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PROCESSUAL CIVIL –  Agravo  interno  –
Insurgência  contra  decisão  que  negou
seguimento  à  apelação  cível –  Ação  de
indenização por danos morais e materiais –
Requisitos  de admissibilidade – Inteligência
do Art. 1.021, § 1º do NCPC – Inexistência
de  impugnação  específica  das  razões  da
decisão agravada –  Ofensa ao princípio da
dialeticidade –  Pressuposto não atendido –
Manifesta  inadmissibilidade – Imposição de
multa  -  §4º  do  art.  1.021  do  CPC  –
Possibilidade  –  Agravo  inadmitido  e  multa
aplicada  – Art.  932,  III,  do  NCPC  –  Não
conhecimento.

- O art. 1.021, § 1º, do NCPC, exige que nas
razões do Agravo Interno sejam impugnadas
especificamente os fundamentos da decisão
agravada, em estrita observância ao princípio
da dialeticidade.

-  Não  atendida  à  exigência  legal  de
impugnação específica dos fundamentos da
decisão  agravada,  o  Agravo  Interno  será
declarado  manifestamente  inadmissível,
hipótese  em  que,  o  órgão  colegiado,
condenará a parte agravante ao pagamento
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de multa, nos termos do § 4º do art. 1.021
do CPC.
-  A  penalidade  em  questão  tem  caráter
pedagógico  e  punitivo,  pois  a  parte,  ao
utilizar  indevidamente  das  vias  recursais,
incorre  em  abuso  do  direito  de  ação  e
prejudica  os  princípios  da  celeridade  e
economia processual, além da eficiência da
prestação jurisdicional.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, não conhecimento do recurso de
agravo interno, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de
folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  interno  com pedido  de
reconsideração interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
nos autos da presente  ação de indenização por danos morais  e pedido de
tutela  antecipada  ajuizada  por  GENILSON  MARTINHO  DA SILVA,  contra
decisão  desta  relatoria que  negou  seguimento  ao  recurso  de  apelação
interposto  pela  empresa,  haja  vista  a  ausência  de  dialeticidade do  recurso
apresentado.

Em  suas  razões,  a  empresa  agravante
aduziu a a inexistência de dano moral ante a ausência de prova, o elevado
montante indenizatório, e a impossibilidade de repetição do indébito e o não
cabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a reforma da decisão
para fins de provimento do apelo interposto, ou a retratação deste juízo.

É o relatório.

V O T O

Analisando  o  presente  recurso  interno,
verifico que o insurgente desrespeitou o princípio da dialeticidade, pelas razões
que explico a seguir.

O fundamento do decisório hostilizado foi a
ausência de dialeticidade do recurso de apelação interposto.
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Com  efeito,  verifica-se  que  o  réu,  ora
agravante, em síntese, em nenhum momento, impugnou a matéria decidida,
não  rebateu  especificamente  os  pontos  da  sentença,  vale  dizer,  não  fez
nenhuma menção à fundamentação do juiz de base.

O  art.  1.021  do  NCPC  dispõe  sobre  os
requisitos de admissibilidade do Agravo Interno. Confira-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo  interno  para  o  respectivo  órgão  colegiado,
observadas,  quanto  ao  processamento,  as  regras  do
regimento interno do tribunal.

§1º  -  Na  petição  de  agravo  interno,  o  recorrente
impugnará  especificamente  os  fundamentos  da  decisão
agravada.”

Sobre o tema, cito a obra de Fredie Didier Jr:

“Na petição do agravo interno,  o recorrente impugnará
especificadamente  os  fundamentos  da  decisão  agravada
(art. 1.021, §1°, CPC). Trata-se de regra que concretiza o
principio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a
mera repetição de peças processuais, sem especificar as
razões  pelas  quais  a  decisão  não  convenceu  a  parte
recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite
que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no
mesmo prazo de quinze dias (art. 1.021, §2°, CPC) - nesse
ponto,  o  CPC-2015  também  inova,  pois  prevê
expressamente  as  contrarrazões  no  agravo  interno,
assunto sobre o qual o CPC-1973 silenciava1.”

Todavia, o agravante traz em seu regimental
apenas questões referentes à  ausência de prova do dano moral alegado, a
inexistência  de  repetição  do  indébito  de  forma  genérica,  a  aplicação  de
razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento do montante indenizatório, o
não cabimento da inversão do ônus da prova, quando, na verdade, não houve
a  inversão  do  ônus  da  prova,  tampouco  a  condenação  em danos  morais.
Limitou-se, pois, a repetir apenas os mesmos argumentos trazidos na apelação
outrora interposta.

A instituição demandada deveria, in casu, ter
se insurgido em face da monocrática de fls. 115/120, contra-argumentando a

1 In: Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: O Processo Civil nos Tribunais, Recursos,
Ações  de  Competência  Originária  de  Tribunal  e  Querela  Nullitatis,  Incidentes  de  Competência
Originária de Tribunal. 13 Edição - Salvador - Ed. JusPodivm - 2016 - v. 3 - p. 289.
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tese sustentada, no caso, a ausência de impugnação específica dos pontos da
sentença, diga-se, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Mas,  se  assim  não  o  fez,  flagrantemente
infringiu,  novamente,  o  preceito  da  dialeticidade  ao  apresentar  o  presente
agravo regimental.

Diante  disso,  não se  deve  conhecer  deste
recurso, em face da ausência de arrazoado jurídico impugnativo congruente
com  os  alicerces  utilizados  na  decisão  atacada,  o  que  caracteriza
argumentação deficiente e impossibilita a compreensão exata da controvérsia.

