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EMENTA: APELAÇÕES.  IRREGULARIDADE  FORMAL.  FALTA  DE
CORRELAÇÃO  LÓGICA  ENTRE  AS  RAZÕES  RECUSAIS  E  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  IMPUGNADA.  RECURSOS  QUE  NÃO
IMPUGNARAM  ESPECIFICAMENTE  AS  RAZÕES  DE  DECIDIR.
INTERPOSIÇÕES DE APELOS SEM  EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE
FATO E  DE DIREITO  QUE JUSTIFICAM  AS IRRESIGNAÇÕES.  APELOS
NÃO CONHECIDOS.

1. A falta de correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão
impugnada impede a admissibilidade do apelo, porquanto se equipara à ausência de
exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  justificam  a  irresignação,
exigidos pelo art.  514, II,  do CPC/1973, cujo comando normativo é análogo ao
previsto no art. 1.010, III, do CPC/2015,  resultando em violação ao princípio da
dialeticidade.  Entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA e AgRg-AREsp 366.872/PB.

2. Os argumento deduzidos no recurso devem infirmar, especificamente, as razões
de  decidir  adotadas  no  provimento  jurisdicional  impugnado,  demonstrando,  de
forma analítica, os motivos pelos quais se entende que a decisão foi prolatada com
desacerto,  enquanto  antecedente  formal  necessário  ao  conhecimento  da
irresignação.

Vistos.

Banco Pine S.A.  e  BV Financeira S.A. interpuseram  Apelações contra a
Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f.
171/176, nos autos da Ação de Nulidade Contratual proposta em seus desfavores,
em  litisconsórcio  passivo  com  o  Banco  BGN  S.A.,  por  Jael  Lopes  de
Albuquerque Melo, sucedida processualmente, após seu falecimento, f. 203, pelos
seus herdeiros  Murilo Victor de Albuquerque Melo  e  Jaíra de Albuquerque
Coelho,  que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos  de
empréstimos bancários havidos entre a Falecida e os Réus, ordenando a estes que se
abstenham de cobrar os valores ainda devidos, ao fundamento de que os negócios
jurídicos  foram  celebrados  com  vício  de  consentimento,  ante  a  ausência  de
manifestação de vontade livre e  de boa-fé  da então Contratante,  ludibriada pela
conduta dolosa de um falsário, verdadeiro beneficiário das operações, f. 10/11, que
se apresentou como preposto das Instituições Financeiras contratadas.

Em  suas  Razões,  f.  187/190,  o  Banco  Pine  S.A.  afirmou  que  não  há
nulidade  no  negócio  jurídico  celebrado com a  Falecida,  posto  que  houve a  sua
regular  perfectibilização,  com  a  devida  assinatura  do  instrumento  contratual,



instruído com os documentos pessoais necessários, e o crédito dos valores objetos
do mútuo na conta-corrente de titularidade da Contratante.

Alegou que a Contratante estava ciente da existência da avença, porquanto,
para que o adimplemento do empréstimo ocorresse da forma como foi pactuada, por
meio  de  dedução,  em  seus  proventos,  dos  valores  da  parcela  mensal,  era
imprescindível a informação do seu número de identificação no Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, dado este cuja imperativa confidencialidade permite a
presunção de que terceiros não o conheciam.

Pugnou pelo provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para que o
pedido seja julgado improcedente, entretanto, caso não seja esse o entendimento,
requereu  a  redução  dos  valores  arbitrados  como  honorários  advocatícios,  ao
argumento de que a causa, por ser de diminuta complexidade, não exigiu maiores
esforços dos causídicos.

Em  suas  Razões,  f.  193/199,  a  BV  Financeira  S.A.  asseverou  que  a
contratação  havida  é  legal,  porquanto  os  documentos  que  a  instrumentalizaram
devem ser considerados autênticos e que, no momento oportuno, produzirá prova
documental hábil a demonstrar a validade do empréstimo contratado pela Falecida 

Argumentou que, ante a legalidade do empréstimo fornecido à Falecida, a
cobrança das parcelas mensais constitui exercício legítimo do direito que lhe foi
assegurado  no  instrumento  contratual,  posto  que  efetuada  nos  exatos  termos
avençados, pugnando pelo provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para
que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazoando, f.  225/226, os Apelados afirmaram que a Sentença foi
prolatada a partir da prova documental constante nos autos e que os Apelantes não
deduziram qualquer  argumento capaz de infirmar as  razões  de decidir  adotadas,
razão  pela  qual  não  se  justifica  qualquer  reforma  ou  anulação  do  provimento
jurisdicional impugnado, requerendo o desprovimento do Apelo. 

