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DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO  CÍVEL  N.º  0042025-93.2010.815.2003  —  4ª  Vara  Regional  de
Mangabeira
RELATOR           : Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado para substituir o Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE          : Maria José da Silva Gomes. 
ADVOGADO(A)  : Americo Gomes de Almeida (OAB/PB 8.424). 
APELADO    : Bradesco Financiamentos S/A.
ADVOGADO(A)  : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A).

AÇÃO DE DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO DE
VEÍCULO.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO.
DÉBITO  CONFIGURADO.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  APLICABILIDADE  DO  CDC.
PERCENTUAL DE JUROS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  REGULARIDADE  FORMAL  DO
RECURSO. REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE.
SENTENÇA E  APELAÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº2 DO STJ E DO ART.14
DO NCPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

— 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)

VISTO ETC.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria José da Silva
Gomes, contra sentença de fls. 90/91v, que julgou improcedente o pedido exordial, por
entender que o banco agiu em exercício regular de um direito, não ensejando dever de
indenizar.

 
A promovente apresentou apelação às fls. 94/96, alegando que o

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Afirma que a



abusividade dos juros deve ser observada considerando-se a taxa média de mercado. Por
fim, pleiteia o provimento do recurso.

 
Não houve contrarrazões.

A Procuradoria  de Justiça,  em parecer  de fls.118/120,  opinou
pelo  prosseguimento  dos  recursos,  sem manifestação  do  mérito,  porquanto  ausente
interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório.

DECIDO

No caso dos autos, a promovente ajuizou ação de reparação por
danos morais alegando que ingressou em juízo com ação revisional de contrato e passou
a  depositar  os  valores  que  entende  devidos  em  uma  conta  poupança  mesmo  sem
autorização  judicial.  Com o  não  pagamento  das  parcelas,  o  banco  ajuizou  ação  de
reintegração de posse que teve a liminar deferida, autorizando o banco a efetuar a busca
e apreensão do veículo. Com base nessas alegações, entende que foi praticado ato ilícito
por parte do banco, razão pela qual faz jus a uma indenização por danos morais.

A sentença  recorrida julgou improcedente o pedido,  alegando
que o banco agiu em exercício regular de direito diante do não pagamento das parcelas
por parte da promovente. Consignou, ainda, que não havia autorização judicial para a
consignação e que não há provas do ajuizamento de ação revisional de contrato. 

O promovente,  irresignado,  ingressou com apelação  alegando
que  o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e que a
abusividade dos juros deve ser observada considerando-se a taxa média de mercado. No
entanto, em nenhum momento o recorrente impugnou os fundamentos da sentença, pois
o seu pedido foi de reparação por danos morais ante a suposta irregularidade na busca e
apreensão do bem pelo banco, e não de revisão de contrato, de modo que a discussão a
respeito do percentual de juros e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor não
foram objeto da sentença recorrida.

O  princípio  da  dialeticidade  esclarece  que  o  apelante  deve
demonstrar ao juízo ad quem as razões de fato e de direito que fundamentam a reforma
ou anulação da sentença recorrida sob pena de não conhecimento do recurso. Ou seja, a
parte precisa impugnar os fundamentos da decisão e demonstrar por que o julgamento
proferido merece ser modificado. 

Percebe-se, portanto, que a impugnação específica é elemento
formal indispensável ao conhecimento do recurso, é requisito de admissibilidade,
pois  “sem  saber  exatamente  por  que  o  recorrente  se  inconforma  com  a  sentença
proferida,  não  é  possível  ao  tribunal  apreciar  a  correção  ou  justiça  da  decisão
atacada”1. 

1MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 
parágrafo. 6. ed. Ver. e atual. Barueri,SP: Manole 2007.



