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Agravado : Ubiratan Cavalcanti Albuquerque
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Souza e Silva

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO 
ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
IRRESIGNAÇÃO.  RAZÕES  DO  RECURSO DISSOCIADAS 
DOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO.  DECISUM 
MANTIDO  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  As  razões  do  recurso  devem  atacar  os  fundamentos  da 
decisão vergastada para tentar obter sua reforma, sob pena 
de não conhecimento.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao 
agravo  interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento S.A contra decisão monocrática, fls. 226/232, que 
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negou seguimento à apelação cível, por violar o princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais, fls. 235/249, o agravante sustenta 
que a questão posta em juízo discute a ilegalidade da capitalização dos juros.

Alega que “ sem prejuízo da discussão sobre a aplicação do Código  
de Defesa do Consumidor aos contratos deste gênero, é permitida a contagem dos juros nos  
termos exigidos pelo réu, pois os juros se incorporam ao capital. Confusão faz o apelado  
quando não separa os juros compensatórios dos juros moratórios, espécies distintas de um  
mesmo gênero. Veja-se, Excelência,  que o apelado trata a questão dos juros de maneira  
genérica,  sem  fazer  distinção  de  suas  espécies.  Vedada  é  a  capitalização  dos  juros  
compensatórios com os juros moratórios, o que jamais foi exigido pelo réu.”

Sustenta  que  em  suas  relações  são  cobrados  os  juros 
compensatórios  até  o  implemento  da  condição,  ou  seja,  o  adimplemento  da 
obrigação, e somente após, quando cessada a cobrança dos juros compensatórios é 
que são exigidos os juros moratórios pelo não cumprimento da obrigação.

Aduz  também que  a  capitalização  dos  juros  é  o  processo 
segundo o  qual  os  juros  de  mora  devidos  e  não  liquidados são  acrescidos  ao 
capital inicial.

Afirma  não  existir  ilegalidade  nos  juros  aplicados  no 
contrato em debate, razão pela qual requer que prevaleça as taxas aplicadas e o 
método de cálculo pactuado.

Pontifica que as cláusulas contratuais devem ser respeitadas 
pelas partes e não podem ser alteradas judicialmente. Assevera que “ se ocorrerem 
motivos  que  justificam a  intervenção  judicial  em lei  permitida,  há  de  realizar-se  para  
decretação  da nulidade  ou da  resolução  do contrato,  nunca  para  a  modificação  de  seu  
conteúdo.”

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão 
hostilizada seja revogada e a apelação cível  devidamente apreciada pelo órgão 
colegiado.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Reexaminando o caso, entendo que nenhum dos argumentos 
expostos  pelo  agravante  é  hábil  para  desconstituir  a  motivação  da  decisão 
questionada, firmada em análise dos fatos e das provas constantes nestes autos, 
razão pela qual a mantenho.

Para  melhor  análise  da  questão,  transcrevo  a  decisão 
agravada para apreciação deste Órgão colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
DE VEÍCULO. 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PROCESSUAL. 
INEXISTÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS 
RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO  VERGASTADA.  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  NÃO  OBSERVÂNCIA.  ACOLHIMENTO. 
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DA  LEI  PROCESSUAL 
CIVIL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. SEGUIMENTO NEGADO.

- As razões do apelo devem atacar os fundamentos da decisão para tentar 
obter sua reforma, sob pena de não conhecimento do recurso.

- O princípio de dialeticidade impõe à parte recorrente impugnar todos os 
fundamentos  que  justificariam  a  manutenção  da  sentença  ou  acórdão 
recorrido,  e  caso  estes  se  mostrem  insustentáveis,  ausente  o  interesse 
recursal.

Vistos, etc. 

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Aymoré  Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A contra sentença prolatada pelo Juízo 
da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital,  nos autos da Ação Ordinária 
ajuizada por Ubiratan Cavalcanti de Albuquerque.

