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AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INCONFORMISMO.  PRELIMINARES.
CONCESSÃO  DA  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.
DEFERIMENTO PELA MAGISTRADA SINGULAR.
PEDIDO DE DIFERIMENTO DE RECOLHIMENTO
DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS.  ANÁLISE
PREJUDICADA.  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS
RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO  IMPUGNADA.
ARGUIÇÕES  GENÉRICAS  E  DISSOCIADAS.
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA  PELA  AGRAVANTE.
INADMISSIBILIDADE  DO  RECLAMO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO
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CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 

-  Resta  prejudicada  a  análise  dos  pedidos  de
concessão  de  Justiça  Gratuita,  bem  como  de
diferimento de recolhimento das custas processuais,
em  razão  do  deferimento  à  instituição  financeira,
pela  magistrada  singular,  dos  benefícios  da
gratuidade processual.

- Enfrentando  a  agravante  situação  jurídica
inocorrente na decisão recorrida, padece o recurso de
regularidade  formal,  um  dos  pressupostos
extrínsecos  de  admissibilidade  recursal,  por
inobservância ao princípio da dialeticidade.

- Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário,
consoante  preconiza o  disposto  no art.  932,  III,  do
Novo  Código  de  Processo  Civil,  o  qual  confere
poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de  recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha
impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  200/227,
interposto  pela Massa  Falida  do  Banco  Cruzeiro  do  Sul  S/A,  contra  a  decisão
monocrática, fls. 192/198, que não conheceu do Recurso de Apelação manejado pela
ora  recorrente,  tendo  em  vista  a  constatação  de  inobservância  ao  princípio  da
dialeticidade.

Em suas razões, a recorrente postula os benefícios da
gratuidade processual, e, alternativamente, o diferimento de recolhimento de custas
processuais.  No  mérito,  aduz  inexistir  qualquer  conduta  ilícita  por  parte  da
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instituição financeira em realizar as cobranças,  eis que foram identificados atrasos
nos repasses dos pagamentos do cartão. Noticia a inexistência de desconto por parte
do  réu,  que  tão  somente  procedeu  com  a  reserva  de  margem,  solicitado  pela
recorrida.  Ressalta a impossibilidade de revisão de contrato, por força do princípio
do “pacto sunt servanda”, porquanto celebrado de forma válida entre as partes, que
anuíram com os termos estipulados na avença. No mais, sustenta a inexistência de
dano  moral,  e,  caso  assim  não  se  entenda,  postula  a  revisão  do  quantum
indenizatório, pois fixado “em desconformidade com a atual legislação, estando fora
de  nossa  realidade  política  e  econômica”.  Ao  final  pugna  pelo  provimento  do
recurso, com o afastamento de sua condenação em danos morais.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  esclareço  que  a  análise  das
preliminares  relativas  ao  pedido  de  Justiça  Gratuita  arguida  pela  instituição
financeira,  bem  como  de  diferimento  de  recolhimento  das  custas  processuais,
restam prejudicas, ante o deferimento do benefício da gratuidade processual, pela
magistrada de primeiro grau, ao exercer o juízo de admissibilidade recursal, fl. 185.

Prosseguindo,  passo  ao  exame  do  mérito,
destacando, desde logo, não se credenciar o presente recurso, ao conhecimento, por
ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a insurgente não impugnou, de forma
específica, os fundamentos declinados na decisão combatida.

Digo isso, pois, a agravante, em nenhum momento,
teceu  argumentação  que  afronte  especificamente  as  premissas  do  provimento
agravado, no caso, inadmissibilidade do recurso ante a verificação de violação ao
princípio da inadmissibilidade.