Esta Corte de Justiça, decidindo a matéria:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INVENTÁRIO  C/C  LIMINAR.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DA
INTERLOCUTÓRIA.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO.  FALTA  DE  REQUISITO  INTRÍNSECO  DE
ADMISSIBILIDADE.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DA
SÚPLICA.  O  princípio  da  dialeticidade,  norteador  da  sistemática
processual atinente aos recursos cíveis, traduz a necessidade de que a
parte  descontente  com  o  provimento  judicial  interponha  a  sua
irresignação  de  maneira  crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre
construindo  uma  linha  de  raciocínio  lógico  e  conexo  aos  motivos
elencados no decisório combatido, possibilitando à instância recursal
o conhecimento pleno das fronteiras do inconformismo. 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)

56073741 -  APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISIONAL  DE
CONTRATO. PETIÇÃO RECURSAL GENÉRICA. VIOLAÇÃO
AO  INCISO  II  DO ARTIGO  514  DO  CPC.  PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.  VIOLAÇÃO.  INCIDÊNCIA
DO ARTIGO  557  DO  CPC.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Não se conhece da apelação que
não  ataca  especificamente  os  pontos  da  sentença  hostilizada  em
respeito ao princípio da dialeticidade, sob pena de desvirtuar a própria
função jurisdicional e a finalidade do recurso, por não dar meios para
possível reforma. (TJPB; APL 0073509-57.2013.815.0731; Rel. Des.
João Batista Barbosa; DJPB 30/04/2015; Pág. 10 )

56073754 -  APELAÇÃO  CÍVEL.  INOCORRÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DO  COMANDO  JUDICIAL.
ARGUMENTOS UTILIZADOS NO RECURSO APELATÓRIO
QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RE-
CORRIDA.  MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO.  VIOLAÇÃO
AO  PRINCÍPIO  DA DIALETICIDADE.  INSURGÊNCIA
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SEGUIMENTO
NEGADO. Não atacados os fundamentos da decisão combatida com
razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, resta
violado  o  princípio  da dialeticidade,  ensejando,  inexoravelmente,  à
negativa de seguimento ao apelo. Com essas considerações, acolhida a
preliminar  de  ausência  de dialeticidade,  nego seguimento  ao  apelo,
por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 557,     caput  , do
código  de  processo  civil.  Publique-se.  Intimem-se. (TJPB;  APL
0014369-70.2010.815.2001;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais
Guedes; DJPB 30/04/2015; Pág. 11 )

Destarte,  como se observa da leitura do recurso movido pelo
promovente, este não combateu de forma direta os argumentos levantados pelo juízo
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monocrático,  ao  contrário,  apontou  argumentos  totalmente  dissociados  do  objeto  da
demanda.

Portanto, seguindo orientação doutrinária e pretoriana pacíficas,
carece  de  requisito  essencial  para  sua  admissibilidade  o  apelo  que  não  impugna
especificamente  a  decisão  recorrida,  razão  pela  qual  o  recurso  não  merece  ter
seguimento, conforme disciplina o art.557, caput do CPC/732, aplicável ao caso em
tela em razão do que dispõe o art.143 do CPC/2015 e do Enunciado nº2 do STJ4. 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  mantendo a
sentença em todos os seus termos.

Publique-se e Intime-se. 

João Pessoa, 16 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira 
   Juiz convocado/Relator

2PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  APLICABILIDADE.  AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ. I.  Consoante o decidido pelo plenário desta corte  na sessão realizada em
09.03.2016,  o  regime recursal  será  determinado pela data da publicação  do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu,  aplica-se ocódigo de processo civil  de 1973. II.  Razões de agravo
regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do
princípio  da dialeticidade,  constitui  ônus  do agravante.  III.  Incidência  da  Súmula  n.  182 do  STJ:  "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada ". lV. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-AREsp 844.805; Proc. 2016/0003391-3;
SP; Relª Minª Regina Helena Costa; DJE 10/06/2016 )

3A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados
os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 

4Aos recursos interpostos  com fundamento no CPC/1973 (relativos a  decisões  publicadas  até  17 de

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,  com as

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20545&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart545

	DECIDO