A Procuradoria de Justiça, f. 231/233, não se manifestou sobre o mérito,
por entender que não se configuraram quaisquer das hipóteses do art. 178, incisos I
a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

As Apelações são tempestivas e os preparos recursais foram recolhidos, f.
191/192 e 200, devendo a presença dos demais requisitos de admissibilidade ser
aferida a partir do regramento legal previsto no CPC/1973, porquanto a Sentença
impugnada  foi  publicizada  antes  da  vigência  do  CPC/2015,  nos  termos  do
Enunciado Administrativo nº. 02, do Superior Tribunal de Justiça1.

O Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 514, II2, que na apelação
deveriam  ser  deduzidos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  justificassem  a
prolação de nova decisão, reformando ou anulando a sentença impugnada.

1 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: Aos 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.

2 CPC/1973, Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: II - os fundamentos
de fato e de direito; […].



O Superior Tribunal  de Justiça,  no julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA e
AgRg-AREsp 366.872/PB3, adotou o entendimento de que a falta de correlação lógica entre
as  razões  recursais  e   os  fundamentos  da  decisão  impugnada impede  a  admissibilidade
recursal,  porquanto se  equipara  à  ausência  de  exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de
direito que justificam a irresignação, exigidos pelo art. 514, II, do CPC/1973, cujo comando
normativo é análogo ao previsto no art. 1.010, III, do CPC/2015, resultando em violação ao
princípio da dialeticidade.

A Corte Superior, inclusive, adota de forma reiterada4 o entendimento de
que os argumento deduzidos no recurso devem infirmar, especificamente, as razões
de  decidir  adotadas  no  provimento  jurisdicional  impugnado,  demonstrando,  de

3 AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  RAZÕES DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo as
razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento
(art. 544, § 4º, I, CPC e Súmula nº 284/STF). 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg-
AREsp 366.872/PB, Quarta Turma, Rel.ª  Min.ª Isabel Gallotti,  publicado no DJE 30/09/2013 p.
1265).

PROCESSUAL CIVIL.  RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA.
REGULARIDADE  FORMAL.  REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais
devem  guardar  correlação  lógica  com  a  decisão  contra  a  qual  o  recurso  é  interposto.
Precedentes. [...] (STJ, AgRg no Ag 1413832/PA, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011).

4 AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  DOS   FUNDAMENTOS   ADOTADOS   PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
RECONHECIMENTO.  ENUNCIADO   N.  283  DA  SÚMULA  DO  STF.  INCIDÊNCIA.  POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.  A  agravante,  além  de  reproduzir  as
mesmas  razões  do  recurso  especial,   que,  como assentado,  não infirmam os  fundamentos
adotados pelo   Tribunal  de  origem,  restringiu-se  a  afirmar  ter  sempre defendido,  em
todas  as  suas peças  processuais,  que as despesas realizadas  devem observar  os limites da
apólice, argumento inidôneo a  infirmar  a  conclusão  de  ausência  de  prova  quanto à alegada
existência de cláusula limitativa do reembolso. 2. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp
969.200/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe
02/08/2017).

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AO  FUNDAMENTO  DA  DECISÃO
AGRAVADA. ARTS.  932,  III,   E  1.021,  §  1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.  O  agravante  deve  atacar,  de  forma
específica, os argumentos lançados  na  decisão  combatida,  sob  pena de vê-la mantida. 2. Em
obediência   ao   princípio   da  dialeticidade,  deve  o  agravante demonstrar  o  desacerto  da
decisão  agravada,  não  se afigurando suficiente   a   impugnação   genérica   ao   'decisum'
combatido. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa. (STJ, AgInt no
AREsp  873.724/RJ,  Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  Terceira  Turma,  julgado  em
20/06/2017, DJe 02/08/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO.  ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. APREENSÃO DA ARMA EM
DATA POSTERIOR A 23/10/20005, DATA LIMITE PREVISTA NO ARTIGO 32 DA LEI N.
10.286/2003.  FUNDAMENTO  NÃO  IMPUGNADO.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.  O agravante
deve atacar, de forma específica, todos os argumentos lançados na decisão combatida, sob
pena de ofensa ao princípio da dialeticidade e  incidência do verbete sumular  n.  182/STJ. 2.
Agravo regimental não conhecido (STJ, AgInt no REsp 1471013/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 15/06/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO    REGIMENTAL.  PRINCÍPIO  DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL,  DE   TODOS  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  QUE  NÃO



forma analítica, os motivos pelos quais entende que a decisão foi prolatada com
desacerto, enquanto antecedente formal necessário ao conhecimento da irresignação
manifestada.

Na  lide  em  julgamento,  consoante  as  razões  de  decidir  adotadas  na
Sentença, a Sr. ª  Jael Lopes de Albuquerque Melo, à época com 92 (noventa e dois)
anos,  foi  vítima  de  ato  fraudulento  praticado  pelo  Sr.  Júlio  Cézar  Vidal  de
Negreiros,  que,  apresentando-se  como  preposto  das  Instituições  Bancárias  Rés,
persuadiu a Idosa a lhe entregar cópia de seus documentos pessoais e a subscrever
instrumentos contratuais de operações de crédito em que sua data de nascimento era
falseada, a fim de apropriar-se ilicitamente dos valores contratados.

