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PROCESSUAL CIVIL.  SENTENÇA DE PROCE-
DÊNCIA.  DANOS  MORAIS.  APELAÇÃO  QUE
VEICULA RAZÕES  EXCLUSIVAS  DE  RECO-
NHECIMENTO DO DANO JÁ AFIRMADO NA
DECISÃO RECORRIDA. DESRESPEITO À DIA-
LETICIDADE.  AUSÊNCIA DE INTERESSE RE-
CURSAL. FALTA DE  PRESSUPOSTO  DE  AD-
MISSIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DO
ART.  932,  INCISO  III,  DO  CÓDIGO  DE PRO-
CESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMENTO.

-  O pedido  genérico  de  reforma da  sentença  para  a
procedência dos pleitos iniciais  – veiculado por meio
de apelação que impugna decisão de procedência da
demanda indenizatória por danos morais, cujas razões
recursais apenas se referem à existência dos elementos
de responsabilidade, não tecendo qualquer impugnação
à quantia fixada  – carece de interesse e desrespeita o
princípio  da  dialeticidade,  não  merecendo
conhecimento o respectivo apelo. 

- Em se verificando a inobservância dos pressupostos
de  admissibilidade,  mais  especificamente  ante  a
ausência de interesse e dialeticidade recursal, deve ser
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negado conhecimento à apelação, na forma do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edilma Florêncio dos
Santos contra sentença (fls. 57/60) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de
Campina Grande que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais”
ajuizada em face da Claro S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na peça de ingresso (fls. 02/08), a autora relatou que é detentora
da linha telefônica de nº (83)  8770-0551, aduzindo que, sem qualquer anuência
de  sua  parte,  a  promovida  realizou  a  portabilidade  de  seu  número,  no  dia
01/03/2011.

Narrou que,  ao  questionar  administrativamente  a  transação,  a
operadora promovida lhe afirmou que,  em até  10 (dez)  dias,  solucionaria  o
problema. Enfatizou que, mesmo passado o lapso temporal, ao efetuar ligações
para seu número originário, outra pessoa atendia o telefonema. Aduziu que teve
de adquirir  outro  número,  perdendo algumas propostas  de  emprego  “(...)  e
ainda  por  trabalhar  como  empregada  doméstica,  teve  descontado  de  sua
remuneração”.  Ao  final,  pleiteou  a  condenação  da  demandada  em  danos
morais.

Contestação  apresentada  (fls.  27/36),  alegando  que  apenas
realizou  o  procedimento  de  portabilidade  por  solicitação  da  consumidora,
efetuando  o  pedido  diretamente  à  operadora  “Oi”,  a  qual  deveria,  em
verificando a não conferência de dados, ter recursado a transação. Sustentou a
inexistência de danos morais.

Réplica impugnatória (fls. 45/47).

Sobreveio, então, sentença de procedência, nos seguintes termos:

“Dito  isto,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO
INICIAL,  e  assim  CONDENO  o  promovido  ao
pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) ao promovente,
a título de danos morais”. 

Inconformada, a autora interpôs Recurso Apelatório (fls. 63/70),
relatando a situação vivenciada e destacando que estão presentes os elementos
da  responsabilidade  civil,  pugnando,  ao  final,  para  que  seja  “(...)  dado
provimento ao recurso para modificar a respeitável sentença do juiz a quo in
totum, para que seja julgada procedente a presente lide”.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  82/91),  pleiteando  o
desprovimento do apelo.
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O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 97).

Em decorrência da possível visualização de ausência de interesse
recursal e da ofensa ao princípio da dialeticidade, foram as partes intimadas
para manifestação, tendo apenas a apelada apresentado petição (fls. 101/103),
pleiteando o não conhecimento do apelo.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente,  para  que  o  mérito  da  demanda  possa  ser
analisado,  o  magistrado  deve,  preliminarmente,  averiguar  os  pressupostos
processuais  e  as  condições  da  ação,  os  quais  são  comumente  chamados de
pressupostos  processuais  de  admissibilidade  do  julgamento  de  mérito,  seja
quando da propositura da inicial, seja em sede recursal.

Uma vez interposto um recurso, deve-se, assim, observar os seus
aspectos formais, para, só então, quando constatada a regularidade da forma,
adentrar-se na análise meritória das impugnações feitas pelo recorrente.

Em consonância com os ensinamentos de Luiz Guilherme,  em
sua obra Curso de Processo Civil: Processo de Conhecimento, os pressupostos
de admissibilidade do recurso dividem-se em intrínsecos e extrínsecos. Dentre
os  primeiros,  encontram-se  requisitos  como o  cabimento,  a  legitimidade,  o
interesse em recorrer e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder
de  recorrer.  Já  nos  extrínsecos, veem-se a  exigência  da  tempestividade,  do
preparo, da regularidade formal.

Com efeito, o interesse recursal se configura quando presente o
binômio  necessidade/adequação. Destarte,  no  livro  em  sua  obra  Princípios
Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, o doutrinador Nelson Nery Júnior,
leciona que “deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como
único  meio  para  obter,  naquele  processo,  o  que  pretende  contra  decisão
impugnada.”. Quanto à utilidade, conclui:  “a ela estão ligados os conceitos
mais ou menos sinônimos de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E
é  a  própria  lei  processual  que  fala  em parte  vencida,  como  legitimada  a
recorrer (art. 499, CPC)”. 

