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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –  RAZÕES
RECURSAIS  –  FUNDAMENTOS  GENÉRICOS  QUE
NÃO  SE  PRESTAM  A  ATACAR  A  SENTENÇA
RECORRIDA  –  ALEGAÇÕES  GENÉRICAS
DISSOCIADAS  DO  QUE  RESTOU  DECIDIDO  EM
PRIMEIRO  GRAU  -–  FRONTA  AO  ART.  514  DO
CPC/1973,  VIGENTE  À  ÉPOCA  EM  QUE  FORA
PROFERIDA  A  SENTENÇA  –  MERO  PROTESTO
REPETINDO  OS  EXATOS  TERMOS  DA
CONTESTAÇÃO –   VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE  –   RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL  –  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  DE
1973 – SEGUIMENTO NEGADO1. 

Ausentes  as  razões  recursais  ou  sendo  essas
totalmente  genéricas  ou  dissociadas  da  decisão
recorrida,  isto  é,  não  verificado  o  contraste  efetivo
entre a decisão recorrida e os fundamentos fáticos e
jurídicos  constantes  na  insurgência,  demonstra-se  a
ofensa  ao art.  514,  II,  do  CPC/1973,  sendo  tal
deficiência  óbice  incontornável  ao  conhecimento  do
Apelo.

À  luz  da  jurisprudência  do  STJ,  “constitui  ônus  do
recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão
judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de

1  “A expressão "negará seguimento", contida no caput do art. 557 do CPC, não abarca 
somente a possibilidade de improvimento do recurso, mas também a de não-conhecimento 
desse.” (AgRg no Ag 801.112/BA, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01.03.2007, DJ 15.03.2007 p. 297)



incursão  em  irregularidade  formal  decorrente  da
desobediência ao princípio da dialeticidade.”2 

O  recurso  manifestamente  inadmissível  deve  ser
julgado monocraticamente pelo relator, por medida de
celeridade e economia processuais, com espeque no
art. 557, caput, do CPC/1973. 

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Banco  Bradesco
S.A. contra os termos da sentença do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da
Capital (fls. 58/59), que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na
Ação Ordinária de Indenização c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Stefanny
Alencar Laurindo da Silva, declarando a inexistência do débito e condenando
o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

No  recurso,  o  apelante  arguiu  a  sua  ilegitimidade  passiva  ad
causam,  e,  no  mérito,  sustentou  a  possibilidade  de  inclusão  do  nome dos
clientes  inadimplentes  em  cadastros  restritivos  de  crédito,  bem  como  a
existência de erro justificável como excludente de responsabilidade. Asseverou,
ainda, ser regular o direito na busca do crédito face à inadimplência, estando
ausentes a demonstração do dano moral e seu nexo causal.

Contra-arrazoando  (fls.  75/77),  o  apelado  pugnou  pela
manutenção da sentença.

Às  fls.  85/87v.,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou,
preliminarmente, pela negativa de seguimento do recurso.

É o relatório.
Decido.

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em vigor  do  novo  CPC (  Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os

2  STJ - AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014.



requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

No  caso  dos  autos,  a  promovente  ingressou  com  a  presente
demanda pretendendo o pagamento de indenização por danos morais,  bem
ainda  na  obrigação  de  fazer,  consistente  na  retirada  do  seu  nome  dos
cadastros de inadimplentes.

