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DECISÃO MONOCRÁTICA
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Relator :Des. José Ricardo Porto.
Agravante :Josélia Malfada Scarano Pereira. 
Advogado :Giordano Mouzalas de Souza e Silva.              
Agravado :Condomínio Residencial Casuarinas.             

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  PLEITO 
LIMINAR.  DECISÃO  AGRAVADA.  POSTERGAÇÃO  PARA 
DEPOIS  DA  OITIVA  DA  PARTE  CONTRÁRIA.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO. ARGUMENTOS QUE 
DEFENDEM  A  PLAUSIBILIDADE  DO  DIREITO  INVOCADO. 
MATÉRIA  ESTRANHA  AO  DECISUM.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO  AO  PONTO  ESPECÍFICO  DO  DECRETO 
JUDICIAL.  DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DO ART. 524, II,  DO CÓDIGO 
DE  PROCESSO  CIVIL.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO  DE 
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.   APLICAÇÃO  DO  ART.  557 
DO  CPC.  IRRESIGNAÇÃO  INSTRUMENTAL  NÃO 
CONHECIDA.

- Pelo Princípio da Dialeticidade, é essencial que os recursos ataquem os 
fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.

-  É  necessária  a  impugnação  específica  dos  fundamentos  da  decisão 
recorrida, de modo que demonstre a necessidade de apreciação do pleito 
liminar antes da oitiva da parte contrária, e não, apenas, a plausibilidade 
do direito invocado, ponto que ainda não analisado pelo Magistrado em 
virtude do decisum objurgado.

-  “Art.  524.  O  agravo  de  instrumento  será  dirigido  diretamente  ao  
tribunal competente, através de petição com os seguintes requisitos:
I. (...)
II. as razões do pedido de reforma da decisão”. (Art. 524, II, do CPC)

VISTOS.

Cuida-se de recurso instrumental interposto por Josélia Malfada Scarano 
Pereira, desafiando decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Regional de Mangabeira 
- Capital  que, nos autos da ação indenizatória com pedido de liminar movida em face do 
Condomínio Residencial Casuarinas, lançou despacho com o seguinte teor: “reservo-me para 
apreciar o pedido de antecipação de tutela após a resposta da parte ré” - fls. 19.



A  recorrente  defende,  inicialmente,  a  sua  não  permanência  no  rol 
negativo  de  inadimplência  do  promovido,  porquanto  firmou  acordo tendo  como objeto  o 
pagamento da suposta dívida condominial, honrando com todas as parcelas daquele débito.

Dito isso, afirma que “diferentemente de seu dever de retirar o nome da  
parte Agravante, a parte Agravada foi omissa quanto a sua obrigação, não retirando até a  
presente data o nome deste do malgrado rol”- fls. 04.

Ao final,  requer  o provimento  do recurso instrumental,  no sentido de 
determinar à recorrida que retire o nome da agravante do rol de maus pagadores, sob pena de 
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) – fls. 02/04.

Acostou documentos – fls. 05/19. 

É o relatório. DECIDO.

Procedendo  à  análise  dos  requisitos  de  admissibilidade  recursal, 
especialmente  no  que  diz  respeito  à  sua  regularidade  formal,  entendo  que  a  irresignação 
instrumental não merece ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ora, o referido preceito, norteador da sistemática processual atinente aos 
recursos cíveis, traduz a necessidade de que o ente processual descontente com o provimento 
judicial interponha a sua sedição de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo 
uma linha  de  raciocínio  lógico  e  conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido, 
possibilitando à instância superior o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento. 

Com relação  ao  tema,  permito-me  transcrever,  por  oportuno,  decisão 
proferida por este Egrégio Tribunal, da lavra do Des. Jorge Ribeiro Nóbrega. Vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  RAZÕES.  AUSÊNCIA.  
IMPOSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  NÃO  
CONHECIMENTO.
-  Ao  interpor  recurso,  a  parte  deve,  desde  logo,  expender  os  
fundamentos  basilares,  sendo-lhe  defeso  transmutá-los  em  mera  
remissão  à  petição  preexistente,  transferindo  ao  juízo  “ad  quem”  a  
obrigação de extrair determinados fatos ou preceitos de lei, porventura  
aplicáveis à espécie.  Sem as razões do inconformismo, o recurso não  
pode  ser  conhecido.”  (AC  nº  888.2001.002824-0/001.  Rel.  Des. 
Jorge Ribeiro Nóbrega. J. em 30/8/2001).

