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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014369-70.2010.815.2001
Origem : 16ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Banco Bradesco S.A.
Advogado : Wilson Sales Belchior
Apelado : Espólio de José Gilson Nunes Castro
Advogado : Alexander Thyago G. N. de Castro

APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA DO  COMANDO  JUDICIAL.  ARGUMENTOS 
UTILIZADOS  NO  RECURSO  APELATÓRIO  QUE  NÃO 
ATACAM  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
RECORRIDA.  MERA  CÓPIA  DA  CONTESTAÇÃO. 
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE. 
INSURGÊNCIA  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL. 
SEGUIMENTO NEGADO. 

-  Não atacados os fundamentos da decisão combatida com 
razões  de fato e  de direito que subsidiassem o pedido de 
reforma,  resta  violado  o  princípio  da  dialeticidade, 
ensejando,  inexoravelmente,  à  negativa  de  seguimento  ao 
apelo.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo Banco Bradesco 
S.A.  contra  sentença prolatada  pelo  Juízo  da  16ª  Vara  Cível  da  Comarca  da 
Capital, fls. 64/65, que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos 
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ajuizada pelo  Espólio de José Gilson Nunes de Castro em seu desfavor, julgou 
procedente o pedido inicial para “determinar que o demandado  exiba os extratos 
de  março,  abril  e  maior  de  1990  e  fevereiro  de  1991  da  conta  caderneta  de 
poupança n 17800-73 da agência 680, no prazo de dez dias”.

Condenou,  ainda,  a  demandada ao  pagamento das  custas 
judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
ao patrono da parte autora.

Em suas razões recursais, 105/111, o apelante afirma que a 
existência do “periculum in mora” é condição indispensável para a concessão da 
tutela cautelar e que, no caso dos autos, não houve a comprovação dos requisitos 
necessários para o deferimento.

Requer,  caso  deferido  o  pleito,  a  fixação  de  um  prazo 
razoável para cumprir a decisão judicial.

Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, fls. 130/136, o recorrido argui preliminar 
de  falta  de  interesse  recursal,  aduzindo  que  o  banco  recorrente  deixou  de 
impugnar todos os argumentos da sentença proferida.

Aduz que a apelação “é mera repetição de sua contestação” e 
que a falta de interesse recursal possui como escopo retardar a efetiva prestação 
jurisdicional, tornando cabível condenação em litigância de má-fé.

Requer o acolhimento da preliminar.  Em caso negativo, no 
mérito, pede o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Cível opina pelo acolhimento da 
preliminar  de  não  conhecimento  do  recurso  por  ofensa  ao  princípio  da 
dialeticidade e, no mérito, entendeu não ser o caso de manifestação de mérito, fls. 
144/148.

É o relatório. 
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D e c i d o .

Deve  ser  acolhida  a  preliminar  de  não  conhecimento  do 
recurso, pois, de fato, a insurgência é flagrantemente carente de dialeticidade. 

A  ordem jurídica  vigente  impõe  ao  recorrente  o  dever  de 
apresentar os  fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, 
exigindo que os fundamentos da decisão sejam atacados de forma específica.

Sobre o tema interessante trazer a lição Nelson Nery Junior1. 
Vejamos:

A  doutrina  costuma  mencionar  a  existência  de  um  princípio  da 
dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que 
todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não 
apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, 
mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito 
pelos  quais  requer  o  novo  julgamento  da  questão  nele  cogitada. 
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre 
do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é 
indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.

No caso dos autos, observo que o juiz julgou procedente a 
ação, para determinar a exibição dos extratos solicitados na inicial. Contudo, ao 
apelar, o banco promovido limitou-se a trazer argumentos irrelevantes a ensejar a 
reforma da decisão,  porquanto apenas  transcreveu os mesmos termos da peça 
contestatória.

Cediço  que  não  basta  ao  apelante  apenas  manifestar  seu 
desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira 
clara  quais  os  motivos  de  sua  insatisfação,  de  modo que o  órgão de  segunda 
instância  possa  examinar  suas  razões  em  face  daquelas  constantes  da  decisão 
guerreada. 

Caso o recorrente se limite a repetir as alegações já oferecidas 
à  primeira  instância,  não  enfrentando  os  fundamentos  da  decisão  recorrida, 
padecerá o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de 
admissibilidade recursal, em uma nítida afronta ao princípio da dialeticidade. 

1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: RT, 2004. p. 176-178.
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Nesse sentido colaciono recentes julgados:

CONSUMIDOR.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO 
BANCÁRIO.  Cadastramento do nome do autor nos órgãos de proteção 
ao crédito. Dano moral reconhecido. Razões recursais que se tratam de 
cópia da contestação. Impugnações genéricas. Ausência de ataque aos 
fundamentos  da  sentença  recorrida.  Ofensa  aos  princípios  da 
dialeticidade  e  do  contraditório.  Recurso  não  conhecido.  Sentença 
mantida.  (TJRS;  RecCv  0038788-05.2014.8.21.9000;  Rosário  do  Sul; 
Terceira Turma Recursal Cível;  Relª  Desª Lusmary Fatima Turelly  da  
Silva; Julg. 12/03/2015; DJERS 17/03/2015) 

