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ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL  –  AGRAVO  INTERNO –
DECISÃO  MONOCRÁTICA  (RECORRIDA)  QUE
NÃO CONHECEU RECURSO DE APELAÇÃO POR
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE
RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS
CAPAZES  DE  ALTERAR  ENTENDIMENTO
ADOTADO  –  DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA  –
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

– A decisão agravada negou seguimento ao apelo do
ora agravante, uma vez que o recurso não impugnou
os termos da sentença a quo e, por isso, ofendeu o
princípio da dialeticidade recursal.

–  Assim,  não  tendo  o  recorrente  trazido  novos
elementos  capazes  de  alterar  o  entendimento
adotado, o desprovimento deste agravo interno e a
manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  por
unanimidade de votos, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do relator e da certidão de fl. 241.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno interposto  pelo  BANCO
BONSUCESSO S/A em face da decisão monocrática (fls. 205/206) que negou
seguimento ao seu apelo (fls. 162/174), por ser inadmissível ante ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal, e manteve a sentença  (fls. 124/140) que
julgou parcialmente procedente a presente ação revisional de contrato que
lhe moveu JOSÉ DE SOUSA CORREIA, ora agravado.

Nes razões deste  agravo,  o  Banco aduz  que a negativa  de
seguimento do seu recurso foi inapropriado, e não fundamentado, na medida
em  que  não  existe  qualquer  confronto  à  súmula  ou  jurisprudência  dos
Tribunais.  Sustentou,  ainda,  a  legalidade  na  cobrança  de  capitalização  e
aplicação da tabela price no contrato firmado entre as partes, razões porque
pediu  o  provimento  do  recurso  para  reformar  a  decisão  agravada  (fls.
209/214).

É o relatório.

VOTO

Com efeito,  não  assiste  razão  ao  agravante,  sendo,  pois,  o
caso de desprovimento deste agravo regimental.

Conforme narrado, a decisão agravada negou seguimento ao
apelo do ora agravante, uma vez que o recurso não impugnou os termos da
sentença a quo e, por isso, ofendeu o princípio da dialeticidade recursal e foi
considerado manifestamente inadmissível.

Percebe-se que enquanto a sentença julgou ilegal a cobrança
de  capitalização,  determinando  a  devolução  simples  do  indébito,  o
apelante/agravante,  por  sua  vez,  sustentou  genericamente  apenas  a
manutenção do contrato  em obdicência ao ato jurídico perfeito e  pacta sunt
servanda. Vale dizer, não impugnou a sentença recorrida.

Assim, deflui-se que as razões do apelo não se contrapõem ao
que restou decido na sentença e que, por isso, houve inadmissível violação
ao  princípio  da  dialeticidade recursal,  pelo  que  foi  negado seguimento  do
recurso nos termos do art. 557, caput, do CPC e da pacífica jurisprudência do
STJ que assim dispõem:

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.

PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CABIMENTO  DA
ORDEM. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
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1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da
dialeticidade,  impugnando  genericamente  o  decisum
combatido. Inteligência da Súmula 283 do STF.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg no RMS 40.539/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

[destaques de agora]

Assim,  ao contrário  do que sustenta o  agravante,  verifica-se
que não foi negado seguimento ao apelo por está em confronto com súmula
ou jurisprudência, mas, repita-se, por ser manifestamente inadmissível ante
ofensa ao princípio da dialetalidade recursal.

Por outro lado, também não se pode conhecer, neste agravo,
dos argumentos (razões) relativos à legalidade da capitalização de juros.

Ocorre que se o banco não se insurgiu sobre tal  matéria no
momento oportuno, qual seja, no apelo, não pode fazê-lo agora através do
presente agravo regimental, porquanto já ocorreu o trânsito em julgado deste
tema, uma vez que não foi objeto do recurso de apelação.

Portanto,  não  tendo  o  recorrente  trazido  novos  elementos
capazes de alterar o entendimento adotado, o desprovimento deste agravo
interno e a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão agravada em todos seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
(relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exmo. Dr Marcos
Coelho  Salles,  Juiz  convocado  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paula Lavor, Promotor
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 11 de novembro de 2014.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator
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