O  julgador  de  primeiro  grau,  às  fls.  92/102,  acolheu  parcialmente  os 
pedidos da exordial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base nos argumentos, dispositivos e entendimentos 
sumulados acima elencados, observando especialmente o que dispõe o 
art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil e arts. 2º, 3º e 42, parágrafo  
único  da  Lei  8.78/1990  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O 
PEDIDO veiculado na inicial para revisar o contrato e declarar abusivas a 
taxa  de  abertura  de  crédito,  de  serviços  de  terceiros  e  de  gravame, 
devendo o promovido restituir em dobro a tarifa de abertura de crédito 
no valor  de R$ 450,00 (quatrocentos e  cinquenta reais),  de serviços  de 
terceiros no valor  de R$ 2.588,00 (dois mil  quinhentos e  oitenta e  oito 
reais) e de gravame no importe de R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e 
dois centavos), corrigidas monetariamente pelo INPC desde a celebração 
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do contrato e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condeno o 
promovido a restituir em dobro os juros remuneratórios no percentual de 
1,50% cobrados sobre as taxas ilegais acima especificadas com correção 
monetária desde cada pagamento de boleto. Por fim, os valores cobrados 
ilegalmente  deverão  ser  compensados  com  o  saldo  devedor  do 
promovente, extinguindo-se o feito com a resolução do mérito.
Tendo em vista que cada parte foi vencedora e vencida, serão recíproca e 
proporcionalmente  distribuídas  e  compensadas  as  custas  e  honorários 
advocatícios, estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do débito a ser apurado em fase de liquidação, nos moldes do art. 
21 do CPC, observando-se,  ainda,  que a parte autora é beneficiária da 
gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, às fls. 103/121, o apelante  suscita, em sede de 
preliminar,  a  impossibilidade jurídica do pedido e o indeferimento da 
petição inicial por inépcia.

No mérito,  sustenta que o contrato foi legal e regularmente celebrado, 
motivo pelo qual  afirma que deve prevalecer o princípio do  pacta sunt  
servanda. 

Assevera que os contratos que envolvem as instituições financeiras não 
possuem  limitação  nas  taxas  de  juros  remuneratórios  e  moratórios. 
Pontifica ainda, a legalidade das seguintes cobranças: a) tarifa de abertura 
de crédito; b)  serviços de terceiros e c) gravame eletrônico.

Pontua a impossibilidade de repetição de indébito, em razão da ausência 
de pagamento indevido.

Pugna pelo provimento do recurso para, reformando o decisum, declarar 
válidas todas as cláusulas do pacto.

Nas razões contrárias, às fls.138/154, o apelado argui, preliminarmente, a 
ausência de dialeticidade processual, afirmando que o recorrente não traz 
no apelo argumentos capazes de ensejar a reforma da decisão, haja vista a 
utilização das mesmas justificativas descritas na peça contestatória.

No mérito,  alega que “não terá outra alternativa senão,  repetir os  mesmos  
termos da impugnação, em face da repetição da contestação pela parte recorrente,  
agora quando da apelação apresentada.”

Requer  o  acolhimento  da  preliminar  suscitada  e,  em  caso  de 
entendimento  diverso,  postula  a  manutenção  de  todos  os  termos  da 
sentença.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 199/201, conclui que o apelo não deve 
ser  conhecido,  porquanto  desrespeita  o  comando  do  art.  514,  II,  do 
Código de Processo  Civil.  Nesses  termos,  opina pelo  “indeferimento  do  
recurso, nos termos do art. 557 do CPC.”

É o relatório.
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D e c i d o .

Primordialmente,  analiso  a  preliminar  de  ausência  de  dialeticidade 
processual, arguida pelo apelado no oferecimento das contrarrazões.

Como já exposto, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido 
revisional.

Na  parte  procedente,  declarou  a  abusividade  da  taxa  de  abertura  de 
crédito,  de  serviços  de  terceiros  e  de  gravame,  e  determinou  que  a 
instituição financeira restituísse de forma dobrada o indébito, devendo 
estas serem corrigidas monetariamente pelo INPC, desde a celebração do 
contrato e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

Condenou  ainda,   na  devolução,  também  em  dobro,  dos  juros 
remuneratórios no percentual de 1,50% cobrados sobre as taxas ilegais 
acima especificadas, com correção monetária desde cada pagamento de 
boleto. 

Em sua fundamentação, o juiz pontuou:

I)que a cobrança das taxas administrativas  viola o CDC, bem como o 
poder  regulamentar  do  Banco  Central  do  Brasil,  uma  vez  que  suas 
resoluções autorizadoras desse recolhimento são formalmente  ilegais, em 
razão da ausência de força capaz de alterar a legislação vigente;

II) que as cláusulas que estabelecem obrigações consideradas iníquas, 
abusivas e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada são 
consideradas nulas de pleno direito;

III) estar disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC o direito à 
repetição em dobro do indébito quando existir, na relação de consumo, 
uma cobrança indevida;

IV)  que “conforme análise do contrato, vê-se que as taxas foram incluídas  
no financiamento e houve a incidência de juros. Atente-se que houve a aplicação  
da taxa de juros remuneratórios no percentual de 1,50%.”

