seu  decisum,  a  doutrina  convencionou  chamar  de
Princípio  da  Dialeticidade,  o  qual,  segundo  Luiz  Orione  Neto,  é  assim
apresentado:

“Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha
os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão
recorrida,  bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão.
Portanto,  de acordo com esse princípio,  o  recurso deverá ser dialético,  isto  é,
discursivo. (...)
As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se

1  ASSIS, Araken. Manual dos Recursos, Ed. RT, São Paulo, 2007, pág. 197/198.

2  Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 35ª ed., 2003, pág. 562.
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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 3.”

No caso dos autos, observo que as razões apresentadas no
recurso em testilha não preenchem o requisito da regularidade formal, na medida
em que não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença ferreteada,
limitando-se a fazer alegações genéricas sobre a matéria em análise, sem observar
as peculiaridades do caso concreto, descurando do preenchimento do requisito de
admissibilidade de regularidade formal, no que pertine à exposição da causa de
pedir e da fundamentação do recurso.

Se é certo que o julgador fica adstrito aos limites da lide, ao
analisar recursos interpostos, diferentemente não se dá com a instância superior. A
parte a quem interessa a reforma da decisão proferida haverá de dizer por que a
objetiva  e  os  contornos  dessa  pretensão,  contrapondo-se  aos  fundamentos
utilizados pelo magistrado sentenciante.

Exemplo  de  doutrina  a  respeito  exsurge  do  magistério  de
Eduardo  Arruda  Alvim  e  Cristiano  Zanin  Martins,  autores  de  Apontamentos
Sobre o Sistema Recursal Vigente no Direito Processual Civil Brasileiro, à luz da
Lei nº 10.352/01:

“Em atenção  ao  princípio  da  dialeticidade  dos  recursos,  o  recorrente  terá  de
consignar, em suas razões recursais, os motivos pelos quais a decisão impugnada
deverá ser reformada ou cassada pelo órgão ad quem. Faz-se necessário destacar
que o princípio ora examinado exige correspondência entre os temas decididos
(ou não decididos)  pela  decisão  recorrida e  as  razões  recursais.  Não atende o
princípio ora examinado, v.g., o recurso de apelação interposto contra sentença
que tenha extinguido o feito sem julgamento de mérito que trate apenas do mérito
da demanda,  pois,  nessa hipótese,  os fundamentos do decisum vergastado  não
terão sido impugnados pelo recorrente.  Da mesma forma, não atendem ao
princípio  em  questão  as  razões  recursais  genericamente    aduzidas  ,
sobretudo aquelas “padronizadas”, que não observam as peculiaridades
do caso concreto. O princípio em tela, além de encontrar guarida em diversos
dispositivos legais, v.g., os arts. 514, II, 524, II e 541, III, todos do CPC, deflui,
também, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o
recorrido somente poderá apresentar suas contrarrazões recursais, instalando o
contraditório com a amplitude que lhe garante o Texto Constitucional, ciente dos

3  Recursos Cíveis, Ed. Saraiva, págs. 202/205.

AGRAVO INTERNO N.º 0001408-94.2012.815.0201                  6



motivos  pelos  quais  o  recorrente  se  insurge  contra  a  decisão  recorrida  4.”
(destaquei)

Se  o  réu  tem  o  ônus  de  impugnar  especificamente  os
argumentos apresentados pelo autor na inicial, sob pena de revelia (art. 302, CPC),
e o magistrado tem o dever de decidir a causa nos limites em que foi proposta (art.
128 e 460, CPC), ponderando os argumentos apresentados por ambas as partes, é
ilógico e injusto que a parte sucumbente possa recorrer à Corte de Justiça sem
impugnar  especificamente  os  argumentos  utilizados  pelo  Juiz  na  decisão
recorrida.  Tratar-se-ia  de  comodismo  inaceitável,  conforme  pré-citada  lição  de
Theotônio Negrão. 

