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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.
NEGATIVA  DE  CONHECIMENTO DE
APELAÇÃO  CÍVEL POR  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  AOS  PONTOS  ESPECÍFICOS
DA  DECISÃO  COMBATIDA.  DESRESPEITO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA
DE  PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO  DO
AGRAVO INTERNO.

- O princípio da dialeticidade exige que os recursos
ataquem os fundamentos específicos das decisões que
objetivam  impugnar.  Por  isso,  de  acordo  com
precedentes  deste  Egrégio  Tribunal,  bem  como  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  há  a necessidade  de
impugnação específica dos fundamentos da sentença,
sob pena de vê-la mantida (Súmula 182 do STJ).

- O legislador processual civil, objetivando dar maior
celeridade  ao  deslinde  procedimental  no  curso  das
demandas, estabeleceu a possibilidade de o Relator do
processo não conhecer, monocraticamente, do recurso
em caso  de ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida, consoante previsão
no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso, nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se  de  Agravo  Interno  (fls.  208/211)  interposto  por
Aymoré  Crédito,  Financiamento  e  Investimento  S/A, contra  decisão
monocrática  (fls. 201/206) proferida por este juízo que  negou conhecimento
ao Recurso Apelatório interposto pela mesma parte, hostilizando sentença (fls.
144/155), proferida pelo Juízo da 17ª Vara Cível da Capital que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato ajuizada por Jailton Maciel Alexandre, julgou
a demanda parcialmente procedente.

Em suas razões, a instituição financeira agravante sustenta que
não houve observância do ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil, uma
vez que “inexiste uma manifesta improcedência da pretensão do Banco Réu
em evitar a condenação (...)” (fls. 211).  Ao final, pugnou pelo conhecimento
e provimento do agravo. 

Intimada, a parte  agravada não apresentou contrarrazões (fls.
223).

É o relatório.

V O T O

Prefacialmente,  cumpre  registrar  o  preenchimento  dos
requisitos de admissibilidade recursal,  motivo pelo qual passo à análise  do
agravo interno.

O agravo interno consubstancia-se em espécie recursal cabível
quando  a  parte  prejudicada,  em  virtude  da  prolação  de  uma  decisão
monocrática  final,  pretende  impugnar  o  conteúdo  decisório  proferido  pelo
relator.

Consoante  relatado,  verifica-se que  a  parte  ora  recorrente  se
restringe  a  tecer  argumentos  quanto  a  impossibilidade  do  relator  negar
seguimento monocraticamente ao recurso apelatório por esta interposto, uma
vez  que,  a  seu  ver,  este  não  seria  manifestamente  inadmissível  ou
improcedente.

Todavia,  entendo que  não assiste  razão  à  recorrente,  motivo
pelo qual ratifico  o julgado agravado em todos os seus termos,  levando os
fundamentos da decisão para análise e apreciação desta Egrégia 2ª  Câmara
Cível.

Conforme ressaltado no Acórdão recorrido, para  que o mérito
da  demanda  possa  ser  analisado,  o  magistrado  deve,  preliminarmente,
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averiguar os pressupostos processuais e as condições da ação, os quais são
comumente  chamados  de  pressupostos  processuais  de  admissibilidade  do
julgamento  de mérito,  seja  quando da propositura  da inicial,  seja  em sede
recursal.

Uma vez  interposto  um recurso,  deve-se,  assim,  observar  os
seus aspectos formais,  para,  só então,  quando constatada a regularidade da
forma, adentrar-se na análise meritória das impugnações feitas pelo recorrente.

Em  consonância  com  os  ensinamentos  de  Luiz  Guilherme
Marinoni, em sua obra Curso de Processo Civil: Processo de Conhecimento,
Editora Revista dos Tribunais, ano 2013,  os pressupostos de admissibilidade
do  recurso  dividem-se  em  intrínsecos  e  extrínsecos.  Dentre  os  primeiros,
encontram-se  requisitos  como o  cabimento,  a  legitimidade,  o  interesse  em
recorrer e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer.
Já  nos  extrínsecos, veem-se a  exigência  da tempestividade,  do preparo,  da
regularidade formal.

A regularidade formal, último dos requisitos a ser analisado, diz
respeito à própria fundamentação e ao pedido do manejo recursal, observando-
se, aqui, a necessária presença do princípio da dialeticidade.

Ora,  o  referido  preceito,  norteador  da  sistemática  processual
atinente aos recursos cíveis, traduz a necessidade de que o ente processual,
descontente com o provimento judicial, interponha a sua sedição de maneira
crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo uma linha de raciocínio lógico
e  conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à
instância superior o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento. 

No caso dos autos, restou claro que a instituição financeira ora
agravante, nas razões de seu apelo, não atacou os pontos que embasaram a
sentença proferida pelo juízo  a quo. Destarte,  a  sentença  objurgada julgou
parcialmente  procedente a demanda,  reconhecendo a ilegalidade apenas dos
valores  cobrados  pela instituição  financeira  requerida  a  título  de  taxa  de
inserção de gravame e de serviço de correspondência.

No  entanto,  a  parte  apelante traçou argumentos  genéricos,
discorrendo  sobre  a  legalidade  da  capitalização de  juros,  da  taxa  de  juros
remuneratórios e da comissão de permanência. 

