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DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0002621-41.2010.815.2001
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Relator   : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : HSBC Bank Brasil S/A 
Advogada : Jullyanna Karlla Viégas Albino
Apelado : Jacob Cristo de Albuquerque
Advogados   : Márcio Rogério Macedo das Neves e Deymakson Olegário Soares

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO  C/C  PEDIDO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  EM
PRIMEIRO  GRAU. SUBLEVAÇÃO  PELO  BANCO
PROMOVIDO. AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
OBJETIVA E JURÍDICA DAS RAZÕES POSTAS NA
DECISÃO OBJURGADA. ARGUIÇÕES GENÉRICAS
E  DISSOCIADAS  DOS  FUNDAMENTOS  DA
SENTENÇA.   PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.  INADMISSIBILIDADE  DO
RECURSO. APLICABILIDADE DO ART. 514, II, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO.
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- Não  enfrentando,  de  forma  específica, as  razões
observadas na decisão recorrida, padece o recurso de
regularidade  formal,  um  dos  pressupostos
extrínsecos  de  admissibilidade  recursal,  por
inobservância ao princípio da dialeticidade.

-  Não  se  conhece  do  recurso  apelatório  que  não
aponta  as  razões  de  fato  e  de  direito  pelas  quais
entende  o  apelante  deva  ser  reformada  a  decisão
hostilizada, violando, assim, o disposto no art. 514, II,
do Código de Processo Civil.

-  Nos  termos  do  art.  557,  caput, do  Código  de
Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso
manifestamente inadmissível.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 135/167, interposta por
Jacob Cristo de Albuquerque desafiando sentença prolatada pela Juíza de Direito da
17ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  fls.  127/133,  que,  nos  autos  da  Ação  de
Consignação em pagamento c/c Pedido de Revisão Contratual proposta em face do
HSBC BANK BRASIL S/A, decidiu:

(...) JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido de
consignação  em  pagamento  c/c  revisão  contratual
para afastar a capitalização mensal de juros e limitar
os juros de mora de 2% ao mês. Uma vez recalculado
o  débito,  havendo  saldo  em  favor  do  autor,  este
deverá ser calculado sobre as parcelas para,  assim,
encontrar-se o valor devido, momento em que serão
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realizados os cálculos acerca do que já foi pago e do
que restar a pagar. Tudo isso de acordo com o novo
valor da parcela encontrada pelos cálculos judiciais.
Condeno  a  parte  ré  nas  custas  processuais  e
honorários  advocatícios,  que  arbitro  em  R$  500,00
(quinhentos reais), a teor do art. 20, § 4º, do CPC.

Em suas razões,  o apelante aduz a impossibilidade
de revisão contratual, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, não podendo,
assim,  ser  aplicada  ao  caso  a  alegação  de  observância  à  função  social,  à  boa-fé
objetiva  dos  contratos,  à  autonomia  da  vontade,  à  transparência.  Assevera,  em
síntese, a inexistência de ilegalidade na cobrança das tarifas contratuais, bem como
da repetição de indébito e a impossibilidade de compensação de valores. Insurge-se,
ainda,  acerca  do  pleito  referente  à  manutenção  de  posse,  à  inversão do ônus  da
prova, à revogação da justiça gratuita.  Ao final, pugna pelo provimento do recurso
apelatório para reformar a sentença,  ou, pelo menos, seja reduzido os honorários
advocatícios.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
a certidão encartada à fl. 170.

A  Procuradoria  de Justiça,  através da Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 178/180, não se manifestou quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Como se sabe, 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
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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. 

No mesmo sentido, orienta 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
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
pelo insurgente no caso telado, já que esse não impugnou, de forma específica, os
fundamentos declinados pela Magistrada a quo, ou seja, não teceu argumentação que
afronte especificamente as premissas da sentença desafiada.

Digo  isso,  pois,  o  recorrente,  além  de  reproduzir
alguns  trechos  da  peça  contestatória,  deixou  de  expôs  as  razões  recursais
imprescindíveis quando da interposição da insurgência via apelação, limitando-se,
tão somente, a afirmar, de forma genérica e sem fundamentação, a necessidade de
reforma  da  decisão  de  primeiro  grau,  abordando,  contudo,  várias  temáticas
estranhas à controvérsia inicial. 

Ora, ao deixar de expor as razões de fato e de direito
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que  o  levaram  a  voltar-se  contra  a  motivação  exposta  na  sentença  atacada,  não
atendeu  o  recorrente  aos  requisitos  preconizados  no  art.  514,  II,  do  Código  de
Processo Civil.

Nesse  mesmo  sentido,  posicionou-se  o  Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL -  PROPRIEDADE  DO
IMÓVEL  OBJETO  DO  CONTRATO  DE
PERMUTA  NÃO  DEMONSTRADA  -
VERIFICAÇÃO  -  REEXAME  DO  CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
SÚMULA  7/STJ  -  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE  RECURSAL  -  NÃO
IMPUGNAÇÃO  DE  FORMA ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO -
SÚMULA  284/STF  -  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.-   Ultrapassar  os  fundamentos  do  v.  acórdão
recorrido  para  verificar-se  a  propriedade  do
imóvel  objeto  do  contrato  de  permuta,
significaria  o  reexame  do  conjunto  fático-
probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2.-  Nega-se  seguimento  a  Recurso  Especial
cujas razões não se articulam de modo direto e
efetivo  com  os  fundamentos  da  decisão
agravada.  A  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade  recursal  conduz  à  aplicação  da
Súmula 284/STF.
3.-  O  agravo  não  trouxe  nenhum  argumento
novo  capaz  de  modificar  o  decidido,  que  se
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mantém por seus próprios fundamentos.
4.-  Agravo  Regimental  a  que  se  nega
provimento.  (AgRg  no  AREsp  98.409/AL,  Rel.
Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA TURMA,
julgado  em  17/04/2012,  DJe  02/05/2012)  -
destaquei.

Nesse sentido, julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO
DA CONTESTAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA
DE  FUNDAMENTAÇÃO  RECURSAL.  OFENSA
AO  PRINCÍPIO  DA DIALETICIDADE.  ART.  514,
INCISO  II,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO MONOCRÁTICA.  AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. Não se deve conhecer do recurso cuja
fundamentação se limita a reproduzir o que foi dito
na  contestação  ou  em  peças  anteriores,  sem,
contudo,  indicar  os  motivos  de  fato  e  de  direito
pelos  quais  se  pleiteia  por julgamento da  decisão
impugnada. (TJPB;  Rec.  200.2010.039324-4/001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 17/10/2013;
Pág. 10) - grifei.

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

Outrossim,  oportuno  evidenciar  que  o  juízo  de
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admissibilidade, no tocante à apreciação de todos os pressupostos recursais, constitui
matéria de ordem pública, devendo ser analisado pelo órgão julgador, independente
do requerimento das partes.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do art. 557, do
Código de Processo Civil, o relator negará seguimento ao recurso manifestamente
inadmissível,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.

Ante  o  exposto,  com esteio  no  art.  557,  caput,  do
Estatuto Processual Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. 

P. I. 

João Pessoa, 1º de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator

Apelação Cível nº 0002621-41.2010.815.2001                                                                                                                              7


