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Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça 
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021048-81.2013.815.2001
ORIGEM: 12ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Ana Carlota Vasconcelos Brito 
ADVOGADO: Américo Gomes de Almeida
APELADO: Companhia Itauleasing de Arrendamento Mercantil 
ADVOGADO: Celso Marcon 

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
FINANCIAMENTO.  DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973,  UMA  VEZ  QUE  O
RECURSO FOI INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO
DA  DIALETICIDADE.  VIOLAÇÃO.  FALTA DE  PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 

1. Do TJPB: “O recurso interposto antes do dia 18 de março de 2016,
dia  de início  da vigência  do Novo Código de Processo Civil,  deve
atender  aos  ditames  do  antigo  diploma  de  1973,  sob  pena  de
malferir-se os artigos 1º, 14 e1.046, todos do CPC/2015, além do art.
6º  da  LINDB  e  art.  5º,  inciso  XXXVI,  da  Constituição  Federal.”
(Processo  Nº  00522850220148152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relatora: Desª MARIA DE FATIMA MORAES B. CAVALCANTI, j.
em 19-05-2016).

2. O recorrente, sob pena de inadmissibilidade do recurso, deve
apresentar nas suas razões os fundamentos necessários a impugnar
especificamente o conteúdo da decisão  objurgada  com
transparência e objetividade.

3. “Tendo em vista a existência de precedentes  deste Egrégio
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Tribunal,  bem  como  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
demonstrando  jurisprudência  dominante  no  sentido  da
necessidade  de  impugnação  específica  dos  fundamentos  da
sentença,  sob  pena  de  vê-la  mantida  (Súmula  182  do  STJ),
deve-se  negar  seguimento  à  apelação  que  não  respeita  o
princípio da dialeticidade recursal”.  (TJPB – Processo 0000014-
64.2015.815.0551,  Relator:  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle
Filho, julgado em 07-04-2016).

Vistos etc.

ANA CARLOTA VASCONCELOS BRITO apelou contra sentença
(f.  46/48) do  Juízo da 12a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos
autos da ação revisional  de  contrato  promovida em  face  da  CIA
ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, extinguiu o feito
sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, e julgou improcedentes
os pedidos de retirada do nome da promovente do SERASA/SPC e da
redução  das  parcelas,  além  de  fixar  honorários  advocatícios  em  R$
800,00, com execução suspensa por cinco anos, a teor do art. 12 da LAJ.
Não condenou em custas.

A decisão ostenta a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL.  CONSUMIDOR.  ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA:  Contrato
de Financiamento – Revisão judicial – Ausência de especificação do
pedido – Revisão de ofício – Impossibilidade – Súmula 380 do STJ –
Extinção do feito sem resolução do mérito – Revogação da decisão
que antecipou os efeitos da tutela. Retirada do nome dos órgãos de
restrição ao crédito. Improcedência.

A  apelante  sustenta  que  os  juros  remuneratórios  deverão
respeitar a taxa de juros praticada no mercado, limitada à taxa contratada
e sem a incidência ou cumulação de comissão de permanência.  Ao final,
roga pela procedência do pleito inicial (f. 50/52).

Contrarrazões (f. 56/59).

Parecer Ministerial pelo provimento ao recurso (f. 66/69). 

É o relatório. 

DECIDO.

De acordo com o  Enunciado Administrativo N° 2 do STJ,
“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a
decisões publicadas  até 17 de março de 2016) devem ser  exigidos  os
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requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.”

Portanto, com base no referido enunciado, passo ao exame dos
os requisitos de admissibilidade do presente recurso apelatório, que foi
interposto em 09 de outubro de 2014 (f. 50). 

A apelação encontra óbice intransponível à sua admissibilidade,
diante da ausência de dialeticidade.

A ordem jurídica vigente impõe à parte recorrente o dever de
apresentar  as  razões  de  fato  e  de  direito  que ensejem a  reforma da
decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de
forma específica.

Rui Portanova, ao discorrer sobre o aludido princípio, assevera
que “a petição do recurso deve conter os fundamentos de fatos e de
direito que embasam o inconformismo do recorrente”.1

Acrescenta aquele doutrinador que “o procedimento recursal é
semelhante ao inaugural da ação civil”2, e que, portanto, “a petição de
recurso  assemelha-se  à  petição  inicial”3,  de  modo  que  deve  conter  a
exposição das razões fáticas e jurídicas que lastreiam a insurgência. 

