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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÕES CÍVEIS N. 0025824-95.2011.815.2001
ORIGEM: 13ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
1º APELANTE: Guilherme de Assis Santiago Torres
ADVOGADO: Rafael de Andrade Thiamer
2º APELANTE: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO: Elísia Helena de Melo Martini
APELADOS: Os mesmos

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE  CONTRATO.
CONSUMIDOR. REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE
ENGANO JUSTIFICADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO EM
DOBRO.  MEDIDA  ADEQUADA.  PRECEDENTES  DO  STJ.
APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A DO CPC. PROVIMENTO. 

- O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que o consumidor
cobrado  em  quantia  indevida  tem  direito  à  repetição  do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

-  Doutrina  e  jurisprudência  concluem  que  além  dos
pressupostos objetivos, existe um pressuposto subjetivo para a
incidência da repetição em dobro, qual seja, a inexistência de
engano justificável.

APELAÇÃO CÍVEL.  PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO INCISO II DO
ARTIGO  514  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  557  DO  CPC.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

- Não se conhece da apelação que não ataca especificamente
os pontos da sentença hostilizada em respeito ao princípio da
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dialeticidade,  sob  pena  de  desvirtuar  a  própria  função
jurisdicional e a finalidade do recurso, por não dar meios para
possível reforma. Aplicação do art. 557 do CPC.

Vistos etc.

Trata-se de recursos apelatórios contra  sentença (f.  72/80)  do
Juízo da 13ª Vara Cível da Capital que julgou parcialmente procedente
a exordial  da ação revisional  de contrato ajuizada por  GUILHERME DE
ASSIS SANTIAGO TORRES, excluindo a cobrança de tarifa de abertura de
crédito (TAC) e tarifa de serviços prestados pela correspondente bancária,
com a restituição dos valores pagos a maior, decorrentes destas, de forma
simples.

O  primeiro apelante  (autor),  em suma, pugna pela reforma
da sentença para que os valores sejam restituídos em dobro,  bem como
sustenta  que sucumbiu em parte mínima do pedido,  motivo de a parte
adversa ser condenada na totalidade dos ônus sucumbenciais (f. 82/88).

A segunda apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A,  ora demandada, aduz: 1) ausência de desequilíbrio
contratual; 2) legalidade da tarifa de inserção de gravame; 3) legitimidade
das tarifas de cadastro, por motivo da efetiva prestação de serviços em
benefício do consumidor; 4) responsabilidade da apelada pela propositura
da ação e o princípio da causalidade e sucumbência (f. 104/110). 

Contrarrazões do demandante (f. 115/116) e do demandado (f.
125/153).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer sem manifestar-se em
relação ao mérito dos apelos (f. 160).

É o relatório.

DECIDO.

Historiam os autos que o  demandante, no dia  08/09/2008,
firmou  contrato de arrendamento mercantil com o banco réu, a  ser
pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.743,25 (f. 19/20). Contudo, por
considerar  existente  desequilíbrio  contratual,  veio  a  juízo  requerer  a
revisão do aludido contrato. 
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A intervenção judicial nos contratos é possível para adequação
da contratualidade aos parâmetros legais e razoáveis, notadamente em
face do princípio da ubiquidade da justiça (art. 5°, XXXV, CF/88).
Prevalece, atualmente, o princípio da relatividade contratual, mediante a
concretização de preceitos como o da liberdade e igualdade entre as
partes e da boa-fé. 

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
à espécie, pois o autor é consumidor e o réu é fornecedor de bens e
serviços, na forma do § 2° do art. 3° da Lei n. 8.078/90 (CDC). 

No primeiro apelo, as irresignações do apelante remetem ao
requerimento da repetição em dobro dos valores cobrados a maior.

Quanto à restituição em dobro da quantia paga indevidamente,
é importante uma maior dilação sobre a matéria. Para facilitar uma melhor
compreensão, transcrevo, abaixo, o texto do dispositivo legal do CDC que
regulamenta a matéria:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto  a  ridículo,  nem  será  submetido  a  qualquer  tipo  de
constrangimento ou ameaça.

Parágrafo  único.  O  consumidor  cobrado  em  quantia  indevida  tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária  e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.

O parágrafo único do artigo em comento é claro ao afirmar que
o consumidor  cobrado em quantia  indevida  tem direito  a  repetição  do
indébito em dobro. 

Entretanto,  doutrina  e  jurisprudência,  além dos  pressupostos
objetivos,  mencionam a existência de um pressuposto subjetivo para a
incidência da repetição em dobro, qual seja, a inexistência de engano
justificável.

 Assim,  se  o  fornecedor  cobrar  do  consumidor  determinada
quantia indevida, mas pautada no engano justificado pelas circunstâncias
do caso concreto,  ele  se exime da punição em devolver a quantia em
dobro.

