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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E
JURÍDICA DAS  RAZÕES  POSTAS  NA DECISÃO
OBJURGADA.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.  INTELIGÊNCIA DO ART.  932,  III,  DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

- Não enfrentando as razões observadas na decisão
impugnada,  padece  o  recurso  de  regularidade
formal,  um  dos  pressupostos  extrínsecos  de
admissibilidade  recursal,  por  inobservância  ao
princípio da dialeticidade.

- Dispensável levar a matéria ao plenário, consoante
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preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código
de Processo Civil, o qual confere poderes ao relator
para  não  conhecer  de  recurso  que  não  tenha
impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  74/78,  interposta  por
Josenildo Rodrigues Oliveira, no intuito de ver reformada a decisão de fls. 69/71,
por meio da qual  a  Juíza de Direito  da 1ª  Vara Cível da Comarca de Campina
Grande, julgou procedentes os  Embargos à Execução de que cuidam os presentes
autos, opostos pelo  Itaú Seguros e Banco Fininvest S/A, consignando os seguintes
termos:

ISSO  POSTO,  julgo  procedentes  os  presentes
embargos  à  execução  para  declarar  indevido  o
pagamento  da  indenização  em  relação  à  “apólice
coletiva de acidentes pessoais” que instrui a inicial
da execução, por não haver previsão contratual para
a cobertura de morte natural, em conformidade com
precedentes  do  c.  STJ,  resolvendo  o  mérito  da
demanda por força do inciso I do art. 487 c/c parte
final  do  inciso  I  do  art.  917  do  CPC/2015  com  o
acolhimento  do  pedido  formulado  na  inicial  e
extinguindo  a  execução  que  tramita  em apenso  nº
0007886-14.2009.815.0011.
(…)
Condeno  a  parte  embargada/exequente  ao
pagamento  das  custas,  despesas  processuais  e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00
(mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por força
da justiça gratuita deferida nos autos principais.
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Em  suas  razões,  o  recorrente sustentou  a
impropriedade da decisão, alegando, para tanto, a uma, que, em nenhum momento,
asseverou-se que a morte do seu pai se dera por morte natural, tendo a certidão de
óbito registrado como causa mortis a falta de assistência médica; a duas, pois que, de
acordo com o art. 10, da Circular SUSEP nº 302/2005, “a denominação de qualquer
plano de seguro como de vida está condicionado ao oferecimento da cobertura de
morte por causas naturais e acidentais”. Requereu, então, o provimento do recurso,
com a reforma do édito, com a consequente condenação dos apelados.

Contrarrazões ofertadas, fls. 107/111.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

Inicialmente,  cabe  esclarecer  que,  dentre  os  vários
princípios a regular a sistemática processual dos recursos cíveis, o da dialeticidade
apresenta-se como um dos mais relevantes, porquanto se traduz na necessidade de a
parte insatisfeita com o provimento judicial apresentar a sua irresignação através de
um raciocínio  lógico  e  conexo aos  motivos  elencados no decisório  combatido,  de
modo  a  possibilitar  à  instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  do
descontentamento.

Mencionada conduta,  todavia,  não foi  adotada pela
parte  insurgente  no  caso  telado,  já  que  não  impugnou,  de  forma  específica,  os
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fundamentos declinados na decisão combatida. Em verdade, o recorrente não teceu
argumentação que afronte as premissas do provimento hostilizado.

Tal constatação é possível a partir de um confronto
entre  a  fundamentação  da  decisão  e  as  razões  do  recurso,  donde  se  extrai  as
seguintes conclusões:  a Magistrada singular,  ao acolher os embargos, fê-lo, sob o
argumento  de se  tratar  de  “seguro  de  acidentes  pessoais”,  espécie  de  avença,
segundo o decisum, distinta do “seguro de vida” .  Por outro lado, em suas razões
recursais,  o  recorrente  embasou sua irresignação,  discorrendo sobre o  fato  de  o
“seguro de vida” abranger de morte por causas naturais e acidentais; não atacando,
assim, os argumentos tratados no édito sentencial. 

Ora, ao deixar de expor as razões de fato e de direito
relativos à argumentação abordada no decisório atacado, não atendeu a parte aos req
uisitos preconizados no art. 932, II, do Novo Código de Processo Civil.

Sendo  assim,  ausente  um  dos  pressupostos  de
admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, não poderá ser conhecido
o recurso interposto.

Oportuno evidenciar que o juízo de admissibilidade
de todos os pressupostos recursais  constitui  matéria de ordem pública,  podendo,
inclusive,  ser analisado pelo órgão julgador,  independentemente do requerimento
das partes.

Outrossim,  dispensável  levar  a  matéria  ao
plenário,  consoante  preconiza  o  disposto  no  art.  932,  III,  do  Novo  Código  de
Processo Civil,  o  qual  confere poderes ao relator para não conhecer de recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida, como ocorrente na espécie.
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Ante  todo  o  exposto,  singularmente,  NÃO
CONHEÇO  DA  APELAÇÃO,  nos  termos  do  art.  932,  III,  do  Novo  Código  de
Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 04 de maio de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador
      Relator
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