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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO nº 0003033-58.2013.815.2003
RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Banco Volkswagen S/A
ADVOGADA : Manuela Motta Moura da Fonte
AGRAVADA   :Terezinha Limeira da Silva
ADVOGADO  : Walmirio José de Sousa

PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno –
Insurgência  contra  decisão  que  negou
seguimento  à  apelação  interposta  pelo
banco  demandado  –  Ação  revisional  de
contrato  de  arrendamento  mercantil  –
Sentença  –  Procedência  parcial  –
Irresignação  do  banco  demandado  –
Ausência  de  impugnação  aos  termos
precisos da sentença – Ofensa ao princípio
da  dialeticidade  –  Precedentes  do  STJ  –
Art. 557, “caput”, do CPC – Manutenção da
decisão – Desprovimento.

— A ausência de ataque direto aos funda-
mentos da decisão recorrida impossibilita a
delimitação da atividade jurisdicional em se-
gundo grau e impõe o não conhecimento do
recurso, face a não-observância ao princí-
pio da dialeticidade previsto no artigo 514,
inciso II, do Código de Processo Civil.

V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo interno acima identificados.

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento
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ao agravo interno, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento
de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto  pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A, contra os termos da decisão monocrática que
negou  seguimento  à  apelação  cível  interposta  em  face  de  TEREZINHA
LIMEIRA DA SILVA, uma vez que restou constatado que a sentença apelada
havida  julgado parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição
inicial,  para  declarar  nula  a  cobrança  realizada  a  título  de  “serviços
prestados”,  determinando  a  devolução  na  forma  simples,  bem  como
declarando  nula  a  cumulação  da  comissão  de  permanência  com  outros
encargos  de  mora.  Todavia,  a  instituição  bancária,  nas  razões  de  sua
apelação, não atacou os fundamentos da sentença recorrida, incorrendo em
ofensa ao princípio da dialeticidade, pois defendeu a legalidade de encargos
que não foram objeto de declaração de ilegalidade na sentença, quais sejam
capitalização  mensal  dos  juros,  abusividade  dos  juros  remuneratórios  e
prática de anatocismo na tabela price. 

Inconformado,  o  banco  interpôs  agravo
interno (fls.  235/241),  alegando em sua defesa desrespeito ao princípio do
duplo  grau  de  jurisdição,  por  entender  que  a  apelação  deveria  ter  sido
apreciada pelo Órgão Colegiado. Por fim, defende que o apelo manifestou
inconformismo contra a sentença, tendo havido indicação dos motivos de fato
e de direito que ensejaram a irresignação. 

Por  conta  disso,  pugnou  para  que  fosse
exercido o juízo de retratação. Caso não seja esta a hipótese, requereu que o
presente agravo interno fosse submetido a julgamento por esta Egrégia Corte,
sendo-lhe dado provimento para reformar a decisão hostilizada.

É o que importa relatar.

VOTO

A  decisão  objeto  deste  agravo  interno
negou  seguimento à  apelação  interposta  pelo  banco  agravante,  por
considerar  que  o  recurso  não  guardou  correlação  lógica  com a  sentença
contra  a  qual  fora  interposto,  impossibilitando  a  delimitação  da  atividade
jurisdicional em segundo grau, impondo o seu não conhecimento.

Aprioristicamente,  ressalto  que  os
requisitos  de  admissibilidade  e  a  controvérsia  do  presente  recurso  serão
analisados nos moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua
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o  art.  14  da  Lei  nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a 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”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não
iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob a  égide  a  legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova lei, sob pena
de gerar insegurança jurídica. 

Feitas  estas  considerações,  adianto  não
vislumbrar, nas razões do presente agravo, fundamento suficiente a modificar
a decisão monocrática.

É  que,  na  hipótese  destes  autos,  a
sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
petição inicial  pela  parte  apelada,  declarando nula  a  cobrança realizada a
título de “  serviços prestados  ”  ,  determinando a devolução na forma simples,
bem como  declarando nula a cumulação da comissão de permanência com
outros encargos de mora (fls. 140/143).

Ocorre que a instituição bancária  apelante,
sem atacar os fundamentos da decisão vergastada, incorrendo em ofensa ao
princípio da dialeticidade, nas suas razões do apelo, defendeu a legalidade da
capitalização  mensal  dos  juros,  a  inexistência  de  abusividade  dos  juros
remuneratórios,  e  que  não  há  que  se  falar  em limitação  destes,  por  fim,
arguiu inocorrência de anatocismo na tabela   price  . 

Restou constatado que as razões recursais
não guardaram correlação lógica com a sentença contra a qual o recurso foi
interposto, de modo que inobservou o princípio da dialeticidade, um dos mais
válidos princípios reguladores da sistemática processual dos recursos cíveis.

