
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001126-54.2013.815.2001
RELATOR: Desembargador José Aurélio da Cruz
APELANTE: Centro Dermatológico da Paraíba
ADVOGADO: Daniele Santana de Sousa
APELADO: Global Village Telecom
ADVOGADO: Douglas Anterio de Lucena e outro

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER  C/C  DANOS  MORAIS,  LUCROS 
CESSANTES  E  PEDIDO  DE  LIMINAR  DE 
RESTABELECIMENTO  IMEDIATO  DE 
CENTRAL  TELEFÔNICA  –  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  DEFICIENTES  -  AUSÊNCIA  DE 
ACERVO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA 
DA  DEMANDA  –  IRRESIGNAÇÃO  – 
REPETIÇÃO DOS ARGUMETNOS CONTIDOS 
NA INICIAL- INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO 
DA  DIALETICIDADE  RECURSAL 
INADMISSIBILIDADE –   CUMPRIMENTO AO 
DISPOSTO NO ART. 557,  CAPUT, DO CPC - 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

−  Não  tendo  o  recurso  apelatório  impugnado 
especificamente  os fundamentos  contidos   na 
sentença  recorrida,  fere  ele  o  princípio  da 
dialeticidade  recursal,  sendo,  pois, 
manifestamente inadmissível.

−  Recurso Apelatório que se nega seguimento, 
para manter a sentença a quo por seus próprios 
fundamentos.

VISTOS, etc.,

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Centro 
Dermatológico da Paraíba em face da sentença julgada improcedente nos 
autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, lucros cessantes 
e  pedido  liminar  de  restabelecimento  imediato  da  central  telefônica, 

Apelação Cível nº 0001126-54.2013.815.2001 1



ajuizada em desfavor da Global Village Telecom – GVT,alegando que possui 
contrato de prestação de serviços de telefonia fixa com a promovida, desde 
agosto  de  2012,  e  que  os  serviços  estão  sendo  prestados  de  forma 
deficitária, apesar de inúmeras tentativas de consertos e reparos, as linhas 
permanecem apresentando problemas.

Aduz  ainda,  que ao  contatar  como  a  demandanda,  esta 
informou que o problema era de débitos em aberto, entretanto, sem hesitar 
realizava os pagamento. Solicitou também os serviços da Telservice para a 
verificação da sua central telefônica, sendo concluído que o problema estava 
relacionado  com o  mau  serviço  prestado  pera  GVT.  Ao final,  diante  dos 
problemas financeiros ocorridos, pugna pela procedência da demanda.

Juntou documentos.

Em  contestação,  a  promovida  alega  que  nunca  recebeu 
reclamação da autora acerca dos problemas elencados, e que acredita que o 
problema seja de origem interna, face a inspeção técnica realizada.

Impugnação apresentada, fls. 78/86.

Extrai-se  da  sentença  de  fls.  99/106,  a  improcedência  da 
demanda por  entender  o  magistrada  singular  a  ausência  de  provas  dos 
prejuízos alegados pela parte autora.

Não se conformando com a decisão a quo, a autora interpôs o 
presente recurso (fls. 107/122), pleiteando a reforma da sentença, com os 
mesmos  argumentos  contidos  na  exordial,  razão  pela  qual,  pugna  pelo 
provimento do recurso inserto.

Contrarrazões apresentadas, fls. 123/133, a recorrida rebateu 
o  alegado  pela  recorrente,  postulando  pela  manutenção  da  sentença 
objurgada.

Em parecer de fls. 155/159 a douta Procuradoria de Justiça 
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

DECIDO.

Analisando atentamente os autos, e diante da inobservância 
ao  princípio  da  dialeticidade  recursal,  percebo  que  não  assiste  razão  ao 
apelante, já que o apelo é manifestamente inadmissível, na medida em que 
deixou de impugnar especificamente a sentença recorrida, sem se insurgir 
contra os fundamentos jurídicos que levaram o juízo  a quo a decidir  pela 
improcedência do pedido autoral.
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O caso  é  de  negativa  de  seguimento  (art.  557,  caput1,  do 
CPC).