Adstrito  ao  tema,  pontificam  os  seguintes  julgados  do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados
na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida (Súmula nº 182/STJ). 2.
Em  obediência  ao  princípio  da  dialeticidade,  deve  o  agravante
demonstrar  o  desacerto  da  decisão  agravada,  não  se  afigurando
suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido. Precedentes.
3.  Agravo regimental  não conhecido.  (STJ;  AgRg-AREsp 203.386;  Proc.
2012/0147303-4;  PR;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Paulo  de  Tarso
Sanseverino; DJE 25/02/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO  PROFERIDA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  QUE  NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4º,  I,
DO CPC.  PRINCÍPIO DADIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE
ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO
GENÉRICA.  PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ORA
AGRAVADA. RECURSO  MANIFESTAMENTE  INFUNDADO  E
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC. 1.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos  utilizados  para  a  negativa  de  seguimento  do  apelo  extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4º, inc. I, do CPC, ônus da
qual  não  se  desincumbiu  a  parte  insurgente.  2.  À  luz  do  princípio  da
dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,  sob
pena  de  não  conhecimento  do  agravo,  infirmar  especificamente  os

4  NERY JÚNIOR, Nelson.  WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (Coordenadores). Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos,
pág. 161/162, grifei.
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fundamentos adotados pelo tribunal de origem para negar seguimento ao
reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado. Precedentes. 3. O recurso revela-se manifestamente infundado
e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do
CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ; AgRg-
AREsp 90.525; Proc. 2011/0282747-9; PE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJE 20/09/2013; Pág. 1074)

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  RAZÕES.  DESCUMPRIMENTO
DOS DITAMES DO ART. 514, II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se
o recorrente limita-se a deduzir argumentos de índole genérica, fazendo
simples menção à anterior contrariedade manifestada contra os cálculos
posteriormente homologados por sentença, contra a qual deixa de tecer
argumentação clara e precisa de todos os seus termos, a apelação não
merece conhecimento, ante o descumprimento dos ditames do art. 514,
inciso II, do CPC.  Precedentes desta Corte. 2. Recurso não conhecido.”
(Resp  n°  272380/SP,  6ª  Turma,  Rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  DJ
11/12/2000).

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  REPETIÇÃO  DOS
FUNDAMENTOS  DA  INICIAL.  COMODISMO  INACEITÁVEL.
PRECEDENTES.  1.  Recurso  Especial  interposto  contra  v.  Acórdão  que
considerou  indispensável  que  na  apelação  sejam  declinadas  as  razões
pelas quais a sentença seria injusta ou ilegal.  2.  O Código de Processo
Civil (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a
qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a
qualquer  peça  anterior  à  sentença  (petição  inicial,  contestação  ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do
decisório  monocrático.  À  luz  do  ordenamento  jurídico  processual,  tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. 3.  O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que
deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também,
de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só
os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença. 4. Procedendo dessa forma, o
que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição
inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal. 5.
Precedentes das 1ª, 2ª, 5ª e 6ª Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso não
provido.”  (Resp  359.080/PR,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  1ª  Turma,  DJ
04.03.2002).

