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APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA  AOS  FUNDAMENTOS  DO  DECISUM.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III,
DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO
NÃO CONHECIDO.

- A teor do disposto no art.  932, inciso III,  do Novo Código de
Processo Civil, a parte apelante deve verberar seu inconformismo,
expondo os fundamentos de fato e direito que lastreiam seu pedido
de nova decisão, impugnando especificamente os fundamentos do
decisum.  Assim,  na  hipótese  de ausência  de  razões  recursais  ou
sendo estas dissociadas ou imprestáveis a modificação do julgado,
não  se  conhece  do  recurso,  ante  a  ofensa  ao princípio  da
dialeticidade.

- “Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à
produção  de  prova,  bem  como,  quando  for  o  caso,  homologar
autocomposição das partes;
II  -  apreciar  o  pedido  de  tutela  provisória  nos  recursos  e  nos
processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida;”
(Art. 932, III, NCPC) Destaquei!



                       VISTOS.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Flávia  Cabral  de  Almeida  contra
sentença que julgou improcedente a “Ação Revisional de Contrato), proposta em face do Banco
Itauleasing S/A. 

Na decisão ora guerreada  (fls. 67/71), o Magistrado decidiu pela improcedência da
demanda, entendendo que o contrato de arrendamento mercantil atende aos termos contratados pela
parte autora, não havendo a abusividade a ser declarada a título de taxa de juros.

Insatisfeita, a autora interpôs apelação cível, fls. 75/77, sustentando, genericamente,
que  o  contrato  de  financiamento  excessivo  e  abusivo,  devendo  ser  ressarcido  pelos  valores
indevidamente pagos.

 
Ao final, solicita o provimento da sua irresignação, para reformar integralmente a

sentença, julgando procedente a demanda.

Contrarrazões  - fls.81/85.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls.  95/96, opinando pelo prosseguimento do
feito, sem adentrar no mérito, porquanto ausente interesse público.

É o breve relatório. 

DECIDO.

Analisando  a  apelação,  verifico  que  a apelante  não  atacou  frontalmente  a
fundamentação da sentença.

Com efeito, ao questionar o decisório ora vergastado, a recorrente apresenta
argumentos  genéricos,  sem  rebater  especificamente  os  fundamentos  que  embasaram  a
improcedência da ação.

Nesse  passo,  impende  consignar  que,  dentre  os  vários  princípios  que  regulam a
sistemática processual dos recursos cíveis,  o da  DIALETICIDADE se apresenta como um dos
mais válidos. E este não foi obedecido na vertente peça recursal.

Referido preceito traduz a necessidade de que a parte insatisfeita com a prestação
jurisdicional a ela conferida interponha a sua sedição 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 descontentamento. 

De acordo com os entendimentos doutrinários a respeito do tema,  "O princípio da
dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos
pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, o porque do pedido de prolação de outra
decisão."PIMENTEL, Bernardo de Souza, Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 147.

Com relação à matéria, permita-me transcrever, por oportuno, decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça:

AC-0123460-27.2012.815.2001                                                                                                      2



AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART.  1042 DO CPC/15) -  AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -  DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  INSURGÊNCIA DA AUTORA.  1.  Na  linha  dos
precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior
à interposição do Recurso Especial não são passíveis de conhecimento
por  importar  inovação  recursal,  indevida  em  virtude  da  preclusão
consumativa.  2.  Razões  do  agravo  em  Recurso  Especial  que  não
infirmaram especificamente os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade. Em cumprimento
ao princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de
modo  abalizado,  o  desacerto  de  cada  fundamento  do  capítulo
impugnado  na  decisão  agravada.  Aplicação  do  quanto  disposto  no
artigo  932,  inc.  III,  do  CPC/15.  Incidência  do  óbice  enunciado  na
Súmula nº 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC[73]  que  deixa  de  atacar  especificamente  os  fundamentos  da
decisão agravada". 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp
1.210.415; Proc. 2017/0310178-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco
Buzzi; Julg. 20/03/2018; DJE 27/03/2018; Pág. 1364) Grifo nosso

Neste Egrégio Tribunal, veja-se:

APELAÇÃO.  AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.  PRETENSÃO
JULGADA  EM  PARTE  PROCEDENTE  POR  CONFIGURAR  A
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ANTE A AUSÊNCIA
DE  APRESENTAÇÃO  DO  CONTRATO  OBJETO  DA  AÇÃO  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. DEVOLUÇÃO  DO  TEMA  SOB
ASPECTO ARGUMENTATIVO E SEM DESCONSTITUIR AS RAZÕES
DE  DECIDIR.  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DO  COMANDO
JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS
DOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  APELADA. VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.  As
razões recursais devem atacar os fundamentos da decisão para tentar
obter sua reforma, sob pena de não conhecimento do recurso. Ausente
a impugnação específica dos fundamentos da sentença, caracteriza a
hipótese prevista no inciso III, do art. 932, do CPC/2015, que autoriza
o julgamento monocrático da pretensão recursal. Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO APELO,  na forma do art.  932,  inciso III,  do
Código  de  Processo  Civil  de  2015.  (TJPB;  APL  0001372-
06.2013.815.0011; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB
26/01/2018; Pág. 5) Grifo nosso.

O Ministro  Luiz  Fux,  em voto exarado no Ag 991181 (DJ 21/11/2008),  citando
precedente,  disse:  “Em  respeito  ao  princípio  da  dialeticidade,  os  recursos  devem  ser
fundamentados. É necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Na
hipótese,  a  agravante  deixou  de  infirmar  os  fundamentos  da  decisão  agravada,  atraindo  a
aplicação, por analogia, da Súmula nº 182 do STJ”.

Na mesma esteira, prelecionando sobre o referido princípio, pontifica Nelson Nery
Junior, verbis:
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“Vige, no tocante aos recursos, o princípio 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.

Nesses termos,  compete ao relator,  monocraticamente,  não conhecer  dos recursos
que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como forma de
prestigiar os princípios da economia e celeridade processuais. Veja-se o novo dispositivo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à
produção  de  prova,  bem como,  quando  for  o  caso,  homologar
autocomposição das partes;
II  -  apreciar  o  pedido  de  tutela  provisória  nos  recursos  e  nos
processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida;”
(Art. 932, III, NCPC) Destaquei!

Desse  modo,  com  fulcro  no  art.  932,  III,  do  NCPC,  NÃO  CONHEÇO  DA
APELAÇÃO CÍVEL. 

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 12 de abril de 2018.

                         Des. José Ricardo Porto 
                                     Relator           
                                                
                                                                                                                                                       J/06
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