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AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE
DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA.  QUE
DETERMINOU  A  DEVOLUÇÃO  DOS  JUROS
REMUNERATÓRIOS  INCIDENTES  SOBRE  AS
TARIFAS  JÁ  DECLARADAS  ILEGAIS  POR
SENTENÇA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  BANCO
PROMOVIDO. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DAS
TARIFAS.  MATÉRIA  CUJA  DISCUSSÃO  JÁ
TRANSITOU EM JULGADO. RECURSO QUE NÃO
SE  CONTRAPÔS  AOS  TERMOS  DA  DECISÃO
RECORRIDA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

– O  Banco  promovido não  se  contrapôs  aos
fundamentos  da  Sentença,  não  tecendo  nenhum
comentário  acerca  dos  juros  remuneratórios
incidentes  sobre  as  tarifas,  concentrando  seus
argumentos  na  legalidade  das  próprias  tarifas,
matéria  cuja  discussão  resta  inviabilizada  pelo
trânsito em julgado da Ação que tramitou perante o
Juizado Especial.
 
- Recurso  não  conhecido  por  ofensa  ao
princípio da dialeticidade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O AGRAVO INTERNO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl..



Agravo interno na Apelação Cível nº 0012422-05.2015.815.2001

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls. 112/119) interposto por Aymoré

Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a Decisão Monocrática de fls.

109/110v, que negou seguimento ao seu Recurso Apelatório,  por ausência de

dialeticidade.

O  Banco  Agravante  defende  a  suspensão  do  processo,

afirmando tratar-se de discussão acerca da validade da cobrança de serviços

prestados por terceiros (fls. 114/115).

Pleiteia,  assim,  o  provimento  do  Agravo  Interno,  para,

consequentemente, ver provido o Apelo e reformada a Sentença (fl.118).

É o relatório. 

VOTO

O  Agravante  não  traz  nenhum  argumento  no  sentido  de

demonstrar a dialeticidade do seu recurso apelatório.

Na verdade, nas razões do Apelo o Banco promovido não se

contrapôs  aos  fundamentos  da  sentença,  não  tecendo  nenhum comentário

acerca dos juros remuneratórios incidentes sobre as tarifas, concentrando seus

argumentos na legalidade das próprias tarifas,  matéria cuja discussão resta

inviabilizada pelo trânsito em julgado da Ação que tramitou perante o Juizado

Especial.

Isto posto, mantenho integralmente a Decisão Monocrática, de

fls. 109/110v, reiterando os fundamentos daquela decisão, os quais passo a

transcrever: 

“Analisando  os  autos,  verifica-se  que  a  Apelação

Cível não merece ser conhecida em face da ofensa
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ao princípio da dialeticidade. 

A Juíza  a quo, julgando parcialmente procedente a

pretensão exordial, condenou a Instituição Bancária

Promovida  a  restituir  o  valor  dos  juros

remuneratórios  que  incidiram  sobre  a  Tarifa  de

Abertura de Crédito, a Tarifa de Avaliação de Bem, a

Tarifa de Gravame Eletrônico e a Tarifa de Serviços

de Terceiros, anteriormente declaradas nulas pelo 2º

Juizado Especial Cível da Capital (fls. 50/56). 

Desse  modo,  o  Recurso  deveria  atacar,  de  forma

específica,  os  argumentos  lançados  na  Decisão

combatida,  ou  seja,  deveria  tratar  sobre  os  juros

incidentes  sobre  as  tarifas  e  não  sobre  estas

especificamente, já que tal discussão findou-se com

o  trânsito  em  julgado  da  Ação  Revisional  movida

perante o 2º Juizado Especial Cível da Capital. 

Todavia,  o  Apelante  apresentou  argumentos  como

se a  discussão constante  dos autos  envolvesse a

ilegalidade ou não das tarifas presentes no contrato

firmado entre as partes,  questão,  repito,  não mais

passível de argumentação, porque já solucionada no

âmbito do Juizado Especial. 

Veja, inclusive, que antes de adentrar no mérito, o

Apelante  requer  a  suspensão  do  processo  por,

supostamente, tratar da ilegalidade da cobrança de

serviços  prestados  por  terceiros.  Um  equívoco  já

que  a  Ação  envolve  os  juros  remuneratórios

incidentes  sobre  as  tarifas.  Logo,  a  cobrança  de

serviços prestados por terceiros foi matéria da Ação

Revisional  sendo  estranha  a  estes  autos,  não

havendo que se falar em suspensão desta Ação ou
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mesmo daquela porquanto já transitada em julgado. 

Desse modo, impende consignar que o princípio da

dialeticidade não se fez presente na peça recursal,

pois o Apelante não explicou o suposto desacerto da

Sentença,  apresentando  razões  completamente

dissociadas  da  matéria  versada  na  Decisão

recorrida. 

Em razão do princípio da dialeticidade, que norteia

os  recursos,  a  parte  Recorrente  deve  impugnar

todos  os  fundamentos  da  Decisão  judicial,  de

maneira a demonstrar que o julgamento sobre o qual

se  insurge  merece  ser  modificado,  fundando  o

desacerto do julgado. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 932, III, do NCPC: 

Art. 932. Incumbe ao Relator: 

(…)
III  –  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente  os  fundamentos  da  decisão
recorrida;

Vê-se, portanto, que o Apelante deixou de expor as

razões de fato e de direito que demonstram, sob seu

entender, o equívoco da Decisão, razão pela qual, a

Apelação não deve ser conhecida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do NCPC,

NÃO  CONHEÇO  O  RECURSO,  por  ofensa  ao

princípio da dialeticidade”.
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Ressalte-se que não é o caso de sobrestamento do feito em

decorrência  do  RESP Nº  1578526/SP,  tendo  em vista  que  a  pretensão  da

Autora/Agravada é de devolução do juros incidentes sobre as tarifas e não

discutir  a  validade  da  cobrança  de  serviços  de  terceiros,  discussão  já

ultrapassada.

Feitas  essas  considerações,  DESPROVEJO  O  AGRAVO

INTERNO, mantendo integralmente a Decisão Monocrática que não conheceu

da Apelação interposta pelo Agravante.

É o voto.

“Desprovido. Unânime”.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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