Ressalte-se, por oportuno, que outra não foi a inspiração do
enunciado da Súmula n.º 182, do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos: “É
inviável  o  agravo  do  art.  545  do  CPC que deixa  de  atacar  especificamente  os
fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182, Corte Especial, DJ 17.02.1997).
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No  mesmo  caminho,  percuciente  é  a  jurisprudência  dos
Tribunais de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO.  COISA  JULGADA.  NÃO  IMPUGNAÇÃO.
RECURSO CARENTE DE REGULARIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA  DOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  AUSÊNCIA.
APELO NÃO CONHECIDO. I. Pelo princípio da dialeticidade, as razões
recursais devem apresentar impugnação específica dos fundamentos da
sentença, com transparência e objetividade. II. Carece de regularidade
forma o apelo que apenas se volta genericamente contra a sentença, e as
razões  não  guardam  relação  com  o  teor  do  comando  decisório  que
reconheceu  a  existência  de  coisa  julgada. III.  Apelo  não  conhecido.
(TJMA; AC 0000304-92.2013.8.10.0000; Ac. 131470/2013; Relª Desª Maria
das  Graças  de  Castro  Duarte  Mendes;  Julg.  08/07/2013;  DJEMA
12/07/2013; Pág. 157) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SETENÇA
DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RÉ. Sentença que declara a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada
serviços  de  terceiros  e,  consequentemente,  determina  a  restituição
simples dos valores exigidos a esse título, acrescidos de juros de mora e
correção  monetária.  Razões recursais  que defendem genericamente  a
legalidade  das  cláusulas  contratuais,  a  necessidade  da  redução  do
quantum  indenizatório  e  a  manutenção  do  indexador  destinado  à
correção monetária como pactuado. Insurgência que não ataca as razões
dispostas na sentença. Fundamentação deficiente. Violação ao princípio
da  dialeticidade  (art.  514,  inc.  II,  do  CPC).  Não  conhecimento  dos
argumentos suscitados. "Razões recursais que não guardam relação com
a  sentença  ofendem  o  princípio  da  dialeticidade  recursal" (apelação
cível n. 2003.030559-9, de ibirama, Rel. Des. José inácio schaefer, j. Em 3-3-
2009).  Recurso  não  conhecido.  (TJSC;  AC  2012.071027-0;  Guaramirim;
Quarta  Câmara  de  Direito  Comercial;  Rel.  Des.  Subst.  Altamiro  de
Oliveira; Julg. 08/10/2013; DJSC 18/10/2013; Pág. 217) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  guarda  ajuizada  pela  avó  materna.
Sentença de improcedência.  Inconformismo genérico.  Insurgências  que
afrontam  ao  princípio  da  dialeticidade.  Recurso  de  apelação  que  se
limita  a  demonstrar  genericamente  sua  irresignação com a sentença.
Incidência  do  artigo  514,  inc.  II  do  CPC.  Ausência  de  impugnação
específica acerca dos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
(TJSC; AC 2012.065008-4; São Miguel do Oeste; Câmara Especial Regional
de Chapecó; Rel. Des. Artur Jenichen Filho; DJSC 02/09/2013; Pág. 420)   

Não destoa o entendimento deste Tribunal:
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EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO TÍTULO,
DO  VALOR  DO  JUROS  DE  MORA  E  DO  PRAZO  A  QUO  PARA
APLICAÇÃO DOS PRIMEIROS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
APELAÇÃO.  IDENTIDADE  ABSOLUTA  DAS  RAZÕES  RECURSAIS
COM  A  PETIÇÃO  INICIAL.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.  O insurreto, ao manejar o recurso
apelatório, limitou-se a repetir os mesmos fundamentos já expostos na
petição  inicial,  ou  seja,  não  desenvolve  o  ônus  de  o  recorrente  de
impugnar especificamente a decisão judicial, um vez que somente se
devolve  aquilo  que  for  objeto  de  impugnação  pelo  recorrente,  não
podendo  recorrer  genericamente,  devendo  todo  recurso  ser
fundamentado,  indicando  os  motivos  de  se  impugnar  a  decisão,  ou
seja, mostrar os erros que no seu entender a decisão contém e que faça
explicitamente o pedido de nova decisão. (TJPB; Rec. 200.2009.042.788-
7/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos
Santos; DJPB 03/09/2013; Pág. 15)  

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
DEFESA  DEDIREITO  INDIVIDUAL  INDISPONÍVEL  DE  PESSOA
NECESSITADA.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
FEDERADOS.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTODE  DEFESA.
ARGUMENTOS  REFERENTES  A MEDICAMENTOS.  NÃO
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  INAPLICABILIDADE  DO
POSTULADO  DA  “RESERVA  DO  POSSÍVEL”.  NECESSIDADE  DE
PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E
DA  INTANGIBILIDADE  DO  NÚCLEO  CONSUBSTANCIADOR  DO
“MÍNIMO  EXISTENCIAL”.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DO
FORNECIMENTO.  DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS.  O  princípio
de  dialeticidade  impõe  à  parte  recorrente  impugnar  todos  os
fundamentos que justificariam a manutenção da sentença ou acórdão
recorrido,  e  caso  estes  se  mostrem  insustentáveis,  ausente  interesse
recursal. O  direito  à  saúde  é  assegurado  a  todos  e  dever  do  estado,
legitimando  a  pretensão  quando  configurada  a  necessidade  do
interessado. Não prospera qualquer alegação de inexistência de previsão
orçamentária,  dado que  é  a  própria  carta  constitucional  que  impõe o
dever  de  se  proceder  a  reserva  de  verbas  públicas  para  atender  a
demanda  referente  à  saúde  da  população,  descabendo  sustentar  a
ausência  de  destinação  de  recursos  para  fugir  à  responsabilidade
constitucionalmente estabelecida. (…). (TJPB; Rec. 075.2012.002853-7/001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais
Guedes; DJPB 09/09/2013; Pág. 11) 