Na  mesma  esteira,  prelecionando  sobre  o  referido  princípio,  com  a 
maestria que lhe é peculiar, pontifica Nelson Nery Junior, verbis:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da  dialeticidade. Segundo 
este,  o  recurso  deverá  ser  dialético,  isto  é,  discursivo.  O  recorrente  
deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a  
parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível  
contraditório em sede recursal.
As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o  
qual  se  dirige,  possa  julgar  o  mérito  do  recurso,  ponderando-as  em  
confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o  
não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente,  



modificar  ou  anular  a  decisão  considerada  injusta  ou  ilegal,  é  
necessária  a  apresentação  das  razões  pelas  quais  se  aponta  a  
ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (Teoria Geral dos 
Recursos – Princípios  Fundamentais.  Editora  Revista  dos  Tribunais.  4ª 

edição. 1997. p. 146-7).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo 
dos arestos que adiante seguem:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - FUNDAMENTAÇÃO  
DEFICIENTE  E  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS  
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - SÚMULAS 284 E 283  
DO STF - NÃO-CONHECIMENTO.
1.  De  acordo  com  o  princípio  da  dialeticidade, as  razões  recursais  
devem  exprimir,  com  transparência  e  objetividade,  os  motivos  pelos  
quais a parte recorrente entende ter ocorrido contrariedade ou negativa  
de vigência ao dispositivo legal invocado no recurso especial. Deficiente  
a fundamentação, incide a Súmula 284/STF, aplicável por analogia ao  
recurso especial.
2.  É  manifestamente  inadmissível  o  recurso  especial,  se  as  razões  
recursais não atacam os fundamentos suficientes para manter íntegro o  
acórdão recorrido.
3. Recurso especial não conhecido.” (REsp 896822 / SP. Rel. Ministra 
Eliana Calmon. J. em 06/11/2008).

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  REPETIÇÃO DOS 
FUNDAMENTOS DA  INICIAL.  COMODISMO INACEITÁVEL.  
PRECEDENTES.
1.  Recurso  Especial  interposto  contra  v.  Acórdão  que  considerou  
indispensável que na apelação sejam declinadas as razões pelas quais a  
sentença seria injusta ou ilegal.
2.  O Código  de  Processo  Civil  (arts.  514 e  515)  impõe  às  partes  a  
observância  da  forma  segundo  a  qual  deve  se  revestir  o  recurso  
apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à  
sentença  (petição  inicial, contestação  ou  arrazoados),  à  guisa  de  
fundamentos com  os  quais  se  almeja  a   reforma  do  decisório  
monocrático.  À  luz  do  ordenamento  jurídico  processual,  tal  atitude  
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
3. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença  
que  deseja  rebater,  mesmo  que,  no  decorrer  das  razões,  utilize-se,  
também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No  
entanto,  só  os  já  desvendados  anteriormente  não  são  por  demais  
suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença.
(...)
6.  Recurso  não  provido.” (REsp  359080  /  PR.  Rel.  Ministro  José 
Delgado. J. em 11/12/2001).

Analisando os  autos,  verifica-se que a peça recursal  prendeu-se a 
argumentos estranhos ao decisum, eis que o trata como se tivesse indeferido o pedido de 
liminar formulado no primeiro  grau de  jurisdição,  quando,  na verdade,  o  decisório 
apenas  postergou  a  apreciação  da  tutela  antecipada  para  depois  da  oitiva  da  parte 
contrária.



Para  que  não  parem  dúvidas,  vejamos  trechos  da  irresignação 
instrumental e da decisão recorrida:

“Com todo o respeito a r. Decisão interlocutória prolatada pelo juízo de  
piso,  mas  esta  não  deve  prosperar  vez  que  a  parte  Agravante  
demonstrou  de  forma clara  que  não fazia  jus  a  permanecer  naquele  
amargo rol negativo
(...)
Todavia,  diferentemente  de  seu  dever  de  retirar  o  nome  da  parte  
Agravante, a parte Agravada foi omissa quanto a sua obrigação, não  
retirando até a presente data o nome deste do malgrado rol.
(…)
Alicerçado, portanto, a pretensão da parte Agravante no que se refere a  
não concessão de medida de liminar pelo juiz de primeiro grau”- fls. 04 
da inicial do recurso.

“Reservo-me para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a  
resposta da parte ré” - fls. 19 da decisão agravada.

Assim,  ao  deixar  de  expor  os  fundamentos  de  combate  à  decisão 
guerreada, denota-se que a agravante não deu cumprimento ao preceito estatuído no artigo 
524, II, do Código de Processo Civil, afrontando ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, o mencionado dispositivo, assim dispõe:

“Art.  524.  O  agravo  de  instrumento  será  dirigido  diretamente  ao  
tribunal competente, através de petição com os seguintes requisitos:
I. (...)
II. as razões do pedido de reforma da decisão”. (Art. 524, II, do CPC)

Diante disso, nota-se que falta ao agravo interposto um dos requisitos de 
admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal,  ante a inexistência de exposição 
pela recorrente de fundamentação devidamente adequada aos aspectos contidos no decisão 
objeto de recurso,  chegando, ao ponto,  de combater    decisum   inexistente,  porquanto a   
liminar em nenhum momento foi indeferida, e sim, tão somente, o Magistrado de base 
reservou-se a apreciá-la após a oitiva da parte contrária.

Destarte,  na  forma  do  caput do  art.  557,  do  CPC,  não conheço  do 
recurso.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014.

         José Ricardo Porto
     Desembargador Relator
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