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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000438-03.2012.815.0781.
Origem : Vara Única da Comarca de Barra de Santa Rosa.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : ASBRAFUT – Associação Brasileiro dos Funcionários Públicos

            Civis e Militares Ativos e Inativos.
Advogado : Moisés Duarte Chaves Almeida.                
Apelado : Banco BMG S/A.
Advogado : Marina Bastos da Porciuncula Benghi.

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA
ACERCA  DOS  FUNDAMENTOS  DA
SENTENÇA.  DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE.  EXIGÊNCIA DO  ART.
514,  INCISO II,  DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  PRECE-
DENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA E  DESTA CORTE.  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 o apelante não  impugnou os pontos que
embasaram  a  sentença proferida  pelo  juízo  a  quo,
trazendo tão somente argumentos genéricos inaptos a
apontar algum fundamento, fático ou jurídico, capaz
de infirmar as conclusões sentenciais.

-  Tendo em vista  a  existência  de  precedentes  deste
Egrégio Tribunal, bem como do Superior Tribunal de
Justiça,  demonstrando  jurisprudência  dominante  no
sentido da necessidade de impugnação específica dos
fundamentos da sentença sob pena de vê-la mantida,
deve-se negar seguimento à apelação que não respeita
o princípio da dialeticidade recursal.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  não  se conhecer do  recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  pela ASBRAFUT  –
Associação Brasileiro dos Funcionários Públicos Civis e Militares Ativos e
Inativo, desafiando sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca  de  Barra  de  Santa  Rosa que, nos  autos  da  Ação  Revisional  de
Contrato ajuizada em face do  Banco BMG S/A, julgou extinto o processo
sem resolução  do  mérito  por  inépcia  da  inicial,  por  entender  que  o  autor
realizou pedido genérico de revisão de contrato e não apresentou, na causa de
pedir remota, as condutas dos réus que geraram dano moral, bem como que
não caberia,  naquele instante processual,  a emenda à inicial,  em virtude da
existência  de  contestação  e  formação  da  relação  processual  trilateral  (fls.
66/74)

Irresignado, o demandante interpôs Recurso de Apelação (fls.
77/128),  reivindicando  a  reforma  do  decisum. Asseverou,  em  resumo,  a
necessidade de inversão do ônus da prova; a ausência de inépcia da inicial, a
configuração  do  dano  moral  nos  contratos  de  empréstimo  consignado;  a
aplicação do CDC aos contratos de adesão e a abusividade contratual devido à
cobrança de juros capitalizados e comissão de permanência. Consigna, ainda,
que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de limitar ao percentual de
30% a  soma mensal  das  prestações  referentes  a  empréstimos  consignados.
Finalmente,  requer  a  reforma  da  sentença,  para  que  seja  dada  regular
tramitação ao feito.

Devidamente intimado,  o requerido apresentou contrarrazões,
às fls. 131/164.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira (fls. 183/186), deixou de opinar sobre o mérito, em virtude da
ausência de interesse público primário.

  
É o relatório. 

VOTO.

Compulsando os autos, verifico que o caso recursal é de fácil
solução, comportando análise na forma permissiva do  caput do art.  557 da
Código de Processo Civil, com base na jurisprudência desta Corte e também
do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos,  então,  o  que  prescreve  o  referido  dispositivo
processual:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
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prejudicado  ou  em confronto  com súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Para  que  o  mérito  da  demanda  possa  ser  analisado,  o
magistrado deve,  preliminarmente,  averiguar  os  requisitos  processuais  e  as
condições  da  ação,  os  quais  são  comumente  chamados  de  pressupostos
processuais de admissibilidade do julgamento de mérito, seja quando da
propositura da inicial, seja em sede recursal.

Uma vez  interposto  um recurso,  deve-se,  assim,  observar  os
seus  aspectos  formais,  para  só então,  quando constatada a  regularidade da
forma, adentrar-se na análise meritória das impugnações feitas pelo recorrente.

De acordo com clássica lição doutrinária,  os pressupostos de
admissibilidade recursal dividem-se em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os
primeiros,  encontram-se  requisitos  como  o  cabimento,  a  legitimidade,  o
interesse na irresignação e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do
poder de recorrer. 

Em  meio  aos  pressupostos  extrínsecos,  tradicionalmente  se
observa a exigência da tempestividade, do preparo e da regularidade formal.
Esta é aferida pela própria fundamentação e pelo pedido do manejo recursal,
verificando-se,  aqui,  a  necessária  presença  do  princípio  da dialeticidade,  o
qual  exige  que,  nas  razões  do  apelo,  sejam  atacados  especificamente  os
fundamentos da decisão impugnada.

Pois bem, resta claro nos autos que o ora apelante não atacou os
pontos que embasaram a sentença proferida pelo juízo  a quo,  trazendo tão
somente  uma  afirmativa  bastante  genérica  acerca  da  aptidão  da  inicial,
deixando de apontar qual o fundamento, fático ou jurídico, capaz de infirmar
as  conclusões sentenciais.  Ao tratar desse assunto,  a  fim de pretensamente
esclarecer o objetivo da demanda, pontua que “a ação proposta é uma AÇÃO
REVISIONAL,  com  O  OBJETIVO  DE  REVISAR  AS  CLAUSULAS
CONTRATUAIS  E  JUROS  ABUSIVOS  cobrados  pelas  instituições
financeiras,  bem  como  COMPROMETIMENTO  DA  MARGEM
CONSIGNÁVEL ACIMA DO LIMITE LEGAL, que é de 30%” (fls. 91). 