Como relatado, a presente demanda consubstancia a pretensão
de  uma  consumidora  de  percepção  de  indenização  por  danos  morais.  Para
tanto, traz o relato fático do evento danoso sofrido, atribuindo-o à conduta da
sociedade  promovida  e  concluindo  pela  existência  dos  elementos  da
responsabilidade civil.

Após a instrução processual, sobreveio sentença, reconhecendo o
pedido autoral e fixando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos
morais.  Contra  tal  decisão,  a  demandante  interpôs  Apelação,  trazendo  os
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mesmos argumentos fáticos e jurídicos que embasam a responsabilidade civil
já reconhecida na sentença. 

Em  nenhum  momento,  porém,  tece  um  mínimo  comentário
sequer  acerca  da  quantificação  indenizatória,  justificando  o  porquê  de
considerá-la irrisória ou aquém da quantia condizente com a extensão do dano. 

A  única  remissão  ao  valor  da  indenização  se  encontra  na
seguinte passagem, logo no início de suas considerações:  “Douto julgador, o
julgou o juízo a quo a ação impetrada pelo apelante procedente, no entanto,
estando o mesmo irresignado pelo valor da indenização por danos morais,
vem impetrar a presente apelação” (fls. 65).

Logo em seguida,  como já  afirmado,  continua apenas falando
sobre a configuração do dano moral, não tecendo qualquer argumento sobre a
quantificação.  E  mais,  sequer  no  pedido  recursal  menciona  o  intento  de
majoração do montante. Ao contrário, formula proposição pleiteando a reforma
total da sentença para a procedência da demanda.

Eis os termos do pedido apelatório: “Diante do exposto, requer
a essa Corte de Justiça, por tudo que foi dito e muito mais que nos autos
consta, tomando por base a documentação acostada nos mesmos, que seja
dado provimento ao recurso para modificar a respeitável sentença do juiz a
quo in totum, para que seja julgada procedente a presente lide” (fls. 70).

Pois bem, dentro desse contexto, considerando o julgamento de
procedência  da  demanda,  condenando  a  promovida  ao  pagamento  de
indenização  fixada  em  R$  1.000,00  (mil  reais),  a  apelação  que  pugna
genericamente pela reforma total da sentença para reconhecer o pleito inicial
não traz  argumento  específico  a  rebater  a  fundamentação da  sentença  pela
quantificação  indenizatória,  revelando,  ainda,  falta  de  interesse  recursal  na
formulação do pedido apelatório.

Em  situação  de  ausência  de  interesse  recursal  e  falta  de
dialeticidade no recurso interposto, confira-se o julgado do Superior Tribunal
de Justiça:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO  DE  CONSÓRCIO.  1.  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO.   COBRANÇA MANTIDA PELA
SENTENÇA,  COM  CONFIRMAÇÃO  PELO
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ÍNDICE
APLICÁVEL. SÚMULA N.  83 DO STJ.  AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO   ESPECÍFICA  QUANTO  A
ESSES DOIS  PONTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
2.  CLÁUSULA  PENAL.  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA  N.  7/STJ.  3.  AGRAVO  INTERNO
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CONHECIDO  EM  PARTE  E,  NESSA  EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Inexistindo impugnação específica dos fundamentos
da  decisão  agravada  acerca  de  determinadas
questões, não há como analisar o agravo interno em
relação a elas, considerando-se a ofensa ao princípio
da dialeticidade (Súmula 182/STJ).
2.  Tendo  o  Tribunal  de  origem  concluído  pela
abusividade  do percentual estipulado no contrato a
título de cláusula penal, a revisão de tal entendimento
não  está  ao  alcance  desta  Corte,  por  demandar  o
reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos,
providência  vedada  nesta  instância  especial,  nos
termos da Súmula 7/STJ.
3.  Agravo  interno  parcialmente  conhecido  e,  nessa
extensão, desprovido”.
(STJ,  AgInt  no  REsp  1584953/SE,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016).

Assim sendo, o pedido genérico de reforma da sentença para a
procedência dos pleitos iniciais, veiculado por meio de apelação que impugna
decisão  de  procedência  da  demanda  indenizatória  por  danos  morais,  cujas
razões  recursais  apenas  se  referem  à  existência  dos  elementos  de
responsabilidade, não tecendo qualquer impugnação à quantia fixada, carece de
interesse  de  agir  e  desrespeita  o  princípio  da  dialeticidade,  não  merecendo
conhecimento o respectivo apelo. 

Para os casos como o que ora se analisa, em que é verificada a
ausência de interesse recursal e de impugnação específica aos fundamentos da
decisão  recorrida,  o  legislador  processual  civil,  objetivando  dar  maior
celeridade  ao deslinde  procedimental  no curso das  demandas,  estabeleceu a
possibilidade de  o Relator do processo não conhecer,  monocraticamente,  do
recurso.

Assim sendo, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.

P.I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 9 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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