É cediço que todas razões recursais devem ser devidamente 
fundamentadas,  expondo  o  recorrente  os  motivos  pelos  quais  ataca  a 
decisão  impugnada  e  justificando  seu  pedido  de  anulação,  reforma, 
esclarecimento  ou  integração,  o  que  no  momento,  não  se  encontra 
evidenciado no caso vertente.

Ora,  são  as  alegações  do  recorrente  que  demarcam  a 
extensão do  contraditório  perante  o  juízo  ad quem,  fixando os  limites  da 
aplicação  da  jurisdição  em  grau  de  recurso.  Se  não  houve  no  recurso 
apelatório a motivação necessária para aduzir a causa do inconformismo do 
apelante com a decisão singular, não merece ser acolhida a apelação.

Nesse passo,  mister  se faz consignar  que dentre  os  vários 
princípios  a  regular  a  sistemática  processual  dos  recursos  cíveis,  o  da 
dialeticidade apresenta-se  como  um  dos  mais  válidos.  E  este,  como 
declinado, não se fez presente na peça recursal.

O  mencionado  princípio  traduz  a  necessidade  do  ente 
processual descontente com a decisão judicial prolatada, manifestar-se em 
grau de recurso, de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo 
um  raciocínio  lógico  e  conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório 
combatido,  possibilitando  à Instância  Recursal  o  conhecimento  pleno das 
fronteiras do inconformismo. Outrossim,  in casu,  a conduta não foi adotada 
pelo insurgente,  diante da repetição dos argumentos contidos na exordial, 
que devidamente analisados, foram improcedentes.

Com efeito, diante do recorrente não trazer os fundamentos de 
fato  e  de  direito  que  deram  causa  ao  inconformismo  com  a  decisão 
prolatada, a propositura do recurso com fundamentação repetida acarreta o 
não conhecimento da súplica. Nesse sentido é o posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NA  MEDIDA  CAUTELAR. 
VERIFICAÇÃO.  PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA.  TESE 
RECURSAL.  POSSIBILIDADE.  PERECIMENTO. 
DIREITO.  CONCESSÃO.  RECURSO. 
FUNDAMENTAÇÃO.  DISSOCIAÇÃO.  MOTIVAÇÃO 
JUDICIAL. FALTA. REGULARIDADE FORMAL.
1.  O  exercício  do  direito  de  recorrer  é  marcado  pelo 
instituto da preclusão consumativa  e  pelo  princípio da 

1 Art. 557. O relator negará seguimento 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.
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singularidade recursal, de maneira que a interposição de 
agravo regimental impede a renovação do mesmo ato, o 
segundo agravo não podendo ser conhecido.
2.  De  igual  modo,  uma  vez  fundamentada  a  decisão 
concessiva  da  medida  cautelar  na  verificação  da 
concorrência entre a plausibilidade jurídica e o perigo de 
causação  de  lesão  grave  e  irreparável  ou  de  difícil 
reparação,  o  consequente  agravo  regimental  deve 
fundar-se  em  razões  que  impugnem  essa  motivação, 
pena  de  irregularidade  formal  decorrente  da 
desobediência ao princípio da dialeticidade.
3.  Agravo regimental  não conhecido.  (STJ - AgRg na 
MC 22435 / RJ - AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA 
CAUTELAR  -  2014/0053793-4  –  Relator(a)  Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES - Órgão Julgador: T2 
- SEGUNDA TURMA - DJe 12/08/2014 )