Pois bem.

Depreende-se da fundamentação do julgado que o magistrado discorreu, 
em vários  pontos,  acerca  da  impossibilidade  jurídica  da  cobrança  das 
tarifas em discussão.

Contudo,  constato,  de  pronto,  que,  em  sede  de  recurso,  o   apelante 
limitou-se  a  repetir  as  justificativas  apresentadas  na  contestação, 
deixando  de  levantar  argumentos  relevantes  a  ensejar  a  reforma  do 
decisum. 

Vislumbro  que  nenhuma  de  suas  teses  atacam  especificamente  a 
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compreensão  do  julgador  de  que  as  cobranças  das  tarifas  permitidas 
pelas Resoluções do Banco Central são ilegais e, menos ainda, rebatem a 
devolução  dos  juros  juros  remuneratórios  aplicados  nas  tarifas 
administrativas.

No presente caso, verifico ser imprescindível o combate do referido ponto 
ignorado no apelo, haja vista este ter sido o trecho da fundamentação que 
deu  causa  a  procedência  parcial  do  pedido  para  devolver  de  forma 
dobrada ao recorrente os valores pagos a título de tarifas.

Pelo princípio da dialeticidade, a parte deve expor o motivo do reexame 
da matéria e as razões devem guardar relação com a decisão atacada. 

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
a qual negritei:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 544, § 4º, I, DO 
CPC.  DANOS  MORAIS.  REVISÃO  DO  VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas 
razões  não  impugnam  especificamente  o  fundamento  da  decisão 
agravada.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o 
ônus  de  evidenciar,  nas  razões  do  agravo  em  recurso  especial,  o 
desacerto da decisão recorrida.
3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" 
(Súmula 7/STJ).
4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da 
indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial 
quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na 
hipótese dos autos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 238.398/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 05/03/2014) (negritei)

Outro não é o entendimento que vem sendo adotado neste Tribunal:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  EXECUÇÃO 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE 
EMPENHO.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  IDENTIDADE 
ABSOLUTA DAS  RAZÕES  RECURSAIS  COM  A PETIÇÃO  INICIAL. 
AUSÊNCIA  DE  CONFRONTO  COM  OS  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO  RECORRIDA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  IRRESIGNAÇÃO.  AGRAVO 
INTERNO.  DESPROVIMENTO.  -  Não  é  digno  de  conhecimento  o 
recurso  apelatório  que limitou-se  a  repetir  ipsis  litteris  a  redação já 
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exposta  na  petição  inicial,  na  mesma  ordem  de  parágrafos  e  sem 
qualquer alteração da terminologia utilizada, deixando de observar a 
linha de fudamentação adotada pela Juíza a quo e, por conseguinte, de 
fazer o confronto com as razões da decisão recorrida. TJPB - Acórdão do 
processo nº 20020110288236001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. 
LEANDRO DOS SANTOS  - julgado em 25/04/2013. (negritei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. 
APRESENTAÇÃO  DA  DOCUMENTAÇÃO  PELA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  RECONHECIMENTO  DO  PEDIDO  INICIAL. 
EXTINÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO. 
DESRESPEITO  AO  PRINCIPIO  DA  DIALETICIDADE.  FALTA  DE 
IMPUGNAÇÃO  AOS  PONTOS  ESPECÍFICOS  DA  SENTENÇA. 
EXIGÊNCIA DO ART. 514, II, DA LEI ADJETIVA CIVIL. AUSÊNCIA DE 
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  NÃO 
CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. -  Pelo princípio 
da dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos 
das  decisões  contra  as  quais  foram  interpostos. -  Faltando  ao  apelo 
interposto  requisito  de  admissibilidade  recursal,  como  a  regularidade 
formal, impõe-se o seu não conhecimento.  TJPB – Decisão Monocrática 
do processo nº 20020120606260001 -  Órgão (1ª  Câmara Cível) -  Relator 
DES. JOSÉ RICARDO PORTO - julgado em 21/03/2013. (negritei)

