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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL N° 0122630-17.2012.815.0011
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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Advogado : Luis Felipe Nunes Araújo

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 
C/C APURAÇÃO DE DÉBITO REAL. NÃO OCORRÊNCIA 
DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DO  COMANDO 
JUDICIAL.  ARGUMENTOS  UTILIZADOS  NO  RECURSO 
APELATÓRIO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS 
DA DECISÃO  RECORRIDA.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO 
DA  DIALETICIDADE.  INSURGÊNCIA 
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SEGUIMENTO 
NEGADO. 

-  É  imprescindível  que  as  razões  do  recurso  ataquem  os 
fundamentos da decisão, sob pena de inadmissibilidade.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcielle da Silva 
Marcelino contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Campina  Grande  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  Contratual  c/c  Apuração  de 
Débito Real  com Pedido de Antecipação de Tutela,  ajuizada em face do  Banco 
Itaucard S/A.
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O magistrado primevo, às fls. 102/106, rejeitou a preliminar 
de inépcia da inicial e julgou improcedentes os pleitos exordiais, extinguindo o 
feito com resolução de mérito, ao fundamento de que o contrato firmado entre as 
partes não possui qualquer ilegalidade que autorize a revisão judicial.

Por fim,  arbitrou os  honorários  advocatícios  em R$ 800,00 
(oitocentos reais) em favor do patrono do réu.

Em  suas  razões,  encartadas  às  fls.  109/115,  a  apelante 
sustenta  que  “o  referido  contrato  somente  fora  entregue  a  parte  autora  após  
insistentemente solicitado a promovida e muitos meses depois de pactuado o contrato.”

Aduz a existência da prática ilegal de anatocismo no pacto e 
cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Alega que o julgador deveria ter “diligenciado no sentido de  
proteger a parte mais fragilizada da relação de consumo, bem como realizado a busca pelas  
provas necessárias ao seu convencimento e que estariam fora do alcance de obtenção do  
autor, ainda mais quando considera-se, apesar das divergências acerca do momento ideal,  
que  a  inversão  do  ônus  da  prova  deve  ser  determinada  na  decisão  de  saneamento  do  
processo,  ou  seja,  no  despacho  saneador,  onde  o  juiz  fixa  os  pontos  controvertidos  e  
determina as provas a serem produzidas, o que não ocorreu nos autos em tela.” 

Expõe ainda ser impossível a verificação das taxas praticadas 
no  ajuste,  porquanto  “tais  informações  estão  declinadas  no  contrato  do  guerreado  
financiamento, que não fora entregue pela promovida ao autor na época da realização do  
financiamento, nem lhe esclarecido, impedindo-o de apresentá-lo aos autos, por outro lado  
tampouco fora apresentado pela mesma nos autos da demanda, quando de sua contestação,  
o que demonstra a fragilidade da defesa, haja vista não ter sido comprovado pela promovida  
quanto as  suas  alegações,  não podendo,  em momento algum, tais  circunstâncias  terem  
servido de base para um possível convencimento do magistrado.”

Requer o provimento do recurso apelatório para “declarar a  
inconstitucionalidade  formal  e  material  do  art.  5º  da  MPº  2.170-36/01,  e  
consequentemente considerar ilegal a capitalização de juros em período inferior a um ano,  
determinando o recálculo de todas as prestações vencidas e vincendas, computando-se os  
juros remuneratórios de forma simples e não composta. Assegurando a compensação de  
valores e repetições do indébito, bem como a exclusão da cumulação indevida da comissão  
de permanência com multa, juros ou outros encargos.”

Não  obstante  intimado,  o  apelado  deixou  de  ofertar 
contrarrazões, conforme atesta a Certidão de fl. 118v.
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A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 124/127, opina 
pelo desprovimento do recurso e conservação da decisão singular.

É o relatório.

D e c i d o .

A insurgência é flagrantemente carente de dialeticidade.

O magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, por 
entender não ter havido comprovação de qualquer ilegalidade no pacto firmado 
entre as partes, o que impossibilitou a revisão judicial do contrato.

Contudo, constato com facilidade, que, em sede de apelo, o 
recorrente  limitou-se  a  trazer  argumentos  irrelevantes  a  ensejar  a  reforma  da 
decisão  pois,  embora  a  inversão  do  ônus  da  prova  seja  uma  garantia  ao 
consumidor hipossuficiente para a facilitação da defesa dos seus direitos, esta só 
será decretada a critério do juiz.

Ademais,  insta ressaltar  que prevalece o princípio do livre 
convencimento  motivado,  segundo  o  qual  o  magistrado  forma  e  firma  sua 
convicção a partir das provas, da legislação pertinente e da jurisprudência, enfim, 
sem estar necessariamente vinculado às partes.

Saliento ser imprescindível ainda, esclarecer que nas razões o 
recorrente inicialmente alega a existência do contrato e posteriormente afirma não 
ter juntado aos autos por nunca ter tido acesso ao seu conteúdo, o que demonstra 
uma ausência de harmonia na narrativa.

Basta  uma simples  leitura  do  recurso  para  verificar  que a 
linha argumentativa traçada é ininteligível. 

Pois bem.

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

Esse é o entendimento que vem sendo adotado nesta Egrégia 
Corte:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  EXECUÇÃO 
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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 
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)
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Pelo  arrazoado,  resta  induvidosa  a  ausência  de  ataque 
específico  aos  fundamentos  da  decisão  recorrida,  porquanto  sequer  existe 
congruência nas frases escritas no apelo.

Por fim, consoante o art. 557,  caput  do Código de Processo 
Civil,  o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO APELATÓRIO, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do 
art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitado  em  julgado,  devolvam-se  os  autos  ao  juízo  de 
origem.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 29 de abril de 2015

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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