Por sua vez, o engano justificável,  na relação consumerista, é
aquele  que  não  decorre  de  dolo  (má-fé)  ou  culpa. Dessa  forma,
comprovada a má-fé ou a culpa (negligência, impudência ou imperícia) da
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prestadora ou fornecedora do serviço, a aplicação da repetição em dobro
em favor do consumidor se faz necessária. 

Nesse sentido, destaco a doutrina especializada dos autores do
anteprojeto do CDC, nas linhas abaixo:

Se o engano é justificável não cabe a repetição .No código Civil, só a
má-fé permite a aplicação da sanção. Na legislação especial (CDC),
tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia)
dão ensejo à punição.

O engano é justificável quando não decorre de dolo ou de culpa. É
aquele que, não obstante todas as cautelas razoáveis exercidas pelo
fornecedor-credor, manifesta-se.1

Nessa  mesma perspectiva  trilha  o entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.COBRANÇA DE ÁGUA INDEVIDA. ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO E  AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO.  NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONTRARIEDADE DO DIREITO FEDERAL.
SÚMULA  284/STF.  EXAME  DE  LEGISLAÇÃO  LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CDC. POSSIBILIDADE.
ERRO  INJUSTIFICÁVEL.  PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.  […]  5.  O  entendimento  deste  Superior  Tribunal
sobre  a  incidência  do  art.  42,  parágrafo  único,  do  CDC,  é
pacífico no sentindo de que "o engano, na cobrança indevida,
só  é  justificável  quando  não  decorrer  de  dolo  (má-fé)  ou
culpa na conduta do fornecedor do serviço". […] 2

ADMINISTRATIVO  E  CONSUMIDOR.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  SERVIÇOS  TELEFÔNICOS  NÃO
SOLICITADOS PELO USUÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Dispõe o art.
42,  parágrafo  único,  do Código de Defesa do Consumidor  que "o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito,  por  valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso,
acrescido de correção monetária  e  juros  legais,  salvo  hipótese de
engano justificável".  2.  Segundo a jurisprudência do Superior

1 Código Brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto / Ada Pellegreni Grinover
… [etal].- 8 ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, pág.397)

2 AgRg no Ag 1397322/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014,
DJe 25/06/2014. 
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Tribunal  de  Justiça,  o  engano  é  considerado  justificável
quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do
prestador do serviço público. […] 3

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.
COBRANÇA  INDEVIDA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CULPA  DA
CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.VIOLAÇÃO AO ART. 42
DO CDC. SÚMULA 7/STJ. 1.  "O STJ firmou o entendimento de
que  basta  a  configuração  de  culpa  para  o  cabimento  da
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo
consumidor  na  cobrança  indevida  de  serviços  públicos
concedidos"  (AgRg  no  AREsp  262.212/RS,  Rel.  Ministro  Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013). […] 4

In  casu,  entendo  que  o  engano  não  foi  justificável,  pois  a
apelante firmou um contrato de empréstimo bancário,  em que embutir
tarifas  sem a devida informação não caracteriza um engano justificado,
ainda quando a instituição financeira é de grande porte, possuindo em seu
quadro grande número de servidores qualificados para desempenharem o
seu mister.

Sobre  esse  fato,  no  mínimo,  resta  patente  a  negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) dos funcionários da instituição bancária,
o que faz incidir a repetição em dobro conforme já dito nas linhas acima.
Além  do  mais,  a  prova  da  justificabilidade  do  engano  compete  ao
fornecedor, o que não devidamente comprovado nos autos, verbis:

A prova da justificabilidade do engano, na medida em que é
matéria de defesa, compete ao fornecedor. 5

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO
DE  CRÉDITO.  TARIFAS  BANCÁRIAS.  COBRANÇA.  TARIFA  DE
REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. […]. 3. Dispõe
o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,

3 AgRg no AREsp 431.065/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe
03/02/2014.

4 AgRg no AREsp 371.431/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe
22/10/2013.

5 op.cit, pág.397
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que:  "o  consumidor  cobrado  em  quantia  indevida  tem  direito  à
repetição do indébito,  por  valor  igual  ao dobro do que pagou em
excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  salvo
hipótese de engano justificável." Neste caso, cumpre destacar que é
desnecessária a prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto
basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança
indevida  (ato  ilícito)  do  fornecedor  a  ensejar  a  reparação.  Ao
fornecedor  incumbe  o  ônus  de  demonstrar  o  engano
justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, fato que não demonstrou.
Logo, deverá a requerente ser ressarcida, em dobro. […] 6

DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  ENGANO
JUSTIFICÁVEL.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  DEVIDA.  DANO  MORAL.
QUANTUM FIXADO SEGUNDO AS  BALIZAS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  RECURSO  DESPROVIDO.  SENTENÇA
MANTIDA.  […]  4.  A  instituição  financeira  que  promove,  de
forma  injustificada,  descontos  referentes  a  negócio  não
celebrado  pela  parte  autora,  fica  obrigada  a  restituir,  em
dobro,  os  valores  indevidamente  cobrados,  nos  termos  do
artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se acha
demonstrada a ocorrência de engano justificável. [...]7

Dessarte, o pleito revisional merece prosperar. 

