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PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA
QUANTO AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA.
DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  FALTA DE PRESSUPOSTO
DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE
JUSTIÇA.  APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO
III,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL DE
2015. NÃO CONHECIMENTO.

- 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
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fundamentos da decisão recorrida, consoante previsão
no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Paula  Danyele
Pereira Nóbrega contra sentença (fls. 49/52) proferida pelo Juízo da 6ª Vara
Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  “Ação  de
Indenização por Danos Morais” ajuizada em face do  Hospital João XXIII  e
de Liliane Ferreira Carvalho, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na peça de ingresso, a autora relatou ter se dirigido ao Hospital
João XXIII, em 29 de setembro de 2012, buscando atendimento médico para
seu esposo que,  durante um largo período de espera pelo serviço buscado,
desmaiou. Narra que neste momento, adentrou a sala do médico e o encontrou
repousando, oportunidade em que requereu diretamente a assistência, sendo
interpelada aos gritos pela recepcionista/promovida Liliane Ferreira Carvalho,
que a segurou bruscamente pelo braço.

Aduz  ter  sido  agredida  verbal  e  fisicamente  pela  segunda
promovida,  dando ensejo a  ação na  esfera  criminal  (processo nº  3009539-
92.2012.815.0011). Defende, assim, diante da exposição e do constrangimento
vivenciado, configurado o dano moral, razão pela qual faz jus à respectiva
indenização.

Contestação apresentada apenas pela promovida Liliane Ferreira
Carvalho (fls. 14/21), reputando como inverídicos os fatos narrados pela parte
autora,  alegando  que,  na  verdade,  foi  agredida  verbal  e  fisicamente  pela
autora, o que deu ensejo ao processo criminal nº  300954-33.2012.815.0011.
Argui, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, alegando
que no curso dos já referenciados processos criminais, transigiram as partes,
renunciando  a  eventuais  direitos  a  indenização  provenientes  da  situação
tratada nos autos. 

Após instrução, sobreveio sentença,  em que foi acolhida pelo
Juízo  a quo a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir,
extinguindo  o  feito  em  relação  à  promovida  Liliane  Ferreira  Carvalho,  e
julgando  improcedente  o  pedido  com  fulcro  no  art.  371,  I  do  CPC,  sob  o
fundamento de não ter  se desincumbido a parte autora de comprovar  os fatos
constitutivos do direito alegado. 

Inconformada,  a  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
59/61),  repisando  os  fatos  alegados  na  inicial,  alega,  genericamente  que
silenciou  quando  intimada  para  produção  de  provas,  por  não  possuí-las.
Requereu, por fim, a reforma da sentença, para que seu pedido seja julgado
procedente.
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Contrarrazões  apresentadas  pelo  Hospital  João  XXIII  (fls.
64/69),  arguindo  a  preliminar  de  violação  ao  princípio  a  dialeticidade,
pugnando  pelo  não  conhecimento  do  recurso.  No  mérito,  pugnou  pela
manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls.74/75).

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,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos  meios  de  impugnação  de  decisão  judicial,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 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, busca a autora ter reconhecido os danos
morais supostamente provocados pelos promovidos e o consequente direito à
respectiva indenização.

Conforme relatado, a sentença acolheu a preliminar de carência
de ação, extinguindo o feito em relação à promovida Liliane Ferreira Carvalho,
diante da existência de transação entre as partes, no âmbito da justiça criminal,
e  julgou  improcedente  o  pedido  de  indenização,  ante  a  ausência  de
comprovação dos fatos alegados. Neste ponto, aduziu o Magistrado primevo
que “analisando os autos, verifico que a Ré Liliane Ferreira Carvalho, juntou
boletim  de  reclamação  supostamente  escrito  pela  autora  (fls.  23/25),
narrando  outros  fatos  não  alegados  na  exordial.  Diante  da  fragilidade
probatória, estão presentes apenas indícios do ocorrido”(fls. 51).

 Inconformada,  a  demandante  interpôs  o  presente  recurso
apelatório, repisando os fatos alegados na inicial, e, genericamente, sustenta
seu direito  à  indenização por  danos morais.  Aduziu,  ainda,  ter  se  mantido
silente quando intimada para manifestar interesse na produção de provas, por
não ter novas provas a produzir, uma vez que se encontrava sozinha na hora do
ocorrido.

É nítida, pois, a ausência de impugnação à sentença. Assim, 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  aos  fundamentos  da  parcial
procedência da demanda.
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Não há, pois, contraposição às razões específicas 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.
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).
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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
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,  bem como incorrendo  em
vício de inovação recursal, 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. 
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Cumpra-se.

João Pessoa, 04 de maio de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº 0123633-07.2012.815.0011. 6


