
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO Nº 0001472-68.2014.815.2001
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Josevaldo da Cruz Barbosa
Advogado : Antônio Anizio Neto (OAB-PB 8.851)
Apelado : BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Advogada : Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB/PB 32.505-A)

APELAÇÃO. AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
PRETENSÃO  JULGADA  IMPROCEDENTE  POR
COMPATIBILIDADE DAS TAXAS E TARIFAS COM A
RESOLUÇÃO DO CMN. DEVOLUÇÃO DO TEMA SOB
ASPECTO  ARGUMENTATIVO  E  SEM
DESCONSTITUIR  AS  RAZÕES  DE  DECIDIR.
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DO  COMANDO
JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DO RECURSO
DISSOCIADAS  DOS  FUNDAMENTOS  DA DECISÃO
APELADA.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

As razões  recursais  devem atacar  os  fundamentos  da
decisão para tentar obter sua reforma, sob pena de não
conhecimento do recurso.

Ausente a impugnação específica dos fundamentos da
sentença caracteriza a hipótese prevista no inciso III do
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art.  932  do  CPC/2015,  que  autoriza  o  julgamento
monocrático da pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por  Josevaldo da Cruz
Barbosa contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
da Capital  nos autos da ação revisional  por ele ajuizada em face do  BV
Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

O  Juízo  a  quo julgou  improcedentes  os  pedidos  por
entender legítima a cobrança da tarifa  de cadastro por estar  previsto  no
contrato, respaldando o decisum no RESP n° 1.255.573 e na Resolução CMN
3.518/2007;  admitida  a  pactuação  de  tarifa  de  avaliação  do  bem,  por  se
reportar  o  contrato  a  veículo  usado,  fundamentando a  decisão  no  RESP
1.255.573/RS;  e  possível  a  contratação  de  seguro  para  resguardar  o
cumprimento das cláusulas contratuais, e compatível com a ordem jurídica
a exigência  de  tributos  concernentes  à  operação  de crédito.  Condenou o
autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrando estes
no importe de R$ 500,00.

Assevera o apelante fazer jus à repetição das quantias
pagas  indevidamente,  por  estar  caracterizado  o  defeito  na  prestação  do
serviço,  e  se encontrarem as cláusulas  do contrato  incompatíveis  com os
limites dos julgados das cortes superiores.

Pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  julgar
procedente o pedido formulado na exordial.

Contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso,
fls. 111/125.

O Ministério Público opina pelo não conhecimento do
recurso, fls. 132/135. 

É o relatório.

APELAÇÃO N° 0001472-68.2014.815.2001 2



DECIDO.

O  Juízo  a  quo  julgou  improcedentes  os  pedidos  por
entender pactuadas a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação de bem e o
seguro,  reportando-se  a  norma  que  autoriza  a  celebração  das  cláusulas
contratuais e os julgados do Superior Tribunal de Justiça que apreciaram os
respectivos temas.

As  razões  recursais  apresentadas  veicularam  tão
somente afirmativas de que existe direito subjetivo à repetição das quantias
pagas  indevidamente,  por  estar  caracterizado  o  defeito  na  prestação  do
serviço,  e  incompatíveis  as  cláusulas  contratuais  em  relação  aos  limites
traçados nos julgados das cortes superiores.

A ordem  jurídica  vigente  à  época  da  interposição  do
recurso determinava ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de
fato  e  de  direito  em  relação  à  reforma  da  decisão,  exigindo  que  os
fundamentos da sentença fossem atacados de forma específica.

Nesse sentido,  colaciono Súmula do Superior Tribunal
de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Outro não é o entendimento da egrégia Quarta Câmara
Cível deste tribunal:

AGRAVO  INTERNO.  Apelação  Cível.  Seguimento  negado.
Inteligência  do  art.  557,  caput,  do  CPC.  Decisão  que  obriga  a
Edilidade  a  proceder  cirurgia.  Razões  recursais  dissociadas  da
decisão  recorrida.  Regularidade  formal.  Ausência.
Inadmissibilidade.  Princípio da dialeticidade.  Não conhecimento
do  recurso.  Agravo  improvido.  -  Não  há  que  ser  conhecido  o
agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
seguimento ao apelo, quando o referido recurso não impugna os
fundamentos da decisão recorrida,  diante da manifesta ausência
de  regularidade  formal.TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020090258613001  -  Órgão  (4ª  Câmara  Cível)  -  Relator  DES.
FREDERICO  MARTINHO  DA NOBREGA COUTINHO  -  j.  em
03/12/2009
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No  caso  concreto,  as  alegações  apresentadas  pelo
apelante para obter a reforma da sentença hostilizada deixaram de atacar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por inexistir qualquer
insurgência  específica  em  relação  aos  argumentos  invocados  pelo  órgão
judicial  de  origem  para  declarar  legítimas  as  cláusulas  contratuais
questionadas.

Entendeu o Juízo a quo que a tarifa de cadastro, a taxa de
avaliação  do  bem  e  seguro  estavam  compatíveis  com  a  resolução  do
Conselho Monetário Nacional e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
enquanto o apelante devolveu a controvérsia sob o aspecto argumentativo e
de forma genérica, sem apontar em que consistia a incompatibilidade do
decisum com a ordem jurídica vigente, desencadeando, por consequência, a
violação  do  inciso  II  do  art.  514  do  CPC/73,  que  exige  do  recorrente  a
impugnação dos fundamentos de fato e de direito da decisão hostilizada.

Ressalto  que  incidem  as  regras  do  CPC/73  ao  caso
concreto,  por  ter  sido  a  sentença  prolatada  na  vigência  dessa  norma
processual.

Como  houve  violação  ao  postulado  da  dialeticidade,
está materializada a hipótese que autoriza a prestação da tutela jurisdicional
de forma monocrática, consoante disposição contida no art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil de 2015.

Em face do exposto,  NÃO CONHEÇO O APELO,  na
forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Desa Maria das Graças Morais Guedes
        RELATORA
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