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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTA DE
CONDOMÍNIO.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO
DO  PROMOVIDO.  PRETENSÃO  RECURSAL.
ABORDAGEM  INSUFICIENTE  DA  MATÉRIA
CENTRAL.  ARGUMENTAÇÃO  QUE  NÃO
AFRONTA  DIRETAMENTE  AS  PREMISSAS  DO
PROVIMENTO  HOSTILIZADO.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.  INTELIGÊNCIA DO ART.  932,  III,  DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

- O princípio da dialeticidade apresenta-se como um
dos  mais  relevantes,  porquanto  se  traduz  na
necessidade de a parte insatisfeita com o provimento
judicial apresentar a sua irresignação através de um
raciocínio lógico e conexo aos motivos elencados no
decisório  combatido,  de  modo  a  possibilitar  à

Apelação Cível nº 0039532-18.2011.815.2001         1



instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das
fronteiras do descontentamento.

-  Ausente um dos pressupostos de admissibilidade
recursal, qual seja, a regularidade formal, não poderá
ser conhecido o recurso interposto.

- Dispensável levar a matéria ao plenário, consoante
preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código
de Processo Civil, o qual confere poderes ao relator
para  não  conhecer  de  recurso  que  não  tenha
impugnado  adequadamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 100/102, interposta por
Lécio Xavier de Morais contra a sentença, fls. 87/89, prolatada pelo Juiz de Direito da
9ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da  Ação de Cobrança de Cota de
Condomínio  manejada pelo  Condomínio Adriana Park,  que julgou procedente a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos no excerto dispositivo: 

Isto  Posto,  JULGO PROCEDENTE  o  pedido para
condenar  o  promovido  LÉCIO  XAVIER  DE
MORAES,  ao  pagamento  das  taxas  extras  de
condomínio em atraso, à partir de março de 2010 a
setembro de 2011, devidamente corrigida pelo INPC,
à partir do vencimento de cada parcela, e incidência
de juros previstos na cláusula prevista no regimento
interno (fl.75) em consequência, julgo extinta a ação
com  base  no  art.  269,  IV,  do  Código  de  Processo
Civil.

Em suas razões, o  autor se insurge apenas contra a
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manutenção dos juros moratórios de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao
dia, porquanto, no seu dizer, “a aplicação destes valores não condiz com a realidade
dos  contratos  comerciais  no nosso  país”.  Pede,  para  tanto,  a  reforma da  decisão
atacada.

 Contrarrazões ofertadas às fls. 106/108, requerendo
o desprovimento  do presente recurso, com a  consequente manutenção do  decisum,
em toda sua integralidade.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  cabe  esclarecer  que,  dentre  os  vários
princípios a regular a sistemática processual dos recursos cíveis, o da dialeticidade
apresenta-se como um dos mais relevantes, porquanto se traduz na necessidade de a
parte insatisfeita com o provimento judicial apresentar a sua irresignação através de
um raciocínio  lógico  e  conexo aos  motivos  elencados no decisório  combatido,  de
modo  a  possibilitar  à  instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  do
descontentamento. 

Sobre o assunto, disserta Nelson Nery Júnior: 

Princípio  da  dialeticidade.  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
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impugnado, mas também, necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo  julgamento  da  questão  nele  cogitada.  Na
verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo,
que  é  essencialmente  dialético.  (Apud  Fredie
Diddier Jr., In. Curso de Direito Processual Civil, 3ª
edição, 2007, p. 55). 

Ocorre  que  mencionada  conduta  não  foi  adotada
pela parte insurgente no caso telado. Vejamos.

O  recurso  apelatório  cinge  seu  inconformismo
apenas em dois parágrafos, abaixo transcritos:

2.1  –  Foram  mantidos,  os  juros  moratórios
requeridos na inicial do Apelado em 0,33% ao dia,
uma  vez  que  a  dívida  existente  aumentou
absurdamente,  indo  totalmente  de  encontro  aos
juros aplicados comercialmente, deixando o Apelado
sem  condições  para  fazer  a  quitação  dos
condomínios atrasados.
Data vênia, a sentença deve ser reformada, pois não
há o que se falar em juros moratórios de 0,33% ao
dia,  uma  vez  que  a  aplicação  destes  valores,  não
condiz com a realidade dos contratos comerciais no
nosso país, além de ser um absurdo esta cobrança na
atual situação que passamos.

Como se vê, a insurgência recursal não traz qualquer
argumento capaz de demonstrar a razão da irregularidade da aplicação dos juros em
tela, mas tão somente verbera que estes vão de encontro à realidade do país. Ou seja,
não  teceu  argumentação  que  afronte  diretamente  as  premissas  do  provimento
hostilizado.
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Ora, ao deixar de expor as razões de fato e de direito
pertinentes  à  argumentação abordada no decisório  atacado,  não atendeu a  parte
recorrente aos requisitos preconizados no art. 932, II, do Novo Código de Processo
Civil.

Com relação  ao  tema,  transcrevo  decisão,  recente,
proferida por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS. OFENSA AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
REGULARIDADE  FORMAL DO  RECURSO  NÃO
ATENDIDA.  REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  514,  II,  DO  CPC  DE
1973/ART.  932,  III  DO  NCPC.  NÃO
CONHECIMENTO DO APELO.
Cabe ao recorrente demonstrar em sua peça recursal,
o  desacerto  das  razões  de  decidir  expostas  na
sentença  recorrida,  pressuposto  indispensável  à
regularidade  formal  do  recurso  de  apelação.
Desatendido, pois, tal requisito intrínseco, impõe-se
o não conhecimento do recurso. (TJPB; APL 0002978-
79.2014.815.2001;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Saulo Henrique de Sá e Benevides; DJPB 22/01/2018;
Pág. 04)

Nesse  viés,  posicionou-se  o  Superior  Tribunal  de
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO  QUE  SE
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RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC QUE  PADECE  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA Nº 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO
IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
DESRESPEITO  À  REGRA  DA  DIALETICIDADE.
ART.  514,  II  DO  CPC.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Embora a decisão que examinou o
Recurso Especial efetivamente não tenha enfrentado
a tese de ofensa ao  art. 535 do CPC, o apelo nobre
ostenta,  nesse aspecto, fundamentação deficiente,  a
teor  da  Súmula  nº  284  do  STF,  pois  se  limitou  a
invocar  genericamente  o  dever  da  instância  de
origem de examinar às inteiras as teses veiculadas na
apelação, sem indicar precisamente as questões cujo
exame teria  sido  sonegado,  ou realizado  de  modo
contraditório  ou  obscuro.  2.  A  ausência  de
impugnação  específica  ao  único  fundamento  do
acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da
dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do
CPC,  efetivamente  tornou  inviável  o  exame  do
recurso de apelação. 3. Agravo regimental do serviço
social  do  comércio.  SESC  AR/ES  desprovido.  (STJ;
AgRg-AREsp  463.165;  Proc.  2014/0009001-7;  ES;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia
Filho; DJE 01/04/2016).

Sendo  assim,  ausente  um  dos  pressupostos  de
admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, não poderá ser conhecido
o recurso interposto.

Oportuno evidenciar que o juízo de admissibilidade
de todos os pressupostos recursais  constitui  matéria  de ordem pública,  podendo,
inclusive,  ser  analisado pelo órgão julgador,  independentemente do requerimento
das partes.
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Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário,
consoante preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, o
qual  confere  poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Ante  todo  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DO
RECURSO DE APELAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho

           Desembargador 

                                                                                         Relator
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