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  REITERAÇÃO  DE  RAZÕES 
ANTERIORMENTE  EXPOSTAS. INEFICÁCIA  COMO 
MEIO  DE  MODIFICAÇÃO  DO  PRONUNCIAMENTO 
JUDICIAL.  PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  SÚMULA 
7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com 
dialética  suficiente  para  evidenciar  eventual  desacerto 
do  pronunciamento  atacado,  sob  pena  de,  não  o 
fazendo,  ter  o  seu  recurso  fadado  ao  insucesso. 
Aplicação do Princípio da Dialeticidade. 2. "A pretensão 
de  simples  reexame  de  prova  não  enseja  recurso 
especial"  (Súmula  7/STJ).  3.  Agravo  regimental  não 
provido. Grifo nosso (STJ - AgRg no AREsp 60109 / RS 
-  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL - 2011/0170894-0  - Relator(a) 
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA - Órgão Julgador 
- T1 - PRIMEIRA TURMA - Data da Publicação/Fonte - 
DJe 19/06/2012)

Essa Corte Judicante já decidiu:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE 
REVISÃO CONTRATUAL — PROCEDÊNCIA PARCIAL 
DO  PEDIDO  –  IRRESIGNAÇÃO  -  APELAÇÃO  QUE 
NÃO  SE  CONTRAPÕE  AOS  FUNDAMENTOS  DA 
SENTENÇA  —  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE  —  REGULARIDADE  FORMAL  DO 
RECURSO — NÃO ATENDIMENTO — REQUISITO DE 
ADMISSIBILIDADE  —  APLICAÇÃO  DO  ART.  557, 
‘CAPUT’,  DO  CPC  —  SEGUIMENTO  NEGADO  — 
MANUTENÇÃO — DESPROVIMENTO —  “O Princípio 
da Dialeticidade Recursal, que encontra fundamento no  
artigo 514 do Código de Processo Civil, assegura que o 
apelante deve demonstrar ao juízo ad quem as razões,  
de  fato  e  de  direito,  pelas  quais  entende  cabível  a  
reforma ou  anulação  da  sentença  recorrida.”  (TJPB - 
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AGRAVO  INTERNO  nº  035.2010.000523-6/001  - 
Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides – 
Órgão  Julgador:  3ª  Câmara  Cível  -  PUBLICAÇÃO: 
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2013)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 514, II, DO CPC. RECURSO 
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  APELO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO. A teor do disposto 
no art.  514, incisos I e II do CPC, a parte apelante 
deve  aclarar  seu  inconformismo,  expondo  os 
fundamentos  de  fatos  e  direito  que  fundamentam 
seu pedido de nova decisão. Assim, na hipótese de 
as  razões  recursais  serem totalmente  dissociadas 
da decisão recorrida,  não se conhece  do recurso, 
ante o princípio da dialeticidade.2

Ora, como leciona Nelson Nery Júnior, “o fim último do processo é  
conseguir um sentença justa. Na hipótese de o recorrente entender se a decisão injusta,  
logicamente deverá apontar essa injustiça,  a fim de que o órgão ad quem examine as  
razões de decidir dada pelo juiz e as confronte com as aduzidas na sede recursal, para  
poder  julgar  o  mérito  do  recurso”  (cf.  “Princípios  Fundamentais  –  Teoria  Geral  dos 
Recursos”, 5ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 316).

Destarte,  vê-se,  portanto,  que  o  apelante  não  atendeu  ao 
requisito preconizado no art. 514, II, do CPC, pois o mesmo deixou de expor 
as razões de fato e de direito que o levou a voltar-se contra a respeitável 
sentença  atacada,  no  tocante  à  matéria  suscitada,  apenas  reiterou  a 
argumentação, mediante cópia, da inicial.

Isto  posto,  com fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO RECURSO INSERTO,  diante da ofensa ao princípio da 
dialeticidade, o qual não foi observado pelo apelante, mantendo-se, assim, o 
decisum a quo em todos os seus termos. 

P.I.

João Pessoa, 1º de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                               RELATOR 

2 TJPB; AC 054.2003.001952-2/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque; DJPB 26/03/2013; Pág. 13.
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