APELAÇÃO CIVEL. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DO  RECURSO.  MESMOS  FATOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL. 
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO 
AO INCISO II DO ART. 524 DO CPC. VERIFICAÇÃO. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO. - A apelação deve trazer as razões específicas do pedido 
de reforma da decisão. Inteligência do inc. II do art. 524, do CPC. - A 
simples irresignação, consubstanciada no ato de recorrer, repetindo as 
razões expostas na inicial não tem o condão de possibilitar a reforma da 
decisão,  que  o  recorrente  entende  desacertada.  A  fundamentação  é 
requisito  básico  para  a  modificação  do  julgado  combatido.  Deve, 
portanto, a parte impugnar os requisitos específicos dos fundamentos 
da decisão recorrida, expondo o porquê do seu pedido de reexame pela 
Instância ad quem. - Sendo manifestamente inadmissível o recurso, há a 
atração do art. 557 do CPC. TJPB – Decisão Monocrática do processo nº 
20020110569095001 -  Órgão (2ª  Câmara Cível)  -  Relatora DESª MARIA 
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA - julgado em 20/03/2013. 
(negritei)

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU  -  IMPOSTO 
PREDIAL TERRITORIAL URBANO.  COBRANÇA.  IMPROCEDÊNCIA 
EM  PRIMEIRO  GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DA  COMPANHIA  DE 
HABITAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
DESCABIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  34,  DO  CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  CONTRIBUINTES.  PROPRIETÁRIO, 
TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL OU 0 POSSUIDOR. POSSIBILIDADE DE 
ESCOLHA DO  PÓLO  PASSIVO  PELO  MUNICÍPIO.  LEGITIMIDADE 
OBSERVADA.  REJEIÇÃO  DA  PREFACIAL.  MÉRITO.  IMUNIDADE 
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RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DE FATO E JURÍDICA DAS RAZÕES RECURSAIS. DESATENDIMENTO 
- AOS PRECEITOS DO ART. 514, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA  EM  SEDE 
RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL. FALTA DE PRESSUPOSTO 
EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE 
INADMISSÍVEL.;.  APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. 0 art. 34, do 
Código  Tributário  Nacional,  estabelece  que  contribuinte  do  IPTU  é  o 
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a 
qualquer título , cabendo assim, ao Município eleger o sujeito passivo do 
tributo,-  optando  por  qualquer  um  desses  como  forma  de  facilitar  o 
procedimento  de  arrecadação.  Limitando-se  a  recorrente  a  repetir  os 
argumentos. deduzidos na exordial, sem enfrentar as razões observadas 
na decisão recorrida, padece o recurso de regularidade formal, um dos 
pressupostos  extrínsecos  de  admissibilidade  recursal,  por 
inobservância  ao  princípio  da  dialetalidade. Nos  termos  do  art.  557, 
caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  nega-se  seguimento  a  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.  TJPB – 
Decisão  Monocrática  do  processo  nº  20020110335292001  -  Órgão  (4ª 
Câmara Cível) - Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA 
COUTINHO - julgado em 18/03/2013. (negritei)

No caso concreto, as alegações apresentadas pelo apelante para obter a 
reforma  do  decisum são  irrelevantes  e  deixaram  de  atacar, 
especificamente, os fundamentos da sentença.

Forte em tais  razões  acolho a preliminar de violação ao princípio da 
dialeticidade, arguida pelo apelado.

Isso posto, em harmonia com o parecer ministerial, considerando que as 
razões  do  apelo  estão  dissociadas  da  decisão  vergastada,  acolho  a 
preliminar arguida pelo recorrido e,  nos termos do art. 557,  caput  do 
Estatuto Processual Civil, nego seguimento ao recurso.

Publique-se. 
Intimem-se.”

Como  se  vê,  não  merecem  guarida  os  argumentos  do 
recorrente,  isso porque os fatos narrados no recurso em nada se adequam aos 
fundamentos  do  decisum vergastado,  o  que  corrobora  com  o  entendimento  já 
esposado por ocasião da decisão monocrática.

Vê-se do teor da decisão unipessoal sua harmonia com tantas 
outras emanadas deste TJPB e do STJ,  não desafiando apreciação dos capítulos 
recursais pelo órgão colegiado, eis que em sintonia com o comando do art. 557 do 
CPC.
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Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO. 

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  26  de 
agosto de 2014, conforme certidão do julgamento. Participaram do julgamento, 
além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para 
substituir o eminente Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. José 
Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.
 

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora 
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