Com efeito, cabia a instituição apelante defender a legalidade
da taxa de inserção de gravame e de serviço de correspondência, elencando os
fundamentos jurídicos aptos a apontar o desacerto do julgado, e não apenas a
argumentar a respeitos de pontos que sequer foram considerados abusivos pelo
magistrado de base, tais como a capitalização e a taxa de juros remuneratórios.

Neste  trilhar  de  ideias,  percebe-se  que a apelante  deixou de
observar o pressuposto processual de admissibilidade referente à regularidade
formal, infringindo, portanto, o princípio da dialeticidade. Com efeito, a peça
apelatória não  ostententou motivação  hábil  para  subsidiar  o  pedido  de
modificação do decreto judicial recorrido.
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O recurso desprovido de razões recursais impede a fixação dos
limites  da  irresignação,  e  mais,  embaraça  o  direito  da  parte  adversa  em
conhecer  e  contraditar  os  argumentos  expendidos,  afrontando,  assim,  o
princípio  constitucional  da  ampla  defesa  e  do  contraditório.  Logo,  a
argumentação desprovida de conexão com a sentença não permite que o órgão
ad quem exerça seu mister judicante.

Nesse  diapasão,  colaciono  precedente  do  Tribunal  da
Cidadania:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA,  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL,  DE  TODOS  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  QUE  NÃO
CONHECEU DO APELO EXTREMO NA ORIGEM.
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL
INADMISSÍVEL.  PRECEDENTE.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.  1.  Em razão  do  art.
544, §4º, I, do CPC e do princípio da dialeticidade,
não se pode conhecer do agravo em recurso especial
quando  a  parte  agravante  não  refuta,
especificamente,  todos  os  fundamentos  da  decisão
que  inadmitiu  o  apelo  extremo  na  origem.
Precedente.  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento”. (STJ/AgRg no AREsp 765.349/SP, Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  19/11/2015,  DJe
27/11/2015).

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, igualmente, tem
jurisprudência dominante nesse sentido:

“AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
COBRANÇA.  SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO.
MORTE VIOLENTA OCORRIDA FORA DO  LOCAL
DO TRABALHO. NÃO COBERTURA SECURITÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE NECESSIDADE DE COBERTURA PARA MORTE
NATURAL.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  REGULARIDADE  FORMAL  DO
RECURSO.  REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  ‘CAPUT’,  DO  CPC.
SEGUIMENTO  NEGADO.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  AGRAVADA.  DESPROVIMENTO  DO
AGRAVO  INTERNO.  O  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
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direito,  pelas  quais  entende  cabível  a  reforma  ou
anulação  da  sentença  recorrida.  Ao  deixar,  o
recorrente, de expor os fundamentos de fato e de direito
que o levaram a rebelar-se contra a decisão guerreada,
denota-se que o mesmo não atendeu a um requisito de
admissibilidade  recursal,  o  que  leva  ao  não
conhecimento da súplica interposta. Ante o exposto, e
com base no artigo 557, caput, do código de processo
civil1,  nego seguimento ao apelo.  (tjpb;  AI 2012681-
86.2014.815.0000; Rel.  Des.  José ricardo porto; djpb
05/11/2014;  pág.  17).”  (TJPB;  AgRg  0005941-
58.2012.815.0731;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de Sá e  Benevides;
DJPB 27/11/2015; Pág. 26).

“PROCESSUAL  CIVIL.  Embargos  de  declaração
contra decisão monocrática. Recebimento como agravo
interno.  Possibilidade.  Princípio  da  fungibilidade.
Conhecimento.  Insurgência contra decisão que negou
seguimento  à  apelação.  Razões  dos  embargos  com
argumentação  e  fatos  alheios  às  razões  de  decidir.
Impossibilidade de seguimento. Ofensa ao princípio da
dialeticidade.  Precedentes  jurisprudenciais  do  STJ.
CPC, 500, II. Manutenção da decisão. Desprovimento
do  recurso.  Em  respeito  ao  princípio  da  economia
processual  e  da  fungibilidade  recursal,  devem  ser
recebidos  como  agravo  interno  os  embargos  de
declaração,  opostos  para  rediscussão da matéria  em
sede de decisão monocrática que negou seguimento ao
recurso apelatório. O princípio da dialeticidade traduz
a necessidade de que o recorrente descontente com o
provimento judicial  interponha a sua irresignação de
maneira  crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre
construindo um raciocínio lógico e conexo aos motivos
elencados  no  decisório  combatido,  apresentando  a
fundamentação de suas razões de modo a possibilitar o
conhecimento  pleno das  fronteiras  da  insatisfação.  A
ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão
recorrida,  impossibilita  a  delimitação  da  atividade
jurisdicional, e impõe o não conhecimento do recurso
por  não  observância  ao  princípio  da  dialeticidade
previsto no artigo 514, inciso II, do código de processo
civil”  (TJPB;  EDcl  0000092-86.2012.815.0511;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 23/11/2015;
Pág. 14).

Neste  pensar,  inexistindo  impugnação  efetiva  da  decisão
recorrida, verifica-se correto o não conhecimento monocrático do recurso, por
vício de motivação imputável ao próprio recorrente, em perfeita sintonia com
o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
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Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO,  mantendo a  decisão monocrática em todos os  seus
termos.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de novembro de 2016.

    Carlos Eduardo Leite Lisboa
         Juiz Convocado Relator
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