PRELIMINAR.  POSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DE
TRATAMENTO  MÉDICO  POR  OUTRO  FORNECIDO  PELA
ADMINISTRAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  PROVAS  SUFICI-  ENTES
PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA ALEGADA PELO AUTOR.
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GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DE  TUTELA  À  SAÚDE  PELO
ESTADO.  Uma  vez  demonstrada  a  necessidade  de  utilização  de
determinado  tratamento  indispensável  ao  restabelecimento  da  saúde,
bem como à preservação da vida, e comprovada a situação econômica do
solicitante, é dever do estado fornecer os serviços pleiteados. Preliminar.
Ilegitimidade passiva ad causam. Serviço de saúde. Direito fundamental.
Obrigação  solidária.  Imposição  constitucional  à  todos  os  entes
federativos. Rejeição da questão prefacial. - as ações e serviços públicos
de saúde competem, de forma solidária, à união, estados, Distrito Federal
e  municípios.  Logo,  não  há  que  se  falar  em ilegitimidade  passiva  da
unidade da federação que, por força do art. 196 da Constituição Federal,
tem o dever de zelar pela saúde pública mediante ações de proteção e
recuperação.  Tratando-se  de  responsabilidade  solidária,  a  parte
necessitada  não  é  obrigada  a  dirigir  seu  pleito  a  todos  os  entes  da
federação, podendo direcioná-lo àquele que lhe convier. Agravo interno.
Súplica instrumental. Ação de obrigação de fazer. Realização de cirurgia
cardíaca.  Bloqueio  de  valores  do  estado.  Ausência  de  impugnação
específica da monocrática recorrida. Princípio da dialeticidade. Violação.
Falta de requisito intrínseco de admissibilidade. Não conhecimento da
súplica.  - o  princípio  da  dialeticidade,  norteador  da  sistemática
processual atinente aos recursos cíveis, traduz a necessidade de que a
parte  descontente  com  o  provimento  judicial  interponha  a  sua
irresignação de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo
uma  linha  de  raciocínio  lógico  e  conexo  aos  motivos  elencados  no
decisório  combatido,  possibilitando  à  instância  recursal  o
conhecimento  pleno  das  fronteiras  do inconformismo.  Ao  deixar  de
expor os fundamentos de fato e de direito que levaram a rebelar-se
contra  a  decisão  guerreada,  denota-se  a  ausência  de  requisito  de
admissibilidade recursal, o que leva ao não conhecimento da súplica
interposta.  (TJPB;  Rec.  999.2013.000880-1/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 08/08/2013; Pág.
15) (grifei)

Logo, não havendo o recorrente impugnado especificamente
os  fundamentos  da  sentença  vergastada  que julgou parcialmente  procedente  o
pedido,  determinando  “que  o  promovido  reduza  os  descontos  efetuados  na
remuneração da autora para o percentual de 30% (trinta por cento)”, por entender
haver  “nos autos prova cabal que os descontos efetuados na conta corrente da
promovente  ultrapassam esse  limite,  conforme consta  dos  extratos  juntados  às  fls.
22/24, e que tal desconto, na forma como vem sendo feito, compromete o seu orçamento
doméstico”, impossível se conhecer da irresignação em disceptação.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como voto.
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Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de março de 2015, conforme
certidão  de  julgamento  de  fl.  179,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.  Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes  (relatora),  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz  e  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides. 

Presente  à  sessão,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça Conovocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 26 de março de 2015.

 Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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