Não é preciso ter olhos de lince para enxergar a  tergiversação
genérica  e  lacônica  nas  razões  do  recorrente,  que  objetivavam  atacar  a
sentença vergastada. Além disso, analisando a peça inaugural, percebe-se que
sequer fora questionada pelo autor a  margem consignável, acima do limite
legal, demonstrando, de forma inconteste, a falha do apelante em impugnar
frontalmente o substrato lógico da decisão impugnada.

Outrossim, na quase totalidade de suas razões, restringiu-se a
alegar suposta perseguição pessoal, enfocando, meritoriamente, a necessidade
de revisão contratual  e a verificação de danos de ordem moral,  ainda sim,
mediante fundamentos extremamente inespecíficos. 

Como relatado, o juiz sentenciante foi bastante claro e incisivo
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ao  asseverar  que,  ao  pretender a  revisão  do  contrato  de  empréstimo  em
questão,  o  autor  não  apontou  especificadamente  quais  as  cláusulas  que
deveriam  ser  consideradas  ilegais,  além  de  não  individualizar  a  situação
contratual  e  as  respectivas  relações  com  a instituição financeira  requerida.
Além disso, enfatizou que a exordial não apontou a causa de pedir remota no
que  tange  aos  danos  morais.  Por  fim,  consignou  não  ser  possível  ao
magistrado  oportunizar  a  emenda  à  inicial,  após  oferecida  a  contestação,
momento em que a relação processual já se encontra consolidada.

Assim,  desnecessário grande  esforço  hermenêutico  para  se
constatar que as razões apelatórias não se insurgem de forma específica, como
exigido  pelo  ordenamento  jurídico  pátrio,  em  relação  aos  argumentos  do
decisum objurgado. 

Ora,  não pode o  órgão julgador,  adstrito  às  irresignações  da
parte quanto à sentença que lhe foi contrária, revisar um julgado, devidamente
fundamentado, contra o qual não apresenta o insurgente afirmações específicas
e com a mínima capacidade de modificá-lo.

Assim, percebe-se que o apelante sequer se contrapôs às razões
de decidir da sentença, infringindo, portanto, o princípio da dialeticidade, não
se  observando  o  pressuposto  processual  de  admissibilidade  referente  à
regularidade  formal  do  recurso,  restando,  por  conseguinte,  prejudicada  a
análise das demais alegações recursais.

Nesse  sentido,  pacífico  é  o  posicionamento  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  o  qual,  inclusive,  em  âmbito  de  agravo,  sumulou  o
entendimento de que: “é inviável o agravo do Art. 545 do CPC que deixa de
atacar  especificamente  os  fundamentos  da  decisão agravada”  (Súmula  nº
182). Confira-se ainda o seguinte julgado:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESPROVIDA
DE CONTEÚDO JURÍDICO. MERA REJEIÇÃO DO
DECISUM.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 182/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA
CONHECIMENTO. 
I- A parte agravante deve atacar, especificamente, os
fundamentos  lançados  na  decisão  agravada,
refutando todos os óbices levantados,  sob pena de
vê-la mantida (Súmula 182/STJ). 
II- A simples sinalização de recusa da parte com o
teor da decisão agravada, sob a genérica alegação
de  haver-lhe  impugnado,  não  caracteriza
fundamentação  específica  exigida  no  âmbito  desta
Corte, uma vez que desprovida de conteúdo jurídico
capaz de estremecer as razões de decidir apostas no
decisum atacado. 
III- "De acordo com o princípio da dialeticidade, as
razões recursais devem impugnar, com transparência
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e  objetividade,  os  fundamentos  suficientes  para
manter  íntegro  o  decisum  recorrido.  Deficiente  a
fundamentação,  incidem  as  Súmulas  182/STJ  e
284/STF" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra
ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  DJe
26/11/2008). 
IV- O efeito translativo do recurso especial, na forma
que  dispõe  o  enunciado  de  súmula  456  do  STF,
pressupõe  o  prévio  conhecimento  da  insurgência.
Precedente do STJ. V- Recurso não conhecido
(STJ -  AgRg no Ag:  1280329 SP 2010/0031799-3,
Relator:  Ministro  PAULO  FURTADO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/BA),
Data  de Julgamento:  17/06/2010,  T3 -  TERCEIRA
TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  29/06/2010).
(grifo nosso).

Este Egrégio Tribunal igualmente tem jurisprudência dominante
nesse tema, inclusive em hipótese semelhante à dos autos:

“REVISÃO  CONTRATUAL.  IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  SEGUIMENTO
NEGADO. A teor do disposto no art. 514, incisos I e
II do Código de Processo Civil, a parte apelante deve
verberar  seu  inconformismo,  expondo  os
fundamentos  de  fato  e  direito  que  lastreiam  seu
pedido  de  nova  decisão.  Assim,  na  hipótese  de
ausência  de  razões  recursais  ou  sendo  estas
totalmente dissociadas da sentença recorrida, não se
conhece do recurso,  ante a ofensa ao princípio da
dialeticidade.  Art.  557  do  CPC:  o  relator  negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
Súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de  tribunal  superior.  (…)”.  (TJPB;  AC  0016250-
67.2012.815.0011;  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto;
DJPB 17/03/2014). 

Por tudo o que foi exposto, NÃO CONHEÇO da irresignação
apelatória.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
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de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho (juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos).

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

 Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator   
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