MEDIDA CAUTELAR.  Pedido visando à exibição de cópia de contrato 
gerador  de  débito  Pedido  atendido  com  a  contestação  Sentença  de 
procedência  e  extinção  Recurso  que  não  ataca  os  fundamentos  da  r. 
Sentença "Pesca milagrosa" "Não se conhece de apelação quando não é 
feita a exposição do fato e do direito e das razões do pedido de nova 
decisão" (Súmula nº4 do extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil) 
Princípio  da  dialeticidade  Sentença  mantida  Apelo  não  conhecido. 
Dispositivo:  Não  conheceram  o  recurso.  (TJSP;  APL  1003771-
77.2014.8.26.0066; Ac. 8282060; Barretos; Décima Nona Câmara de Direito 
Privado; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 09/03/2015; DJESP 17/03/2015) 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. Não se conhece 
do  recurso  da  3ª  reclamada,  exceto  quanto  ao  item  “adicional  de 
insalubridade”,  porquanto  não  ataca  os  fundamentos  da  sentença 
recorrida.  Trata-se  de  reprodução  ipsis  literis  da  contestação,  com 
pequenas mudanças nas palavras introdutórias de alguns parágrafos e 
na conclusão dos itens.  Em face dos termos do art.  514, inciso II,  do 
código  de  processo  civil,  não  se  admite  a  mera  cópia  das  razões 
anteriormente apresentadas. Decisão em sentido contrário ofenderia o 
princípio da dialeticidade recursal. Aplicação da Súmula nº 422 do tst. 
(TRT  4ª  R.;  AP  0138400-20.2008.5.04.0020;  Seção  Especializada  em 
Execução; Rel. Juiz Conv. André Reverbel Fernandes; DEJTRS 02/03/2015; 
Pág. 187) 

APELAÇÃO CÍVEL.  Revisão  de  benefício  previdenciário.  Decadência. 
Afastada.  Preliminar  de  falta  de  interesse.  Afastada.  Mérito  não 
conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que é cópia 
da contestação. (TJMS; APL 0008115-17.2011.8.12.0001; Campo Grande; Rel.  
Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 05/02/2015; Pág. 49) 

Na hipótese, ao manusear os autos, vê-se - com facilidade – 
que o insurgente limitou-se, basicamente, a reproduzir os mesmos argumentos da 
contestação.  É  só  comparar  as  peças  da  contestação  e  do  apelo,  utilizando  a 
conhecida técnica do “copiar/colar” textos, quase que indiscriminadamente.
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Assim,  a  simples  irresignação,  consubstanciada  no  ato  de 
recorrer,  repetindo  as  razões  expostas  na  contestação  não  tem  o  condão  de 
possibilitar a reforma da decisão, que o recorrente entende desacertada.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e 
neste Tribunal:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  NÃO 
CONHECIMENTO.  ART.  544,  §  4º,  I,  DO  CPC.  DANOS  MORAIS. 
REVISÃO  DO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.  SÚMULA  7/STJ.  NÃO 
PROVIMENTO.
1.  Nos termos do art.  544, § 4º,  I,  do CPC, não se conhece de agravo 
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão 
agravada.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o 
ônus  de  evidenciar,  nas  razões  do  agravo  em  recurso  especial,  o 
desacerto da decisão recorrida.
3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" 
(Súmula 7/STJ).
4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da 
indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial 
quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na 
hipótese dos autos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 238.398/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 05/03/2014) (negritei)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  EXECUÇÃO 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  NOTA 
DE  EMPENHO.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  IDENTIDADE 
ABSOLUTA DAS  RAZÕES  RECURSAIS  COM  A PETIÇÃO  INICIAL. 
AUSÊNCIA  DE  CONFRONTO  COM  OS  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO  RECORRIDA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  IRRESIGNAÇÃO.  AGRAVO 
INTERNO.  DESPROVIMENTO.  -  Não  é  digno  de  conhecimento  o 
recurso apelatório que limitou-se  a repetir  ipsis  litteris  a redação já 
exposta  na  petição  inicial,  na  mesma  ordem  de  parágrafos  e  sem 
qualquer alteração da terminologia utilizada, deixando de observar a 
linha de fudamentação adotada pela Juíza a quo e, por conseguinte, de 
fazer o confronto com as razões da decisão recorrida. TJPB - Acórdão do 
processo nº 20020110288236001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. 
LEANDRO DOS SANTOS  - julgado em 25/04/2013. (negritei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. 
APRESENTAÇÃO  DA  DOCUMENTAÇÃO  PELA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  RECONHECIMENTO  DO  PEDIDO  INICIAL. 
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EXTINÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO. 
DESRESPEITO  AO  PRINCIPIO  DA  DIALETICIDADE.  FALTA  DE 
IMPUGNAÇÃO  AOS  PONTOS  ESPECÍFICOS  DA  SENTENÇA. 
EXIGÊNCIA DO ART. 514, II, DA LEI ADJETIVA CIVIL. AUSÊNCIA DE 
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  NÃO 
CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. - Pelo princípio 
da dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos 
das  decisões  contra  as  quais  foram  interpostos. -  Faltando  ao  apelo 
interposto  requisito  de  admissibilidade  recursal,  como  a  regularidade 
formal, impõe-se o seu não conhecimento.  TJPB – Decisão Monocrática 
do processo nº 20020120606260001 - Órgão (1ª Câmara Cível) -  Relator 
DES. JOSÉ RICARDO PORTO - julgado em 21/03/2013. (negritei)

Desse modo, padece o recurso de regularidade formal,  um 
dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal,  por inobservância ao 
princípio da dialetalidade. 

Com essas considerações, acolhida a preliminar de ausência 
de  dialeticidade,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  apelo, por  ser  manifestamente 
inadmissível, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitado  em  julgado,  devolvam-se  os  autos  ao  juízo  de 
origem.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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