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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO N.º 0000939-24.2013.815.0521.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Alagoinha.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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APELADA: Mariza dos Santos Pereira.
ADVOGADO: Anna Karina Martins Soares Reis (OAB/PB nº 8266-A).

EMENTA:  APELAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DA
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 1.010, III, DO CPC/2015. APELO
NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ART. 932, III, DO CPC/2015.

O princípio da dialeticidade impõe ao apelante o ônus de impugnar os fundamentos
que embasam a sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.

Nos termos dos art. 932, III, do CPC de 2015, incumbe ao relator não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. 

Visto.

O Banco Bradesco S.A. interpôs Apelação contra a sentença prolatada pelo
Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Alagoinha,  f.  60/61,  nos  autos  da  Ação de
indenização por Danos Morais e Materiais em seu desfavor ajuizada por Mariza dos
Santos  Pereira,  que  julgou  procedente  o  pedido,  condenando-o  ao  pagamento  a
Autora do valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como a
devolução, em dobro, dos valores debitados mensalmente em sua conta-corrente a
título  de  juros  moratórios  decorrentes  dos  empréstimos  por  ela  celebrados,  ao
fundamento de que demonstra-se ilegal a cobrança dos mencionados juros.

Em suas razões recursais, f. 91/97, alegou que foi vítima de fraude, decorrente
de ato ilícito praticado por terceiro que, agindo de má-fé, alterou o valor nominal do
cheque  emitido  e  o  compensou  na  conta-corrente  da  Autora,  pelo  que,  no  seu
entender, não pode ser responsabilizado por ato que ocorreu por culpa exclusiva de
terceiro.

Sustentou que a Apelada não logrou êxito em provar os alegados danos morais
sofridos em virtude da inscrição do suposto ato ilícito, e que o valor fixado a título de
indenização foi excessivo.

Pugnou  pelo  provimento  do  Apelo  e  a  reforma  da  Sentença,  para  que  a
pretensão inicial seja julgada totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, para que
o quantum indenizatório seja reduzido.

Nas Contrarrazões, f. 82/85, a Apelada requereu o desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não estarem



configuradas  quaisquer  das  hipóteses  previstas  no art.  178,  I  a  III,  do Código de
Processo Civil/2015.

É o Relatório.

Não há como conhecer do Apelo, ante a ausência de correspondência entre
as razões recursais e os fundamentos da Decisão recorrida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme
no  sentido  de  que  o  princípio  da  dialeticidade,  extraído  do  art.  514,  II,  do
CPC/19731, correspondente ao art. 1.010, III, do CPC/20152, impõe ao apelante o
ônus  de  apresentar  os  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  embasam  seu
requerimento de reforma ou de anulação da decisão recorrida.

Ilustrativamente:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  POSSE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA.
APREENSÃO  DA  ARMA  EM  DATA  POSTERIOR  A  23/10/20005,  DATA
LIMITE PREVISTA NO ARTIGO 32 DA LEI N. 10.286/2003. FUNDAMENTO
NÃO  IMPUGNADO.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.  O agravante deve
atacar,  de  forma  específica,  todos  os  argumentos  lançados  na  decisão
combatida,  sob  pena de  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade  e  incidência  do
verbete sumular n.  182/STJ. 2. Agravo regimental  não conhecido (STJ, AgInt no
REsp 1471013/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 02/06/2016, DJe 15/06/2016).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.  AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DE
TODOS  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  QUE  NÃO  CONHECEU  DO
APELO  EXTREMO  NA  ORIGEM.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL
INADMISSÍVEL.  PRECEDENTE.  AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO.  1.
[…] 2. Em razão do art. 544, § 4º, I, do CPC e do princípio da dialeticidade, não
se pode conhecer do agravo em recurso especial quando a parte agravante não
refuta, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
extremo  na  origem.  Precedente.  3.  Embargos  de  declaração  conhecidos  como
agravo regimental, ao qual se nega provimento (STJ, EDcl no AREsp 841.392/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/05/2016, DJe 06/06/2016).

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO APELO DO PROMOVIDO, ORA AGRAVANTE, POR DESCUMPRIMENTO
AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  ABORDAGEM,  NO  RECURSO
APELATÓRIO, DE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO.
À Luz da jurisprudência do STJ, “constitui ônus do recorrente a impugnação
aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena
de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio
da dialeticidade” […] (TJPB, APL 0065699-32.2012.815.2003, Primeira Câmara
Especializada Cível, Rel. Des. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, DJPB

1 Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: […] II – os fundamentos de
fato e de direito; …

2 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: […] III –
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; … 



01/06/2016).

No caso  dos  autos, o  Juízo  julgou  procedente  o  pedido,  condenando  o
Promovido, ora Apelante, ao pagamento a Autora do valor de R$ 2.000,00 a título de
indenização  por  danos  morais,  bem  como  a  devolução,  em  dobro,  dos  juros
moratórios  cobrados  mensalmente  em  decorrência  dos  empréstimos  por  ela
celebrados,  ao  fundamento  de  que  demonstrava-se  ilegal  a  cobrança  dos
mencionados juros.

O  Apelo,  contudo,  trouxe  argumentos  que  tratam  da  ausência  de
responsabilidade de reparação pelos danos morais decorrentes de ato ilícito praticado
por terceiro, que alterou o valor nominal do cheque emitido e o compensou na conta
corrente da Autora, matéria que sequer foi objeto de discussão nestes autos, estando
o  Recurso  em evidente  descompasso  com os  fundamentos  de  fato  e  de  direito
decididos pelo Juízo.

Posto isso, considerando que o Apelante não impugnou especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, não conheço da Apelação, com arrimo no
art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