Referido  princípio  traduz  a  necessidade  de
que o ente processual descontente com o provimento judicial delineie os pontos
de sua inconformação de maneira crítica, isto é, discursiva, sempre construindo
um raciocínio lógico e conexo com os motivos elencados no decisório combatido,
possibilitando  à  Instância  Recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  do
descontentamento.

Mencionada  conduta  não  foi  adotada  pelo
banco apelante, que não produziu a motivação necessária para aduzir o porquê
de seu inconformismo contra os fundamentos da decisão “a quo”.
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Sobre o tema, cito precedentes do STJ:

“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL  QUE  NÃO  INFIRMA  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  182  DO  STJ.
ANALOGIA.  I  -  Em  respeito  ao  princípio  da
dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados. É
necessária  a  impugnação específica  dos  fundamentos
da  decisão  recorrida.  Na  hipótese,  as  alegações
veiculadas pela agravante estão dissociadas das razões
de  decidir,  atraindo  a  aplicação,  por  analogia,  da
Súmula  nº  182  do  STJ. II  -  Agravo  regimental  não
conhecido. 1(grifei)

E:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE  -  NÃO
CONHECIMENTO  -  ART.  514,  II,  DO  CPC  -
VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.  1.  Não  se  conhece  da  apelação,  por
ausência  de  requisito  de  admissibilidade,  se  deixa  o
apelante de atacar especificamente os fundamentos da
sentença em suas razões recursais, conforme disciplina
o  art.  514,  II,  do  CPC,  caracterizando  a  deficiente
fundamentação do recurso.  2.  Precedentes  do  STJ.  3.
Recurso especial a que se nega provimento2. 

Ainda:

RECURSO  ESPECIAL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
DESCONTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA SO-
BRE ADICIONAL DE TRANSPORTE OU VERBA INDE-
NIZATÓRIA. AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ES-
TADO DE SÃO PAULO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICI-
ENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Embora a recor-
rente cite os dispositivos legais que entende violados e
contrariados, a verdade é que não apresenta os argu-
mentos que demonstram sua tese, limitando-se a anun-
ciar a ofensa a esses artigos, furtando-se de apontar em
que pontos do v. aresto teria ocorrido a violação ou con-
trariedade. Para que o tribunal ao qual é dirigido o re-
curso possa entender a controvérsia, cabe ao recorrente
não só expor as razões pelas quais pretende seja o jul-
gado  modificado  ou anulado,   mas,   também, apre-
sentá-las de modo não deficiente; em caso contrário, a

1 STJ - AgRg nos EDcl no REsp 749048 / PR ; 2005/0077447-5  - Rel. MIN. Francisco Falcão - T1 -
Data do Julgamento 27/09/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ 21.11.2005 p. 157.
2 STJ, REsp 620558 / MG, Rel.: Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.: 24/05/2005, DJ 20.06.2005
p. 212.
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inadmissibilidade do recurso será patente.  No tocante
aos recursos, vige o princípio da dialeticidade, segundo
o qual "o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo.
O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de ree-
xame da decisão" assim como "os fundamentos de fato
e de direito que embasariam o inconformismo do recor-
rente, e, finalmente, o pedido de nova decisão" (Nelson
Nery Júnior,  "Princípios  Fundamentais  –  Teoria Geral
dos  Recursos",  5ª  ed.,  Revista  dos  Tribunais,  2000,  p.
149). Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Re-
curso especial  não conhecido.  Decisão por unanimida-
de.3

O Princípio da Dialeticidade estabelece que
os parâmetros para a lide recursal devem ser balizadas pelas questões susci-
tadas e discutidas em primeiro grau de jurisdição. Consiste no dever, imposto
ao recorrente, de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram
causa ao inconformismo com a decisão prolatada. 

No  caso  dos  autos,  restou  caracterizada
ofensa ao princípio da dialeticidade, pois ausente a especificação pelo apelan-
te dos motivos que o levaram a discordar da decisão de primeiro grau.

Deste modo,  a  ausência  de ataque direto
aos fundamentos da sentença apelada impossibilita a delimitação da atividade
jurisdicional em segundo grau, e impõe o não conhecimento do recurso, por
inobservância ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 514, inciso II, do
Código de Processo Civil4. 

Assim, constatando-se que a decisão objeto
do presente agravo está correta, inexiste motivo para a sua reforma, devendo
ser negado provimento ao recurso sub examine. 

Isto  posto,  NEGA-SE  PROVIMENTO  ao
agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o

3  STJ - REsp 255169/SP – Relator: Ministro Franciulli Netto – Segunda Turma – Julgamento: 
02.08.2001 – Publicação: DJU 15.10.2001 p. 256
4 Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.
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Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João 
Pessoa, 31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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