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EMENTA:  APELAÇÃO.  IRREGULARIDADE  FORMAL.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES SEM INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO
E  DE  DIREITO  PELOS  QUAIS  REQUER  O  NOVO  JULGAMENTO.  ART.
1.010, III, CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação
dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos
de  fato  e  de  direito,  exigidos  pelo  art.  514,  II,  do  CPC,  como  requisitos  de
regularidade formal da apelação” (STJ, AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro
Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em  05/09/2013,  DJe
11/09/2013).

Vistos.

Banco  Santander  (Brasil)  S.A. interpôs Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 82/85, nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral proposta em
seu desfavor, em litisconsórcio passivo com  Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimentos  S.A.,  por  Francisca  da  Silva  Tavares  e  outros.,  que  julgou
procedente o pedido, condenando os Réus a promover a quitação do contrato de
financiamento bancário firmado pelo Falecido Raimundo Tavares da Silva, retirar o
gravame incidente sobre o veículo GM CLASSIC SPIRIT, placa KJQ 7276 e pagar
o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) à título de danos morais, ao fundamento de
que os Promovidos não se desincumbiram do ônus de provar que a doença que
ensejou a morte do contrante era preexistente à formalização do Contrato de Seguro,
f. 30, enquanto fato extintivo da pretensão deduzida pelas Apeladas, e que foi ilícito
o ato de incrição do nome do de cujus no Serviço de Proteção ao Crédito, f. 33/34

Em suas razões, f. 88/109, o Apelante alegou que o Contrato de Seguro foi
celebrado de forma consentida pelo falecido,  e não como uma condicionante da
contratação do financimento bancário, e que a doença que causou o falecimento do
Contratante  era  preexistente  à  data  da  avença,  pugnando  pela  pela  reforma  da
Sentença.

Contrarrazoando,  f.  136/141,  as  Apeladas  afirmaram que  o  Recurso  foi
apresentado de  forma genérica,  havendo  como única finalidade a  rediscussão da
alegação de que o contratante já estava acometido da enfermidade que lhe causou o
falecimento, na data da formalização do contrato de seguro, fato não comprovado
pelo Apelante na instrução, requerendo o desprovimento do Apelo.



A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  147/150,  opinou  pelo  conhecimento  do
Recurso, abstendo-se de pronunciamento quanto ao mérito, por entender ausentes os
requisitos legais impositivos de sua intervenção, nos termos do art. 176 a 181, do
Código de Processo Civil

É o Relatório.

Não há como conhecer do Apelo, ante a ausência de correspondência entre
as razões recursais e os fundamentos da Decisão recorrida.

Consoante  as  razões  de decidir  adotadas  pelo  Juízo  Sentenciante,  o  Sr.
Raimundo Tavares da Silva faleceu por causas naturais, f. 31, fato que garante a
quitação do saldo devedor do financiamento bancário celebrado pelo falecido junto
à Ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., nos termos do Seguro
contratado com o Apelante, assentado na Apólice nº. 8.414, f. 30,  ao fundamento
de que os Réus não se desincumbiram do ônus de provar que o contratante faleceu
em decorrência  do  agravamento  de  enfermidade  preexistente  à  formalização  da
avença.

O  Apelante  se  limitou  a  repetir  na  petição  recursal  que  a  doença  que
provocou o falecimento do contratante era preexistente à formalização do Contrato
de Seguro, argumento já trazido na Contestação, f. 47/60, e refutado na Sentença,
razão pela qual não houve contraposição analítica às razões de decidir adotadas pelo
Juízo de Origem.

Até mesmo a alegação de vício de consentimento no ato de contratação do
Seguro é descabida, haja vista que as Autoras, ora Apeladas, em momento algum
contestaram a validade do negócio jurídico celebrado.

A impugnação específica aos termos da  Decisão recorrida é requisito de
admissibilidade recursal, previsto no art. 514, II, do CPC, e sua ausência resulta em
descumprimento  do  princípio  da  dialeticidade  recursal,  conforme precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça1 e deste Tribunal2.

1  AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.  1.  Sendo as  razões  do  agravo
regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (art. 544, § 4º, I, CPC e Súmula nº
284/STF). 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg-AREsp 366.872/PB, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª
Isabel Gallotti, publicado no DJE 30/09/2013 p. 1265).

PROCESSUAL  CIVIL.  RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIADAS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
REGULARIDADE  FORMAL.  REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.
SÚMULA  7/STJ.  1.  Em  observância  ao  Princípio  da  Dialeticidade,  as  razões  recursais  devem  guardar
correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no Ag
1413832/PA,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Humberto  Martins,  julgado  em 03/11/2011,  publicado  no  DJe
11/11/2011).

2 PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS  PONTOS
ESPECÍFICOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA
DO ART. 514,  II,  DA LEI ADJETIVA CIVIL.  FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO AO APELO. - Pelo princípio da dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os
fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos. - Caso as razões recursais abranjam matérias
dissociadas  do  decisum  objurgado,  por  faltar-lhe  pressuposto  de  admissibilidade  recursal,  qual  seja,
regularidade formal,  indispensável ao seu efetivo conhecimento,  deverá ser negado seguimento ao apelo
interposto, de acordo com o art. 557, caput, do CPC (TJPB, Processo n.º 200.2011.019379-0/001, Tribunal
Pleno, Rel. Des. José Ricardo Porto, julgado em 15/03/2013).



Posto isso, considerando que o Apelante não impugnou especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, não conheço da Apelação, com arrimo no
art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Comunique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


