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PROCESSUAL  CIVIL  – Apelação  Cível  –
Ação  revisional  de  contrato  bancário  –
Sentença  –  Procedência  parcial  –
Irresignação  do  autor  –  Ausência  de
impugnação aos termos precisos da sentença
–  Ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade  –
Precedentes do STJ –  Inteligência do artigo
557,  caput, do  CPC  –  Recurso  adesivo
prejudicado  –  Artigo  500,  III,  do  CPC  –
Seguimento negado a ambos os recursos. 

—  A  ausência  de  ataque  direto  aos
fundamentos  da  decisão  recorrida
impossibilita  a  delimitação  da  atividade
jurisdicional em segundo grau e impõe o não
conhecimento  do  recurso,  face  a  não-
observância  ao  princípio  da  dialeticidade
previsto no artigo 514, inciso II, do Código de
Processo Civil.
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Vistos etc.

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo,
a primeira interposta por  YROCHE DO NASCIMENTOe o segundo interposto
por  BANCO BV FINANCEIRA S/A, ambos em razão da sentença proferida pelo
M.M. Juiz da 4ª Vara da Comarca de Cabedelo que, nos autos da ação revisional
de  contrato,  ajuizada  em  face  do  banco  ora  recorrente,  julgou  parcialmente
procedentes  os  pedidos  deduzidos  na  inicial,  para  declarar  a  ilegalidade  da
capitalização  de  juros  não  pactuada  expressamente  e  estipular  que,  após  a
caracterização  da  mora,  deve  incidir  apenas  comissão  de  permanência,  sem
cumulação com juros remuneratórios,  correção monetária  e/ou juros moratórios,
com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.
Por fim, condenou o banco demandado na repetição do indébito, a ser apurado em
liquidação de sentença (fls. 112/117).

Inconformado,  o  autor  interpôs  recurso  de
apelação  cível  (fls.  120/126),  alegando  que  a  instituição  bancária  promovida
capitaliza  juros  sem  previsão  contratual  e  cumula  a  taxa  de  comissão  de
permanência com correção monetária e juros.

O apelado contrarrazoou a apelação cível,  às
fls.  129/136,  e  interpôs  recurso  adesivo,  às  fls.  150/186,  onde  pugnou  pelo
desprovimento do recurso apelatório e pela reforma da sentença “a quo” para julgar
totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Intimado,  o  promovente/apelante  apresentou
contrarrazões  ao  adesivo  às  fls.  222/228,  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (fls. 210/2013).

É o que basta relatar. Decido.

Aprioristicamente,  antes de analisar o âmago
do  recurso  apelatório,  faz-se  mister,  “ex  officio”,  verificar  a  possibilidade  de
conhecimento.

A  Lei  9.756/98  introduziu  no  sistema
processual  civil  brasileiro  o  dispositivo  constante  no  artigo  557  que  assim
preceitua: 

“Art.  557.  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.” 
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A  citada  norma  consagra  a  hipótese  da
negativa de seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  jurisprudência  dominante  do  tribunal
doméstico ou superior.

É o caso destes  autos,  eis  que,  analisando
atentamente o caderno processual, verifica-se que o apelante, em suas razões
do  recurso,  pugna  pela  reforma  da  sentença,  alegando  que  a  instituição
bancária  promovida  capitaliza  juros sem  previsão  contratual  e  cumula  a
comissão de permanência com correção monetária e juros.

Ora, na sentença hostilizada (fls. 112/117), o
magistrado  de  base  julgou  parcialmente  procedente  a  ação  justamente
declarando  a ilegalidade  da  capitalização  de  juros não  pactuada
expressamente  e  estipulando que,  após a  caracterização  da mora,  deve  incidir
apenas  comissão de permanência, sem cumulação com juros remuneratórios,
correção  monetária  e/ou  juros  moratórios,  com  aplicação  da  taxa  média  de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. 

Percebe-se  que  o  apelante,  ao  invés  de
recorrer do ponto que lhe foi desfavorável, apenas se insurgiu contra as matérias
que logrou êxito, quais sejam, a capitalização de juros e a cumulação de comissão
de permanência com correção monetária.

Ao  deixar  de  atacar  a  decisão  dardejada,  o
recorrente 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
insurgente, que não produziu a motivação necessária para aduzir o porquê de seu
inconformismo contra os fundamentos da decisão “a quo”, limitando-se a defender
a  ilegalidade  da  capitalização  de  juros  e  da  cumulação  da  comissão  de
permanência com a cobrança de correção monetária e juros de mora, matérias
estas que foram acolhidas na sentença vergastada.