De  início,  consigno  que  deve  ser  negado  conhecimento  ao
presente recurso, em harmonia com o parecer ministerial, por descumprimento
ao  princípio  da  dialeticidade,  haja  vista  não  ter  a  parte  impugnado
especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou procedente o
pleito exordial sob o seguinte fundamento, em suma:

Verte dos autos que o suplicante assevera ter sido alvo de
registro  em  órgão  de  restrição  ao  crédito  por  ordem  da
empresa  demandada,  embora  não  tenha  contraído  o
referido empréstimo. 
No caso em epígrafe, tem a empresa promovida o dever de
comprovar a relação com a autora, legitimando, destarte, a
sua  cobrança  e  consequente  registro  nos  órgãos  de
restrição ao crédito, sob pena de responder pelos prejuízos
que decorram de sua inação.
Apesar de aduzir que a inscrição foi legítima por se tratar de
exercício  regular  de direito,  o  demandado não colacionou
aos autos nenhum documento para comprovar que de fato
existia uma relação contratual entre as partes.
Destarte,  não  havendo  prova  da  existência  do  negócio
jurídico  subjacente,  forçoso  é  o  r  econhecimento  da
ilegalidade da inscrição.
(…)
À luz do exposto, com supedâneo no que dos autos consta
e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR
a inexistência  do débito,  bem como CONDENAR a ré ao
pagamento de uma indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais)  à  promovente,  a  título  de  danos  morais,  corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos
de  juros  de  mora  de  1%  ao  mês  a  contar  da  inscrição
indevida (ato ilícito),  nos termos das súmulas 43 e 54 do
STJ, e o faço atento às peculiaridade do caso concreto.

Nas razões do presente apelo, o recorrente limitou-se a reproduzir
os  exatos  termos  da  contestação,  aduzindo,  dentre  outros  temas,  a
possibilidade de inclusão do nome de inadimplentes em cadastros restritivos de
crédito,  bem  como  a  existência  de  erro  justificável  como  excludente  de
responsabilidade.



Observa-se, pois, que, ao tergiversar sobre tais temas, o apelante
tratou de questões não abordadas na sentença, que sequer adentrou nesses
debates (trazidos desde a contestação).

Assim,  entendo  que  há  deficiência  incontornável  nas  razões
recursais colacionadas aos autos, tendo em conta que não cuidou o apelante
de informar ao Tribunal os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada
por  má  apreciação  da  questão  de  direito  analisada,  tampouco  apontou
qualquer erro processual, agindo em total afronta ao princípio da dialeticidade.

Nesse  compasso,  ensina  Nelson  Nery  Júnior  que  "O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada
ou  reformada  a  sentença  recorrida.  Sem  as  razões  do  inconformismo,  o
recurso não pode ser conhecido"3. 

Sobre  o  ônus  de  impugnação  aos  fundamentos  das  decisões
judiciais, proclama a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
[…]  REGULARIDADE  FORMAL.  ÔNUS.  IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTOS. JULGAMENTO.
1.  Constitui  ônus  do  recorrente  a  impugnação  aos
fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação
pretender,  pena  de  incursão  em  irregularidade  formal
decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
[...].4

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO  NÃO  CONHECIDO  NA  ORIGEM.
PRINCÍPIO  DA  INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da instrumentalidade das formas não abranda
o  dever  legal  imposto  ao  recorrente  de  expor  as  razões
pelas  quais  não  se  conforma  com  a  decisão  impugnada
(arts. 514, II, e 524, I, do CPC), permitindo ao Tribunal de
origem examinar a pertinência do recurso apresentado.
2.  Não  há  como  acolher  a  pretensão  recursal  para
determinar que o Tribunal de origem conheça do agravo de
instrumento  interposto  pela  recorrente,  a  despeito  da
ausência de impugnação específica aos termos da decisão
agravada,  pois  tal  medida privilegiaria  indevidamente uma
parte em prejuízo da outra.
3. Agravo regimental não provido.

3 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 13 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2013.
4  STJ - AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014.



Portanto, considerando que o recurso deixou de preencher os
requisitos de admissibilidade, deve ser obstado o seu processamento.

Pelo exposto, aciono o dispositivo constante no art. 557, caput5,
do CPC de 1973 (Lei nº. 5.869/1973) e nego seguimento à Apelação Cível

P.I.

João Pessoa, 12 de dezembro
 de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

 

G/03

  

5  CPC. Art. 557 - O relator negará segmento a recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.