Sobre o tema, cito precedentes do STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO  RECURSAL.  SÚMULA  284/STF.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SÚMULA  83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  A ausência de correta especificação, clara e objetiva,
sobre  a  alegada  violação  dos  dispositivos  tidos  por
violados,  bem  como  a  falta  de  arrazoado  jurídico
impugnativo congruente com os fundamentos do acórdão
que  embasam  o  especial,  caracterizam  argumentação
deficiente  a  impossibilitar  a  compreensão  exata  da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
(AgRg no AREsp 564.645/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  06/11/2014,
DJe 12/11/2014)” (grifei)

Mais:

“PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  PETIÇÃO  DO  REGIMENTAL.  FALTA  DE
CLAREZA. SÚMULA 284/STF. RECURSO IMPROVIDO.
1.  Da leitura da confusa petição do regimental,  não é
possível  inferir  os  motivos  pelos  quais  o  agravante
recorre da decisão de fls. 1356/1357.
2.  Aplicável,  dessa  forma,  a  Súmula  nº  284/STF,  in
verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
3. É dever do recorrente impugnar todos os fundamentos
da  decisão  agravada, sob  pena  de  atrair  a  inexorável
incidência da Súmula 182/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
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(AgRg  no  AREsp  58.616/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
02/02/2012, DJe 28/02/2012)” (grifei)

E:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO
ININTELIGÍVEL. INÉPCIA. SÚMULA 284 DO STF.
-  É inepta  a  petição  do  recurso  especial  que  não tem
sentido textual lógico, isto é, que se limita a tecer ilações
confusas, sem desenvolvimento lógico, sem concatenação
de  idéias,  clareza  ou  coerência  da  exposição,  sem
desenvolver  argumentação  minimamente  inteligível,
porquanto dessa forma fica inviabilizada a compreensão
da controvérsia, nos termos da Súmula 284/STF.
Recurso especial não conhecido.
(REsp  650.070/RS,  Rel.  Ministro  CARLOS  ALBERTO
MENEZES DIREITO,  Rel.  p/  Acórdão Ministra  NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2007,
DJ 17/09/2007, p. 249)” (grifei)

Por fim:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE  -  NÃO
CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO
-  INOCORRÊNCIA  -  RECURSO  ESPECIAL
IMPROVIDO.  1.  Não  se  conhece  da  apelação,  por
ausência  de  requisito  de  admissibilidade,  se  deixa  o
apelante  de  atacar  especificamente  os  fundamentos  da
sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o
art.  514,  II,  do  CPC,  caracterizando  a  deficiente
fundamentação  do  recurso.  2.  Precedentes  do  STJ.  3.
Recurso especial a que se nega provimento”2. 

No  mesmo  sentido,  esta  Egrégia  Corte  já
decidiu:

“APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  CONDENAÇÃO  NO  PRIMEIRO  GRAU.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INÉPCIA DA
PETIÇÃO,  NESTE  PONTO.  ALEGAÇÃO
ININTELIGÍVEL.  NÃO  CONHECIMENTO.  MÉRITO.
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO.  INFRAÇÃO
COMETIDA  PELO  ARRENDANTE.
RESPONSABILIDADE  DESTE.  PREVISÃO
CONTRATUAL.  PAGAMENTO  PELA  COOPERATIVA.
DANO  MATERIAL  CONFIGURADO.  AUSÊNCIA  DE

2 STJ, REsp 620558 / MG, Rel.: Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.: 24/05/2005, DJ 20.06.2005 p.
212.
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IMPUGNAÇÃO  EFETIVA  AOS  DANOS  MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. 
"Não se conhece do recurso na parte em que o apelante
deixa  de  apresentar  suas  razões  de  inconformismo de
forma compreensível".
(...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00409249020118152001, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES  JOAO  ALVES  DA  SILVA  ,  j.  em  13-08-
2015)” (grifei)

Assim,  forçoso  concluir  que  o  recurso
interposto  não  atende  à  exigência  legal  de  impugnação  específica  dos
fundamentos da decisão agravada.

Nesses  termos,  compete  ao  relator,
monocraticamente,  não conhecer  dos recursos que não tenham impugnado
especificamente  os  fundamentos  da  decisão  recorrida,  como  forma  de
prestigiar os princípios da economia e celeridade processuais. Veja-se o novo
dispositivo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da
decisão recorrida;” (Art. 932, III, NCPC)

Destarte,  por  todos os ângulos analisados,
vê-se, pois, que o recorrente interpôs recurso manifestamente inadmissível, em
confronto com sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Lado  outro,  por  não  ter  atendido  aos
requisitos  formais  de  admissibilidade  do  Agravo  Interno,  carecendo  da
necessária  fundamentação,  considero  que  o  recurso  é  manifestamente
inadmissível, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do
NCPC, senão vejamos:

“§  4o  Quando  o  agravo  interno  for  declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime,  o  órgão colegiado,  em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
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A  penalidade  em  questão  tem  caráter
pedagógico  e  punitivo,  pois  a  parte,  ao  utilizar  indevidamente  das  vias
recursais, incorre em abuso do direito de ação e prejudica os princípios da
celeridade  e  economia  processual,  além  da  eficiência  da  prestação
jurisdicional. 

Quanto  ao  percentual  para  a  quantificação
da multa, deve ser considerada a gravidade da conduta, a culpabilidade e seus
resultados danosos.

Pondero que no caso sequer foi  elaborada
qualquer fundamentação relativa ao conteúdo da decisão agravada. 

Assim, considero razoável a fixação da multa
em grau leve, ou seja, 2% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,  NÃO CONHEÇO do agravo
interno, declarando-o manifestamente inadmissível e, nos termos do art. 1.021,
§4º, do NCPC, condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em
2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e o
Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
01 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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