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AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.  JUROS
INCIDENTES  NAS  TARIFAS  CONSIDERADAS
ABUSIVAS.  PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO. RECURSO  APELATÓRIO  NÃO
CONHECIDO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 Conforme  o  princípio  da  dialeticidade,  ao
interpor  qualquer  recurso,  compete  ao Recorrente,
em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e
de  direito,  nos  quais  respalda  sua  pretensão  de
reforma do provimento judicial  recorrido,  sob pena
de não conhecimento da insurgência. 

 Hipótese  em  que  no  Recurso  Apelatório,
assim como no presente Agravo apresentados pelo
Agravante,  constam  razões  dissociadas  da  linha
argumentativa da Sentença hostilizada.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  por unanimidade,  DESPROVER O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.229.

RELATÓRIO



Agravo Interno nº 0039703-04.2013.815.2001

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela BV Financeira

S/A  –  Crédito,  Financiamento  e  Investimento,  desafiando  a  Decisão

Monocrática de fls.215/216, que não conheceu a Apelação por esta interposta,

em razão  da  manifesta  inadmissibilidade  do  Recurso  ante  aplicação  do

princípio da dialeticidade.

No Agravo Interno, a Recorrente insurge-se contra a Decisão

Monocrática,  reiterando  a  legalidade  das  tarifas  inseridas  no  contrato  de

empréstimo pactuado pelas partes.

É o relatório. 

VOTO

Na espécie,  em que  se  pesem os  argumentos  lançados  no

presente Recurso acerca da impossibilidade de manutenção da Decisão que

reconheceu a ofensa ao princípio da dialeticidade, verifica-se que o Agravante

não  trouxe  nenhum  fundamento  capaz  de  ensejar  a  reforma  do  Juízo

Monocrático. 

Com efeito, ao manusear o caderno processual, verifica-se que

nenhum fato  novo  foi  trazido  pela  parte  agravante,  repisando  apenas  o  já

defendido quando da interposição da Apelação Cível acerca da ausência de

ilegalidade dos encargos inseridos no pacto, deixando de atender ao disposto

no §1º do artigo 1.021 do atual Código de Processo Civil. 

Portanto, a mera alegação genérica a respeito da legalidade

das tarifas,  inseridas no contrato  de  financiamento  bancário,  não faz  ruir  o

entendimento esposado na Decisão Recorrida no sentido de que deveria ter

combatido a Sentença no tocante a procedência do pedido de restituição dos

juros  cobrados  sobre  as  Tarifas  consideradas  abusivas  e  a  repetição  do

indébito na forma simplificada.

Nesse prisma, não tendo a Recorrente se desincumbindo  do

ônus de impugnar, especificamente, os fundamentos da Decisão Monocrática
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agravada, mas apenas reiterado as razões anteriormente lançadas, é caso de

negar  provimento  ao Agravo Interno,  pois  manifestamente  inadmissível,  por

ofensa as disposições do §1º do artigo 1.021 do atual Código de Processo Civil

e ao Princípio da Dialeticidade e da Motivação dos recursos.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.  1.  O  princípio  da  dialeticidade,  que
informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à
parte  insurgente,  sob  pena  de  não  conhecimento  do
recurso,  infirmar  especificamente  os  fundamentos
adotados  pela  decisão  objurgada,  revelando-se
insuficiente a mera repetição genérica das alegações já
apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts.
514, II,  539, II,  e 540, do Código de Processo Civil,  as
razões  recursais  dissociadas  da  realidade  do  acórdão
recorrido  constituem óbice inafastável  ao conhecimento
do  recurso  ordinário.  3.  Agravo  regimental  improvido.
(STJ  -  AgRg  no  RMS:  19481  PE  2005/0014680-2,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento:
04/11/2014,  T6  -  SEXTA TURMA,  Data  de  Publicação:
DJe 14/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO.  CPC,  ART.  514,  II.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

1.  A  regularidade  formal  é  requisito  extrínseco  de
admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em
suas razões,  que decline os fundamentos de fato e de
direito pelos quais impugna a sentença recorrida.

2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a
reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer
menção  ao  decidido  na  sentença,  abstendo-se  de
impugnar  o fundamento que embasou a improcedência
do pedido.

3. Precedentes do STJ. Recurso especial a que se
nega provimento.  (REsp 553242/BA, Rel.  Ministro LUIZ
FUX,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em  09/12/2003,  DJ
09/02/2004 p. 133) grifei

Isto  posto, DESPROVEJO  O  RECURSO,  mantendo  a

Sentença recorrida.

É o voto.

3



Agravo Interno nº 0039703-04.2013.815.2001

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS

     Relator
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