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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
ORDINÁRIA.  COBRANÇA  DE  VALORES. 
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 
AO  CRÉDITO.  DÍVIDA  DEVIDA.  EXERCÍCIO 
REGULAR  DE  DIREITO.  DANO  MORAL 
INEXISTENTE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
NÃO  EVIDENCIADO  PELO  JUÍZO  “A  QUO”. 
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  À  DECISÃO 
VERGASTADA.  INOBSERVÂNCIA  AO 
PRINCÍPIO DA DILALETICIADE. RAZÕES QUE 
SE  LIMITAM  A  DISPOR  SOBRE  NOVO 
ARGUMENTO.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO  PELO 
TRIBUNAL.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA. 
INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO 
VOLUNTÁRIO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CPC.

− Considerando que a observância ao princípio 
da  dialeticidade  constitui  requisito  formal  de 
admissibilidade do recurso, conclui-se que a sua 
violação,  demonstrada  especialmente  pela 
inovação  recursal,  importa  em  não 
conhecimento do presente apelo.

− Não pode ser conhecido o recurso que deixa 
de  impugnar  de  forma  clara  e  articulada  os 
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fundamentos da decisão atacada, impugnando-a 
de forma apenas genérica.

− Dessa  forma,  nego  seguimento  ao  recurso 
voluntário, por ser manifestamente inadmissível, 
nos termos do art. 557, caput, do CPC.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  Ação  de  Cancelamento  de  Cobrança  c/c 
Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada por Francisca Raimunda da 
Silva em face do Banco Itaú Unibanco S/A e da Associação Comercial de São 
Paulo,  aduzindo,  em síntese,  que  mantém conta  corrente  com o  primeiro 
promovido  e  que  vem  ocorrendo  cobrança  de  valores  que  a  promovente 
desconhece. Alega, ainda, que a situação ficou difícil com a notificação pelo 
Departamento de Cobrança do Promovido, e inclusive teve seu nome lançado 
no rol de maus pagadores.

Por  fim,  pede  pela  procedência  do  pedido,  para  que  seja 
condenado  promovido  em  danos  morais,  apurados  em  liquidação  de 
sentença.

Juntou procuração e documentos às fls. 09/31.

O Magistrado “a quo” determinou a emenda da inicial  (fl.28), 
para o fim da autora esclarecer a causa de pedir e os pedidos, sob pena de 
indeferimento.

Petição  apresentada  pela  autora  às  fls.  29/31,  comunicando 
que o objeto da presente ação são as diversas cobranças realizadas pelo 
Banco,  que  inclusive  ocasionou  a restrição  de  seu nome em cadastro  de 
proteção ao crédito.

A Associação Comercial de São Paulo apresentou contestação 
às fls. 36/49.

Impugnação à contestação às fls. 66/82.

Sentença prolatada às fls.  116/121,  julgando improcedente o 
pedido, por entender que os valores cobrados são decorrentes de encargos 
bancários  provenientes da utilização da conta corrente da autora,  além de 
entender que foi cumprida as cautelas do Código de Defesa do Consumidor, 
no tocante ao envio de correspondência prévia ao consumidor.

Inconformada,  a  demandante  interpôs  o  presente  apelo  (fls. 
126/135), requerendo a reforma da decisão a quo, sob o fundamento de que 
em dezembro de 2008 a autora verificou que houve um suposto “saque cartão 
magnético” no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).  Relata, assim, que o a 
origem do débito é decorrente de um saque indevido efetivado em sua conta 
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corrente,  devendo  ser  reformada  a  sentença,  para  cancelar  o  débito  e 
condenar os promovidos em danos morais.

Contrarrazões às fls. 141/146.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  154/157, 
opinando  pelo  regular  prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  de 
mérito.

É o relatório.

Decido.

Analisando  atentamente  os  autos,  percebo  que  o  apelo  é 
manifestamente  improcedente,  na  medida  em  que  deixou  de  impugnar 
especificamente  a  sentença  recorrida,  ventilando  apenas  um argumento 
novo, consistente em um suposto saque indevido.

Extrai-se das razões do recurso que o apelante não se insurge 
contra  os  fundamentos  jurídicos que levaram o juízo  a quo a  decidir  pela 
improcedência  do  pedido,  limitando-se  a  ressaltar  um  argumento  novo 
referente a um suposto saque indevido na conta corrente da autora.