Com efeito,  nas razões do regimental,  a  recorrente
limitou-se  a  discorrer  sobre  a  regularidade  das  cobranças  efetuadas,  e,  por
conseguinte,  da  inexistência  de  dano  moral,  quando,  em  verdade,  a  decisão
combatida  não  conheceu  da  Apelação,  por  ela  interposta,  tendo  em  vista  a
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0000509-06.2012.815.1201                                                                                          3



constatação de inobservância ao princípio da dialeticidade. Tal questão sequer foi
mencionada no recurso.

Ora, ao deixar de expor as razões de fato e de direito
pertinentes  à  argumentação abordada no decisório  atacado,  não atendeu a  parte
recorrente aos requisitos preconizados no art. 932, II, do Novo Código de Processo
Civil.

Transcrevo  decisão  proferida  por  esta  Corte  de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  APELO.
INCONFORMISMO.  RAZÕES  DA  PRESENTE
SÚPLICA.  ARGUMENTOS  REFERENTES  AO
PRÓPRIO MÉRITO DA QUESTÃO DEDUZIDA NA
APELAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO DECISUM
ORA AGRAVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS  PONTOS  ESPECÍFICOS  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA  DO  RELATOR.  DESRESPEITO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  FALTA DE
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  O
princípio  da  dialeticidade  exige  que  os  recursos
ataquem  os  fundamentos  específicos  das  decisões
que  objetivam  impugnar.  No  caso  vertente,  vê-se
claramente  que  a  decisão  agravada  negou
seguimento  ao  recurso  apelatório  por ausência  de
dialeticidade,  ao  passo  que  o  presente  agravo
interno  não  se  contrapôs  a  tal  fundamento.  É
necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos  da  decisão  recorrida,  de  modo  que
impugne os motivos que levaram o referido decisum
a  negar  seguimento  ao  apelo.  Consoante
precedentes  deste  egrégio  tribunal,  bem  como  do
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Superior  Tribunal  de  justiça,  não  se  conhece  de
agravo interno, cujas razões referem-se ao próprio
recurso de apelação, quando a decisão monocrática
do  relator  sequer  adentrou  nas  questões  ali
dispostas, negando seguimento de plano à apelação
diante  da  ausência  de  dialeticidade.  (TJPB;  APL
0039031-93.2013.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 10/12/2015; Pág. 15).

Assim também se posiciona o  Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO  QUE  SE
RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC QUE  PADECE  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA Nº 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO
IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
DESRESPEITO  À  REGRA  DA  DIALETICIDADE.
ART.  514,  II  DO  CPC.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Embora a decisão que examinou o
Recurso Especial efetivamente não tenha enfrentado
a tese de ofensa ao  art. 535 do CPC, o apelo nobre
ostenta,  nesse aspecto, fundamentação deficiente,  a
teor  da  Súmula  nº  284  do  STF,  pois  se  limitou  a
invocar  genericamente  o  dever  da  instância  de
origem de examinar às inteiras as teses veiculadas na
apelação, sem indicar precisamente as questões cujo
exame teria  sido  sonegado,  ou realizado  de  modo
contraditório  ou  obscuro.  2.  A  ausência  de
impugnação  específica  ao  único  fundamento  do
acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da
dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do
CPC,  efetivamente  tornou  inviável  o  exame  do

Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0000509-06.2012.815.1201                                                                                          5

file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%2520514&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart514
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%2520514&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart514
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%2520535&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart535
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%2520514&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart514
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%2520535&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart535
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%2520535&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart535


recurso de apelação. 3. Agravo regimental do serviço
social  do  comércio.  SESC AR/ES  desprovido.  (STJ;
AgRg-AREsp  463.165;  Proc.  2014/0009001-7;  ES;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia
Filho; DJE 01/04/2016).

Sendo  assim,  ausente  um  dos  pressupostos  de
admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, não poderá ser conhecido
o recurso interposto.

Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário,
consoante preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, o
qual  confere  poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Ante  todo  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DO
AGRAVO INTERNO.

P. I. 

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Gustavo Leite Urquiza
             Juiz de Direito Convocado
                             Relator
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