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PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AU-
SÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA
QUANTO AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETI-
CIDADE.  FALTA DE  PRESSUPOSTO  DE  AD-
MISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES
DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLI-
CAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHE-
CIMENTO.

- O princípio da dialeticidade exige que os recursos
ataquem os fundamentos específicos das decisões que
objetivam  impugnar.  De  acordo  com  precedentes
deste  Egrégio  Tribunal,  bem  como  do  Superior
Tribunal de Justiça, há a necessidade de impugnação
específica dos fundamentos da sentença, sob pena de
vê-la mantida.

- 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
em caso de ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida, consoante previsão
no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015.

Vistos.
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Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  Ana Cristina de
Sousa Cândido Medeiros contra sentença (fls. 123/125) proferida pelo Juízo
da 6ª Vara Cível de Campina Grande que, nos autos da “Ação de Cobrança de
Seguro DPVAT por invalidez” ajuizada em face da  Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na peça de ingresso, a autora relatou que foi vítima de acidente
automobilístico,  ocorrido  em  27/02/2013,  sofrendo  fratura  em  ambos  os
joelhos,  restando  comprometida  as  funções  dos  membros  inferiores,  o  que
resultou na incapacidade para as ocupações habituais.

Enfatizou que, em decorrência do acidente, gastou R$ 2.066,48
(dois mil,  sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) com tratamento
médico. Ao final, pleiteou a condenação da promovida ao “pagamento de R$
1.936,68 (um mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos),
já descontado R$ 129,80 já pago referente ao seguro DPVAT, face a despesas
médicas comprovadas pelo autor, que veio a comprometer a função da Tíbia,
adquirida através de acidente de trânsito”.

Contestação apresentada  (fls.  62/71),  alegando  a  carência  de
ação por falta de comprovantes das despesas médicas. No mérito, destacou
que  houve  a  quitação  plena  no  recebimento  administrativo  da  verba
indenizatória, enfatizando a ausência de comprovantes das despesas médicas,
com fins tributários ou fiscais. Frisou, ainda, a possibilidade de utilização da
“tabela referencial de DAMS” no seguro obrigatório DPVAT.

Após  instrução  processual,  sobreveio  sentença  de
improcedência (fls. 123/125), apresentando a seguinte fundamentação:

“É  fato  incontroverso  nos  autos  que  a  parte  ré
efetuou  o  pagamento  administrativo  à  autora  no
valor  de  R$  129,80  (cento  e  vinte  e  nove  reais  e
oitenta  centavos)  a  título  de  despesas  com
assistência  médica  e  suplementares  (DAMS),
consoante documentos as fls. 08 e 72.
A promovente argumenta que faz jus ao valor de R$
1.936,68  (mil,  novecentos  e  trinta  e  seis  reais  e
sessenta e oito centavos), fundando sua alegação na
juntada dos documentos as fls. 09/48.
A demandante juntou aos autos cupom fiscal as fls.
16,  que  contém  vários  itens  de  perfumaria,
totalmente  alheios  ao  tratamento  das  sequelas  do
acidente  de  trânsito  sofrida  pela  mesma.  Ademais,
importante  destacar,  também,  que  a  autora  não
juntou  o  receituário  médico  que  vincule  o
polivitamínico (Poliviron) e o creme dermatológico
(Drenison  –  30  mg)  constantes  no  referido  cupom
fiscal ao tratamento das sequelas do sinistro do qual
foi vítima.
Dentre  os  documentos  juntados  aos  autos  estão,
ainda,  recibos  de  pagamentos:  um  é  datada  de
20/05/2013,  emitido  pela  Clínica  Radiológica  DR.
Wanderleu  Ltda,  no  qual  afirma  ter  recebido  da
autora a quantia de R$ 1.178,00 (um mil,  cento e
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setenta e oito reais) referente à realização de exames
(fls. 11); o segundo é datado de 08/03/2013, tendo
sido emitido pela Nelfarma Comércio de Prod Quim
Ltda,  onde  assevera  ter  recebido  a  compra  de
medicamentos (fls. 12); por fim, o terceiro recibo é
datado  de  30/09/2013,  tendo  sido  emitido  pelo
psiquiatra Dr. Gil Braz Borges Vasconcelos, no qual
diz ter recebido o valor de R$ 630,00 (seiscentos e
trinta reais) atinente a atendimentos realizados nos
dias 05/08/2013, 26/08/2013 e 26/09/2013 (fls. 15).
(…)
O recibo de pagamento de exames não discrimina
quais exames, bem tão pouco a data em que foram
feitos,  nem os  mesmos foram juntados  ao caderno
processual,  logo,  não  restou  devidamente
demonstrado o nexo causal entre o recibo as fls. 11 e
as  despesas  médicas  e  suplementares  para  o
tratamento  das  sequelas  sofridas  em  razão  do
acidente de trânsito sofrido.
Igualmente não comprovado o nexo causal entre as
consultas  psiquiátricas  as  quais  a  autora  se
submeteu  nos  dias  05/08/2013,  26/08/2013  e
26/09/2013  com  o  sinistro  sofrido  em 27/02/2013,
pelo  que  o  recibo  as  fls.  15,  também,  não
corresponde a valor a ser reembolsado pela autora
por força do Seguro DPVAT”.