Como se vê,  é inevitável  reconhecer  que houve violação ao 
princípio  da  dialeticidade  recursal,  segundo  o  qual  o  recorrente  deve 
rebater  os  argumentos  da  decisão  impugnada,  indicando  os  motivos 
específicos pelos quais requer a reanálise do caso. 

Ademais,  não  é  permitido  a  recorrente  trazer  aos  autos 
alegações  não  ventiladas  no  primeiro  grau  e,  consequentemente,  não 
apreciadas  pelo  juiz  sentenciante,  sob  pena  do  seu  conhecimento  pelo 
Tribunal ad quem configurar supressão de instância. 

Nesse  sentido,  eis  o  consolidado  entendimento  do  Colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  TÉCNICA  RECURSAL. 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  RECURSAL.  1-  Não  pode  ser 
conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e 
articulada os fundamentos da decisão atacada,  impugnando-a 
de forma apenas genérica. (…) 4 - Agravo Regimental  a que se 
nega provimento.1

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
COFINS.  EMPRESAS  CORRETORAS  DE  SEGUROS. 
MAJORAÇÃO  DA  ALÍQUOTA  DE  3%  PARA  4%. 
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO PACÍFICO 
DO STJ.  INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. (...)  2.  Não  se  mostra  possível  discutir  em 
agravo regimental matéria que não foi decidida pelo Tribunal de 
origem, tampouco objeto das razões do recurso especial, por se 

1 STJ; AgRg no REsp 1241594 / RS; Rel. Ministro SIDNEI BENETI; T3 - TERCEIRA TURMA; DJe 27.06.2011.
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tratar  de  inovação  recursal,  sobre  a  qual  ocorreu  preclusão 
consumativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.2

No mesmo sentido, a recente jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO 
DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  REGULARIDADE  FORMAL. 
INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO 
AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  RECURSO  INADMISSÍVEL. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  POSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO. O apelante,  sob pena de inadmissibilidade do 
recurso,  deve  apresentar,  nas  suas  razões,  os  fundamentos 
necessários a impugnar especificamente o conteúdo da sentença. O 
princípio  da  dialeticidade  exige  que  a  parte,  nas  razões 
recursais, 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.3

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO ORDINÁRIA.  EXAME PSICOTÉCNICO. 
AUSÊNCIA  DE  CRITÉRIOS  OBJETIVOS.  NULIDADE. 
DETERMINAÇÃO  DE  REALIZAÇÃO  DE  NOVA  AVALIAÇÃO. 
PROVIMENTO  PARCIAL.  RECURSO.  AUTOR.  IRRESIGNAÇÃO 
SOMENTE  QUANTO  AO  PEDIDO  ALTERNATIVO  PROVIDO. 
INTERESSE  RECURSAL.  REQUISITO  INTRÍNSECO  D1E 
ADMISSIBILIDADE  DOS  RECURSOS.  AUSÊNCIA.  INOVAÇÃO 
RECURSAL  DAS  ALEGAÇÕES.  NÃO  CONHECIMENTO. 
SEGUIMENTO  NEGADO. Cada  recurso  deve  revestir-se 
necessariamente de interesse recursal, ou seja, deve ter utilidade e 
necessidade para a parte conseguir situação mais vantajosa do que 
a outorgada pela decisão que lhe foi desfavorável.  A falta desses 
requisitas inviabiliza o conhecimento do recurso.4

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.5

Dessa forma, considerando que a observância ao princípio da 
dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade do recurso, conclui-
se  que  a  sua  violação  importa  em não  conhecimento  do  presente  apelo, 
notadamente em razão da total inovação das razões recursais.

2 STJ  -  AgRg  no  AREsp  355.485/RS,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
22/10/2013, DJe 29/10/2013.

3 TJPB; AGInt 073.2011.003256-9/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra 
Filho; DJPB 05/06/2013; Pág. 11.

4 TJPB;  Acórdão  do  processo  nº  20020100002282001  -  Relator  DES.ª  MARIA  DAS  GRAÇAS  MORAIS 
GUEDES - j. Em 12/03/2013.

5 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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DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no caput6 do art. 557 do CPC, NEGO 
SEGUIMENTO  MONOCRÁTICO  ao  recurso  apelatório,  por  ser 
manifestamente  inadmissível  em  face  da  inobservância  ao  princípio  da 
dialeticidade recursal. 

P.I.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                            RELATOR

6 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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