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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL  –  APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO
REVISIONAL  JULGADA  IMPROCEDENTE  –
IRRESIGNAÇÃO  DA PARTE  AUTORA –  RAZÕES
DISSOCIADAS  DA  SENTENÇA  RECORRIDA  –
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  –  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  RECURSAL  –
APELO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL  –
HARMONIA  COM  PARECER  MINISTERIAL  –
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  –
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

–  Não  se  conhece  do  apelo  que  traz  razões
dissociadas  do  que  foi  decidido  na  sentença
recorrida,  por  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade
recursal.

– Recurso a que se nega seguimento, nos termos do
art.  557,  caput,  do  CPC,  por  ser  manifestamente
inadmissível.

VISTOS etc.

Cuida-se de apelação cível interposta por CONSUELO MARIA
SANTOS  BRASILEIRO em  face  da  sentença  (fls.  125/129)  que  julgou
improcedente a  ação de revisão de contrato por ela movida contra a BV
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FINANCEIRA S/A, ora apelada, uma vez que os valores das prestações estão
corretos e de acordo com os cálculos realizados pela Calculadora do Cidadão
(Banco  Central  do  Brasil),  ao  contrário  do  que  alegou  a  promovente  ao
apontar a abusividade da cobrança.

Em  suas  razões,  sustenta  que  não  há  que  se  falar  em
impossibilidade de revisão do contrato, uma vez que é pacífico na doutrina e
jurisprudência  que o princípio do pacta sunt servanda está relativizado ante o
princípio social do contrato. Aponta, ainda, a violação ao princípio da boa-fé,
do direito a informação e a necessidade da devolução em dobro do inédito,
motivos pelos quais pede o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente a ação (fls. 130/135).

Contrarrazões de fls. 138/149, pelo desprovimento.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento
do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (fls. 154/155).

É o relatório.

DECIDO

Com efeito, o presente apelo é manifestamente inadmissível.

Historiando a lide, verifico que a promovente ajuizou a presente
ação revisional ao fundamento de que através da Calculadora do Cidadão –
recurso disponibilizado pelo Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?
calculadora)  como  referência  para  realização  de  cálculos  financeiros  –
constatou erro no cálculo das prestações do financiamento contratado entre
as partes, o que beneficiou o banco réu em decorrência da cobrança abusivas
de valores.

Ao  julgar  a  demanda,  o  Juízo  reconheceu  a  legalidade  das
prestações,  que  foram calculadas  de  acordo  com as  taxas  praticadas  no
mercado financeiro, e julgou improcedente o pedido.

Entretanto,  ao  apelar,  a  autora  sustentou  genericamente  a
ilegalidade das cláusulas contratuais e violação aos princípios do pacta sunt
servanda e da boa-fé, motivos que não se coadunam com o julgado

Destarte,  como bem destacou o parecer ministerial,  vê-se as
razões  recursais  encontram-se  completamente  dissociadas  do  que  foi
efetivamente decidido, sem fazer qualquer contraponto ao que restou decidido
na sentença (fl. 154).

Nesse sentido, iterativa é a jurisprudência do STJ consoante
elucidam os recentes julgados:
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AGRAVO  REGIMENTAL  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.  INOBSERVÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE RECURSAL.

1.  Em  que  pese  a  irresignação  da  agravante,  sua
argumentação  não  ataca,  como  seria  de  rigor,  os
fundamentos  específicos  da  decisão  agravada,  não
observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal,
o que torna, só por isso, inviável o presente agravo.

(...)

(AgRg  no  MS  20.036/DF,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/10/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  -  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  -
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO - SÚMULA 284/STF - REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 7/STJ.

1.- Não se pode conhecer o recurso, na parte em que trata
de  temas  absolutamente  estranhos  à  decisão  agravada,
tendo  em  vista  o  princípio  da  dialeticidade  recursal.
Incidência da Súmula 284/STF.

(...)

(AgRg no AREsp 259.016/SP,  Rel.  Ministro SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA TURMA, DJe 26/03/2013)

Portanto,  ausente  impugnação da  sentença,  resta  violado  o
princípio  da  dialeticidade  recursal,  pelo  que  não  pode  ser  conhecido  o
presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, NEGO
SEGUIMENTO  AO  RECURSO por  ser manifestamente  inadmissível,  ante
violação ao princípio da dialeticidade recursal.

P. I.

João Pessoa, 6 de fevereiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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