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ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0005361-06.2009.815.2001
Origem : 7ª Vara Cível da  Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Advogado : Antônio Braz da Silva
Agravado : José Arimatéia Vieira 
Advogado : Américo Gomes de Almeida 

AGRAVO  INTERNO. INSURGÊNCIA  CONTRA 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO  RELATOR.  AÇÃO 
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RAZÕES DO 
RECURSO  DISSOCIADAS  DOS  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO  COMBATIDA.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO 
DA DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 

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

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

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

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Agravo  Interno,  fls.  270/275,  ajuizado  pela 
Aymoré  Crédito,  Financiamento  e  Investimento  S/A  desafiando  decisão 
monocrática desta relatoria, fls.262/267 que, nos autos da Ação Revisional de 
Contrato Bancário, negou seguimento ao recurso, com base no art. 557 do CPC, 
sob  o  fundamento  de  que  as  razões  apresentadas  pelo  recorrente  se 
encontravam dissociadas nos argumentos utilizados na decisão combatida. 

Em  razões  recursais,  o  agravante  alega  que  a  decisão 
combatida merece reforma nesta Corte,  sustentando,  para tanto, violação ao 
comando  inserto  no  art.  356,  I,  do  CPC,  sob  o  argumento  de  que  a  parte 
agravada deixou de mencionar o documento que pretendia a exibição.  Diante 
disso,  requer  a  reapreciação da decisão combatida para que seja  dado total 
provimento ao presente agravo de instrumento. 

É o relatório.

VOTO
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Nada há que ser modificado na decisão agravada.

Aymoré  Crédito,  Financiamento  e  Investimento  S/A 
lançou mão do presente Agravo Interno com o objetivo de modificar a decisão 
combatida  que,  nos  autos  da  Ação  Revisional  de  Contrato  Bancário,  negou 
seguimento ao recurso, com base no art. 557 do CPC, sob o fundamento de que 
as  razões  apresentadas  pelo  recorrente  se  encontravam  dissociadas  dos 
argumentos utilizados na decisão combatida, violando, assim, o princípio da 
dialeticidade. 

Sem razão o recorrente. 

Conforme  já  devidamente  esquadrinhado  na  decisão 
objurgada,  o  agravante  não  atacou  os  fundamentos  da  decisão  fustigada, 
notadamente, quanto às consequências jurídicas da não exibição do contrato 
nos autos. Para tanto, transcrevo trechos da decisão:  
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“Entretanto, ao interpor o recurso apelatório, o apelante não veiculou 
tese  no sentido de afastar  a premissa  invocada pelo Órgão judicial 
originário como razões de decidir no que diz respeito à presunção de 
veracidade  absoluta  dos  fatos  especificados  pelo  autor/apelado  na 
exordial.

Essa  omissão  caracteriza  a  violação  à  ordem  jurídica  vigente,  que 
impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e 
de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que a motivação 
da sentença seja atacada de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182.  É inviável o  agravo do art.  545 do CPC que deixa de 
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Outro não é o entendimento da egrégia Terceira Câmara Cível  deste 
tribunal:

AGRAVO  INTERNO  APELAÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA 
VERBAS  SALARIAIS  ATRASADAS  PROCEDÊNCIA 
IRRESIGNAÇÃO  APELAÇÃO  QUE  NÃO  SE  CONTRAPÕE  AOS 
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO NÃO 
ATENDIMENTO REQU SITO DE ADMISSIBILIDADE APLICAÇÃO 
DO ART. 557, CAPUT , DO PC SEGUIMENTO NEGADO RECURSO 
OFICIAL  SÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  POR  PARTE  DO 
MUNICÍPIO  DE  FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU 
EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  AUTORA  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA SEGUIMENTO NEGADO À REMESSA. 0 Princípio da 
Dialeticidade  Recursal,  que  encontra  fundamento  no  artigo  514  do 
Código de Processo Civil, assegura que o apelante deve demonstrar ao 
juízo  ad quem as  razões,  de  fato  e  de  direito,  pelas  quais  entende 
cabível a reforma ou anulação da sentença recorrida. Em respeito ao 
princípio da dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados. É 
necessária  a  impugnação  específica  dos  fundamentos  da  decisão 
recorrida.  AgRg  no  REsp  848.742/SP,  Rel.  Ministro  FRANCISCO 
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10.10.2006, DJ 26.10.2006 p. 
253.  TJPB -  Acórdão do processo nº 10720100005274001 -  Órgão (3ª 
CÂMARA CÍVEL)  -  Relator  DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ  E 
BENEVIDES - j. em 26/02/2013

Como  as  razões  apresentadas  neste  procedimento  recursal  estão 
dissociadas  dos argumentos  utilizados  pelo  Juízo  a  quo na  Decisão 
apelada,  desencadeia  o  não  conhecimento  do  recurso  por  não  ter 
ocorrido a impugnação dos seus fundamentos, haja vista que o fato 
relativo à ausência da apresentação do contrato não foi questionado.”
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Nesse sentido, o seguinte julgado: 

AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos 
autos  questão  capaz  de  alterar  o  julgamento  monocrático  é  de  ser 
mantida a decisão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO 
ARTIGO 535 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DA CAUSA. 
IMPOSSIBILIDADE. Devem ser rejeitados os embargos de declaração 
se o que se pretende é, na verdade, o reexame da causa. EMBARGOS 
DE  DECLARAÇÃO  DESACOLHIDOS.  AGRAVO  INTERNO 
DESPROVIDO.  (Agravo  Nº  70060216231,  Décima  Câmara  Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 
em 17/07/2014) 

Nesse  contexto,  são  desnecessárias  divagações  sobre  o 
assunto,  pois,  como  visto,  a  parte  deixou  de  rebater  os  fundamentos 
especificados  na  decisão  combatida,  ferindo  frontalmente  o  princípio  da 
dialeticidade, razão pela qual a decisão fustigada deve ser confirmada em sua 
integralidade. 

Com  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO AO 
AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes . Participaram do julgamento, a Exma Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes (relatora), o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado 
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em 27 de agosto de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
                        Relatora
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