Inconformada,  a  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (ls.
128/132),  alegando,  genericamente,  que  “a  comprovação  documental,  no
caso em epígrafe, foram juntados todos os documentos previstos em Lei, onde
comprova as sequelas do autor foram oriundas de acidente de trânsito”. Ao
final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  “para  que  seja  determinado  o
retorno  dos  autos  ao  Juízo  Monocrático,  a  fim  de  que  seja  dado
prosseguimento regular  ao feito,  no sentido de  ser  paga a diferenças das
despesas  médicas  decorrentes  do  acidente  automobilístico  da  autora,
quitando de vez a pretensão arguida por este causídico”.

Contrarrazões  apresentadas,  pleiteando  o  desprovimento  do
apelo (fls. 134/137).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
142/143).

Diante da possibilidade de não conhecimento do apelo, em face
da  ausência  de  dialeticidade  recursal,  foi  oportunizada  a  manifestação  da
recorrente, que, porém, quedou-se inerte (fls. 147).

 
É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
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pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Como  é  cediço,  um  dos  requisitos  formais  de  admissão  do
recurso é  a impugnação específica  do conteúdo decisório,  de forma que a
argumentação apresentada  seja  minimamente  impugnatória  e  capaz de,  em
tese, modificar o julgado. Trata-se do princípio da dialeticidade recursal.

Na  hipótese  dos  autos,  como  relatado,  a  presente  demanda
consubstanciou  o  pedido  de  complementação  da  indenização  securitária
obrigatória (DPVAT) por despesas médicas,  em decorrência de acidente de
trânsito. Para tanto, a autora trouxe aos autos uma série de documentos que
afirmou comprovar os gastos apontados na inicial.

Ocorre, porém, que, ao julgar o feito, o juízo  a quo analisou
cada  documento  pormenorizadamente,  indicando  as  razões  de  não  se
prestarem a comprovação das despesas médicas, tendo em vista que não havia
demonstração  da  causalidade  entre  os  produtos  e  serviços  atestados  e  o
tratamento pós-acidente. 

A seu turno, a apelante se restringiu a apresentar argumentações
abstratas de respeito aos conhecimentos e conduta do magistrado de primeiro
grau e a pleitear a  reforma do julgado,  sem indicar uma mínima linha de
argumento  que  tenha  a  possibilidade  de  infirmar  a  fundamentação  da
sentença.

Pois bem, não é preciso grande esforço hermenêutico para se
constatar que as razões apelatórias não se insurgem de forma específica, como
exigido  pelo  ordenamento  jurídico  pátrio,  em  relação  ao  fundamento
específico da improcedência da demanda.

Ora,  o  juiz  sentenciante  foi  incisivo  ao  afirmar  a
imprestabilidade de cada documento apresentado, explicando o porquê de não
haver nexo de causalidade entre o que se afirmou ter gasto e a profilaxia 

Não há, pois, contraposição às razões que embasam a sentença,
infringindo,  portanto,  o  princípio  da  dialeticidade,  não  se  observando  o
pressuposto processual de admissibilidade referente à regularidade formal do
recurso,  restando,  por  conseguinte,  prejudicada  a  análise  dos  demais
argumentos recursais.

Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
PRINCIPIO  DA  DIALETICIDADE.  ART.  932,  III,
DO  CPC  DE  2.015.  INSUFICIÊNCIA  DE
ALEGAÇÃO  GENÉRICA.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
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1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos,  compete  à  parte  agravante,  sob  pena  de
não  conhecimento  do  agravo  em recurso  especial,
infirmar  especificamente  os  fundamentos  adotados
pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
reclamo.
2. 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. 932, III, do CPC de 2.015 e
art.  253,  I,  do  RISTJ,  ônus  da  qual  não  se
desincumbiu  a  parte  insurgente,  sendo  insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo  único,  do  CPC/2015  (o  qual  traz
disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo  só  se  aplica  para  os  casos  de
regularização  de  vício  estritamente  formal,  não  se
prestando para complementar  a  fundamentação de
recurso já interposto.
4.  Não  conhecido  o  agravo,  fica  prejudicado  o
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
especial.
5. Agravo interno não provido”.
(STJ,  AgInt  no  AREsp  1151650/RS,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, igualmente, tem
jurisprudência nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA  PELO  RELATOR  EM  RAZÃO  DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS PELO JUÍZO.
DESACERTO  DA  MONOCRÁTICA  NÃO
DEMONSTRADO  PELO  AGRAVANTE.  DECISÃO
EM  CONSONÂNCIA COM OS  ART.  1.010,  III,  E
932,  III,  DO  CPC.  PRETENSÃO  RECURSAL
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SANÇÃO
PROCESSUAL.  COMINAÇÃO  DE  MULTA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.  O art.
1.010,  III,  do Código de Processo Civil,  impõe ao
recorrente, para que seu recurso seja admissível, o
ônus  de  impugnar  especificamente  os  fundamentos
da  decisão  recorrida.  2.  Cabe  ao  agravante,  no
agravo interno interposto contra decisão do relator,
demonstrar  que  não  houve  a  configuração  de
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nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, III, do
Código de Processo Civil. 3. Havendo a declaração
de  que  o  agravo  interno  é  manifestamente
inadmissível,  o  agravante  deverá  ser  condenado  a
pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por
cento do valor atualizado da causa. Inteligência do
art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006900720128151201,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 18-12-2017). 

Assim, como o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de
impugnar  especificamente  a  decisão  vergastada,  não  há  como  acolher  o
recurso. 

Para os casos como o que ora se analisa, em que é verificada a
ausência 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 da Apelação Cível.

P.I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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