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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
FUNDAMENTOS  LASTREADOS  EM PREMISSAS
FÁTICAS E JURÍDICAS BEM DEFINIDAS. APELO
QUE  NAO  IMPUGNA  ESPECIFICAMENTE  OS
FUNDAMENTOS  DA SENTENÇA.  AUSÊNCIA DE
REQUISITO  FORMAL  INTRANSPONÍVEL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 

– Não se trata de apego ao formalismo jurídico,
mas  é  necessário  um  mínimo  de  subsídio  teórico
para devolver a apreciação da matéria decidida em
primeiro grau ao Tribunal, sendo insuficiente, para os
fins  de  conhecimento  do  Recurso,  o  simplório
argumento de “equívoco” da interpretação dada pelo
juiz a cláusula que trata da cobertura contratual.

– Conhecer  do  Apelo,  da  forma  que  ele  foi
apresentado, completamente despido de razões do
pedido da reforma da Sentença,  seria  uma frontal
violação ao art.  1.010, II  e III  do CPC/2015, sendo
ainda  oportuno  registrar  que  não  determinei  a
intimação  do  Apelante,  nos  moldes  do  art.  932,
parágrafo único, do CPC/2015.

– O  Relator  não  conhecerá  de  recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha
impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida (art. 932, III do CPC/2015).
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    Vistos, etc. 

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Silvano  Mendes

Farias, fls. 205/207, contra sentença proferida pelo juízo da 9.ª Vara Cível da

Comarca de Campina Grande, fls. 200/202, que julgou improcedente a Ação de

Cobrança, por ele ajuizada contra a Bradesco Vida e Previdência S/A.

Em suas razões, o Recorrente apenas aduziu o seguinte: “é

totalmente equivocada a interpretação dada pelo Douto Juízo a quo quanto a

cobertura da apólice em questão, anexo”, anexando, para tanto, documentos

de fls. 208/276.

Contrarrazões, fls. 279/285.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo

Desprovimento da Apelação Cível, fls.290/294.

É o relatório.

DECIDO

O art.  1.010 do CPC, enumera,  dentre outros,  os requisitos,

formais, necessários para que o Recurso Apelatório seja considerado apto ao

julgamento, verbis:

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;

(…) (grifo nosso)

Sabemos que o Processo Civil moderno possui como escopo a

máxima efetividade jurisdicional, não possuindo um fim em si próprio, mas o

meio para chegarmos a fim da litigiosidade, com a resolução da demanda. 
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Deste  modo,  é  ônus,  intransponível,  da  parte  Recorrente  o

dever  de observar  os requisitos legais para a interposição do Recurso, não

possuem aspecto apenas formais, possuindo, cada requisito legal previsto uma

finalidade orgânica específica.

Deste  modo,  o  Recurso  em  disceptação  não  preenche  os

requisitos  previstos  nos  incisos  II  e  III  do  art.  1.010  do  CPC,  de  maneira

flagrante, visto que o Recorrente não expôs as razões de fato e de direito para

a reforma da Sentença recorrida.

Ora,  a  Sentença  vergastada  realizou  o  cotejo  entre  as

premissas fática e de direito, tendo concluído, inclusive auxiliado por um exame

pericial, que o Recorrente não possui direito a indenização requerida, visto que

não encontra cobertura securitária a doença, constatada por meio de laudo

médico pericial, de que foi portador.

Vê-se que o Juízo sentenciante fundamentou sua Decisão com

as convicções extraídas do caso concreto posto a sua apreciação, no entanto,

o Recorrente busca a reforma desta Sentença sem nenhum esforço intelectual,

visto  que  não  impugna  nenhum  dos  fundamentos  utilizados  para  julgar  o

pedido improcedente. 

Aqui  não  se  trata  de  apego  ao  formalismo  jurídico,  mas  é

necessário  um  mínimo  de  subsídio  teórico  para  devolver  a  apreciação  da

matéria decidida em primeiro grau ao Tribunal, sendo insuficiente, para os fins

de  conhecimento  do  Recurso,  o  simplório  argumento  de  “equívoco”  da

interpretação dada pelo juiz a cláusula que trata da cobertura contratual.

Conforme  já  narrado,  o  Juízo  empreendeu  um  indiscutível

esforço jurídico/intelectual,  que é passível  de revisão e reforma, no entanto,

para  que  isso  ocorra  é  imprescindível  que  a  parte  irresignada  aponte  e

demonstre  as  razões  do  equívoco  de  maneira  sólida,  rebatendo  os

fundamentos sentenciais, preocupando-se, minimamente, em ser dialético com
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os motivos que lhe motivaram a se irresignar,  pela via  do Recurso,  com a

Sentença.

A título de  obiter dictum, consigno que conhecer do Apelo da

forma que ele foi apresentado, completamente despido de razões do pedido da

reforma  da  Sentença,  seria  uma  frontal  violação  ao  art.  1.010,  II  e  III  do

CPC/2015, sendo ainda oportuno registrar que não determinei a intimação do

Apelante, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, visto que o

STJ já decidiu que não é lícita a intimação para a complementação das razões

recursais, uma vez que estas devem ser apresentadas dentro do prazo legal

para o Recurso, verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.   AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO  MANEJADO  SOB A ÉGIDE DO
NCPC.  RECURSO  INTEMPESTIVO.  AGRAVO  EM   RECURSO
ESPECIAL  INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO
DOS  PRAZOS  PROCESSUAIS  NO  TRIBUNAL  ESTADUAL.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  POR  DOCUMENTO   IDÔNEO.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73.  ART.
1.003,  § 6º, DO NCPC. COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. NÃO  OCORRÊNCIA.  ART.  932, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO  NCPC.  SANEAMENTO  DE  VÍCIOS  FORMAIS  SOMENTE.
PLEITO  DE  ANÁLISE  DE  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 
(...)
4.  O  prazo  conferido  pelo  parágrafo  único  do art. 932 do
NCPC somente  é aplicável  aos  casos  em que seja possível
sanar vícios formais,  como ausência  de  procuração  ou  de
assinatura, e não à complementação    da fundamentação    ou
de   comprovação   da intempestividade.
(…)
6.  Agravo interno não provido.  (AgInt  no AREsp 1059132/MG, Rel.
Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
06/06/2017, DJe 12/06/2017) (grifo nosso)

Diante do exposto, aplicando o art. 1.011, I, c/c 932, III, do CPC,

NÃO CONHEÇO do Apelo. 

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa, 31 de julho de 2017

  Juiz convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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