Neste  sentido,  colhe-se  da  jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO
REGIONAL  FUNDAMENTADO  -  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  DO  FUNDAMENTO  DA  DECISÃO  -
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. O Tribunal de origem assentou que foi ferido o princípio
da dialeticidade,  porquanto o agravante não impugnou o
fundamento  da  decisão  recorrida,  de  que  o  recurso
interposto não é meio próprio para postular anulação do
ato  administrativo  que  retificou  o  reenquadramento  do
agravado, devendo ajuizar ação própria.
2.  Quanto  à  aplicação  do  princípio  da  dialeticidade
recursal,  as  razões  recursais  devem  impugnar,  com
transparência  e  objetividade,  os  fundamentos  suficientes
para manter íntegro o decisum recorrido. (Sem grifos no
original)
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no REsp 1201539/MS,  Rel.  Ministro HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/12/2010,
DJe 14/02/2011).

E,

AGRAVO  INTERNO  NO AGRAVO  DE INSTRUMENTO.
ARGUMENTAÇÃO  DO  AGRAVO  DESPROVIDA  DE
CONTEÚDO  JURÍDICO.  MERA  REJEIÇÃO  DO
DECISUM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1.  O  agravante  deve  atacar,  especificamente,  os
fundamentos  lançados  na  decisão  agravada,  refutando
todos  os  óbices  por  ela  levantados,  sob  pena  de  vê-la
mantida. (Súmula 182/STJ).
2. "De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões
recursais  devem  impugnar,  com  transparência  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).
3. Agravo interno não conhecido. (Grifei)
(AgRg  no  Ag  1150372/RS,  Rel.  Ministro   PAULO
FURTADO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe
26/02/2010).

Da  mesma  forma,  prelecionando  sobre  o
referido princípio, pontifica NELSON NERY JUNIOR, “in verbis”:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da
dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético,
isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do
pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária
poderá  contra-arrazoá-lo,  formando-se  o  imprescindível
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contraditório  em sede  recursal.As  razões  do  recurso  são
elementos indispensáveis a que o tribunal, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em
confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta
acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso
visa,  precipuamente,  modificar  ou  anular  a  decisão
considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação
das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça
da referida decisão judicial.” 
(JUNIOR,  Nelson  Nery.  Teoria  geral  dos  recursos  –
princípios  fundamentais.  4.  ed.  São  Paulo:  RT,  1997.  p.
146-147).

Outrossim,  importa  sublinhar  que  o  juízo  de
admissibilidade, no tocante à apreciação de todos os pressupostos recursais, trata-
se  de  matéria  de  ordem  pública,  devendo  ser  apreciado  pelo  órgão  julgador
independentemente do requerimento das partes.

O caso exige, assim, que o Relator negue se-
guimento à apelação cível.  Dito procedimento encontra respaldo no art.  557,
"caput", do Código de Processo Civil. É o texto da lei:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifes-
tamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo  tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.” (grifei)

Desta  feita,  estando  ausente  um  dos
pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, impossível se mostra o
seguimento da apelação cível interposta.

Quanto  ao  recurso  adesivo,  este  está
prejudicado,  uma vez  que  o  recurso  principal,  interposto  pelo  autor,  não  foi
conhecido. Essa é a dicção do artigo 500, III, do CPC:

Art.  500.  Cada  parte  interporá  o  recurso,
independentemente,  no  prazo  e  observadas  as  exigências
legais.  Sendo,  porém,  vencidos  autor  e  réu,  ao  recurso
interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte.
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e
se rege pelas disposições seguintes: 

I - será interposto perante a autoridade competente para
admitir o recurso principal, no prazo de que a parte dispõe
para responder;

II  -  será  admissível  na  apelação,  nos  embargos
infringentes,  no  recurso  extraordinário  e  no  recurso
especial; 
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III - não será conhecido, se houver desistência do recurso
principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto.

Parágrafo único. Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas
regras  do  recurso  independente,  quanto  às  condições  de
admissibilidade, preparo e julgamento no tribunal superior.
(grifei).

Por  todas  essas  razões,  com fulcro  no  art.
557, caput, do CPC, não conheço da apelação cível, negando-lhe seguimento,
e, considerando que o recurso do banco foi interposto a título adesivo, receberá
a mesma sorte do apelatório, na esteira do art. 500, segunda parte, do CPC.

Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito convocado – Relator
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