No mesmo sentido, ensina Nelson Nery Júnior que:

“De  acordo  com  este  princípio,  exige-se  que  todo  recurso  seja
formulado  por  meio  de  petição  na  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.” (In
Teoria Geral dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004. Pág. 314).

Assim,  para  a  apreciação  da  matéria  é  necessário  que  haja
impugnação  específica,  com  fundamentação  lógica,  sob  pena  de  não
conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

Pois bem, resta claro nos autos que a apelante não atacou os
pontos que embasaram a sentença proferida pelo juízo a quo. Conforme
relatado,  o  pedido  de  revisão  contratual  foi  extinto  sem resolução  de
mérito, por inépcia da petição inicial, e julgados improcedentes os pedidos

1 In Princípios do Processo Civil. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, págs. 275-276. 

2 Op. cit.
3 Op. cit.
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de retirada do nome dos órgãos de restrição ao crédito e da redução das
parcelas.  Por outro lado, a apelação traz argumentos acerca da
cobrança de juros remuneratórios, sustentando que estes devem
respeitar  a  taxa  praticada  no  mercado,  limitada  à  taxa
contratada  e  sem  a  incidência  ou  cumulação  de  comissão  de
permanência, questão completamente alheia aos autos.

Ora, se a norma processual cível  (art. 1.010, II,  CPC/2015)
determina que devem integrar a apelação os fundamentos de fato e de
direito, não se pode aceitar recurso que não impugna os fundamentos da
sentença. 

Sendo o recurso um meio que a parte dispõe para impugnar a
decisão que lhe causa prejuízo, submetendo-a a uma nova apreciação, é
indispensável que traga argumentos providos de conexão com a sentença,
de modo que permita a fixação dos limites da irresignação, possibilitando,
ainda, o direito da parte adversa conhecer e contraditar os argumentos
expendidos, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa.  Logo, considerando que o Tribunal só pode julgar aquilo
que fora impugnado, o recurso deve conter uma argumentação conexa
com os motivos elencados no decisório combatido.

A jurisprudência, aliás, tem, reiteradamente, firmado esta
posição. Senão, vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL,  DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO APELO EXTREMO NA ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL  INADMISSÍVEL.  PRECEDENTE.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1.  Em razão do art.  544,  § 4º,  I,  do CPC e do
princípio da dialeticidade, não se pode conhecer do agravo
em recurso especial  quando a parte  agravante não refuta,
especificamente,  todos  os  fundamentos  da  decisão  que
inadmitiu o apelo extremo na origem. Precedente.  2. Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento”.  (STJ/AgRg  no  AREsp
765.349/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -  ACÓRDÃO  REGIONAL
FUNDAMENTADO -  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO
DA DECISÃO -  PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. […]  2. Quanto à
aplicação  do  princípio  da  dialeticidade  recursal,  as  razões
recursais  devem  impugnar,  com  transparência  e
objetividade,  os  fundamentos  suficientes  para  manter
íntegro o decisum recorrido. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg  no  REsp  1201539/MS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
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SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

No mesmo sentido, trago precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA  ACERCA  DOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  EXIGÊNCIA  DO
ART.  514,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  FALTA  DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ  E  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO.  -  O
princípio  da  dialeticidade  exige  que  os  recursos  ataquem  os
fundamentos  específicos  das  decisões  que  objetivam  impugnar.  -
Tendo em vista a existência de precedentes deste  Egrégio
Tribunal,  bem  como  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
demonstrando  jurisprudência  dominante  no  sentido  da
necessidade de impugnação específica dos fundamentos da
sentença, sob pena de vê-la mantida (Súmula 182 do STJ),
deve-se  negar  seguimento  à  apelação  que  não  respeita  o
princípio  da  dialeticidade  recursal. (Processo  nº  0000014-
64.2015.815.0551,  Relator:  Des.  OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO, j. em 07-04-2016).

Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil/2015, não conheço do recurso apelatório.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 08 de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
Relator