Havido o vício de consentimento na celebração dos contratos, o Juízo de 1º
Grau  declarou  a  nulidade  dos  negócios  jurídicos  avençados,  ordenando  que  as
Instituições Financeiras contratadas se abstivessem de cobrar os respectivos valores
ainda devidos.

A  despeito  do  que  arrazoou  o  Banco  Pine  S.A.,  não  há  qualquer
controvérsia  acerca  da ocorrência  da subscrição  dos  instrumentos  contratuais  de
empréstimo,  do fornecimento  de documentos  pessoais  e  da liberação do crédito
contratado,  não  havendo,  portanto,  qualquer  vício  de  natureza  objetiva  na
consecução  do  negócio  jurídico,  entretanto,  a  alegação  de  que  não  existe
irregularidade formal não é hábil a refutar o entendimento adotado na Sentença de
que é imperativa, para fins de validade da avença, a presença do elemento subjetivo,
concernente na manifestação de vontade livre e de boa-fé da então Contratante.

Mesmo  a  afirmação  de  que  um  pretenso  número  de  identificação  no
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS somente poderia ser informado pela
Contratante, dada a confidencialidade da informação, não é suficiente para denotar
a validade da manifestação de vontade exarada, de modo a se contrapor às razões de
decidir  deduzidas  na  Sentença,  porquanto  a  Falecida  sequer  era  vinculada  à
Previdência Geral, f. 12/13.

Quanto às razões trazidas no Apelo interposto pela BV Financeira S.A.,
nada obstante fazerem remissão a supostos documentos cuja autenticidade deve ser

CONHECEU DO  APELO EXTREMO NA ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INADMISSÍVEL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. […] 2. 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. 3. Embargos de declaração
conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (STJ, EDcl no AREsp 841.392/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  FUNDAMENTOS  DO  ACÓRDÃO.  AUSÊNCIA   DE  IMPUGNAÇÃO.  NÃO
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL QUE
IMPEDE O SEGUIMENTO DO RECURSO. 1. […] 2.  Consoante jurisprudência desta Corte
Superior, padece de irregularidade formal o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da  dialeticidade (v.g.: AgRg no RMS
44.887/SP,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  11/11/2015).  3.  No  caso,  a
agravante  optou  pela  reiteração  das  teses  veiculadas  na  inicial  do  mandado  de  segurança  para
justificar  o  inconformismo com a solução dada pelo Tribunal  de origem, sem se contrapor aos
fundamentos adotados no voto condutor, descumprindo, portanto, o ônus da dialeticidade. Incide, ao
caso,  o  teor  da  Súmula  283/STF.  4.  Agravo  regimental  não  provido  (STJ,  AgRg  no  RMS
43.815/MG,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em  19/05/2016,  DJe
27/05/2016).



presumida,  a  referida  Apelante  sequer  produziu  prova  documental  ao  longo  da
instrução, seja ao oferecer sua Contestação, f. 77/120, ou após ser intimado pelo
Juízo,  em  Audiência,  f.  162,  oportunidade  em  que,  inclusive,  anuiu  com  o
julgamento antecipado da lide, 

Ainda que se admita a colação de documentos na instância recursal, desde
que se destinem a provar de fatos ocorridos depois daqueles que já foram deduzidos
na primeira instância ou para se contrapor à prova documental ainda não submetida
ao contraditório5,  não houve requerimento  específico de produção probatória  no
Apelo interposto pela BV Financeira S.A.

Os Apelantes, portanto, não se contrapuseram, de forma analítica, às razões
de  decidir  adotadas  pelo  Juízo  de  Origem,  limitando-se  a  deduzir  argumentos
desconexos com a controvérsia  dirimida na Decisão impugnada e a  agrupar  um
amontoado de teses genéricas acerca da validade dos negócios jurídicos,  fato que
impede a admissibilidade recursal, porquanto se equipara à ausência de exposição
dos fundamentos de fato e de direito que justificam as irresignações, exigida pelo
art. 514, II, do Código de Processo Civil de 1973.

Frise-se  que  a  exigência  da  dialeticidade  recursal,  de  matriz
jurisprudencial,  passou a estar positivada no Código de Processo Civil  de 2015,
enquanto  requisito  necessário  à  regularidade  formal  de  qualquer  recurso,
integrando, portanto, os respectivos juízos de admissibilidade, nos termos do art.
932, III6.

Posto  isso,  considerando  que  os  Apelantes  não  expuseram  os
fundamentos de fato e de direito que justificam as irresignações, nos termos do
art. 514, II, do CPC/73, não conheço das Apelações.

Comunique-se. Intimem-se.

Gabinete no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 CPC/2015,  Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos. 

6 CPC2015,  Art.  932.  Incumbe  ao  relator:  […]  III  –  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[…]. 