Assim, não há como não atrair ao caso a incidência do art. 557,
§ 1º-A do CPC, o qual prescreve que “Se a decisão recorrida estiver em
manifesto  confronto  com súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar
provimento ao recurso.”

Já a segunda apelação, da análise dos pontos delineados no
presente recurso verifica-se que se trata de apelo genérico,  em que o
insurgente  não ataca os fundamentos da sentença de forma específica,
descumprindo a regra do art. 514, inciso II do Código de Ritos. Ademais,
afirma a legalidade da “tarifa de gravame”, matéria não contemplada pela
sentença. 

6 TJDF - ACJ: 20130910277446 DF 0027744-20.2013.8.07.0009, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Data
de Julgamento:  22/07/2014,  2ª Turma Recursal  dos Juizados Especiais  Cíveis  e  Criminais  do DF,  Data  de
Publicação: Publicado no DJE: 24/07/2014, Pág.: 205.

7 TJDF - ACJ: 20120210044008 DF 0004400-65.2012.8.07.0002, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA
JUNIOR, Data de Julgamento: 21/01/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data
de Publicação: Publicado no DJE: 27/01/2014, Pág.: 1165.
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A norma processual (art. 514, II) determina que devem integrar
a apelação os fundamentos de fato e de direito. Nesta esteira, não se
pode aceitar recurso que em nada impugna os fundamentos da sentença. 

Sobre  o  tema,  pertinentes  são  as  observações  de  José
Frederico Marques, in verbis: 

Também constitui pressuposto do recurso a motivação, pois recurso
interposto sem motivação constitui pedido inepto. Daí estar expressa
essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de
instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536)
e  aos  recursos  extraordinário  e  especial  (art.  541,  I,  II  e  III),  e
implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531, antes da
redação conferida pela Lei 8.950, de 13 de dezembro de 1994). Disse
muito  bem SEABRA FAGUNDES,  que,  se  o  recorrente  não  dá “as
razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por
formulado sem um dos seus requisitos essenciais. 8

Considerando que o  Tribunal  só pode julgar  aquilo  que fora
efetivamente impugnado, o recurso deve ser específico quanto ao aspecto
da decisão que ataca; se de maneira diversa for apresentado, impossível
seu conhecimento pelo juízo ad quem.

Nesta senda é remansosa a jurisprudência desta Corte: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  PRELIMINAR  SUSCITADA  EM  CONTRARAZÕES.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESRESPEITO AO PRINCÍPIO
DA  DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.  FATOS  E  FUNDAMENTOS
ATACANDO A SENTENÇA. MOTIVAÇÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. TERÇO CONSTITUCIONAL. RETENÇÃO INDEVIDA. PROVAS
SATISFATÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO ENTE MUNICIPAL. ART. 333, II
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  VALORES  DEVIDOS.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISIUM.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  DIPLOMA  PROCESSUAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. - O princípio da dialeticidade
impõe,  à  parte,  ao  manifestar  sua  contrariedade  ao  provimento
jurisdicional proferido, o dever de indicar os fundamentos fáticos e
jurídicos, pelos quais entende merecer reparo a decisão guerreada,
nos limites desta.9 

8  Manual de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 157, Editora Bookseller, 1997.

9 APELAÇÃO CÍVEL nº 026.2012.000960-5/001 (PROCESSO CNJ Nº 0000960-38.2012.815.0261), Relator: Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Segunda Câmara Cível, Publicação: 16/10/2013.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  JULGAMENTO
IMPROCEDENTE.  APELAÇÃO.  RAZÕES  DIVERSAS  DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
SEGUIMENTO.  -  Não  se  conhece  da  apelação  que  não  ataca
especificamente os pontos da sentença hostilizada, em respeito ao
princípio da dialeticidade. - O recurso dirigido ao segundo grau de
jurisdição  precisa  ser  interposto  com  fundamentos  necessários  e
suficientes para proporcionar a reforma da decisão impugnada. 10

Lendo  a  peça  recursal  estou  persuadida de  que  o  apelante
inobservou  o  mandamento  do  princípio  da  dialeticidade,  que,  segundo
ensina o professor Nelson Nery Jr., citado por Freddie Didier Jr.,  in Curso
de Direito Processual Civil – Meios de impugnação às decisões judiciais e
processo nos tribunais, 3ª edição, Editora Podivm. P. 55, tem o seguinte
conceito:

Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se
que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte,
não  apenas  manifeste  sua  inconformidade  com  o  ato  judicial
impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de
fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão
nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio que é ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético.

Diferentemente da processualística trabalhista, no processo civil
há  a  irrefutável  necessidade  de  exposição  das  razões  do  pedido  de
reforma  ou  complementação  da  decisão.  Assim,  o  recorrente  deve
demonstrar à Instância  ad quem os motivos pelos quais entende que a
decisão merece ser modificada ou complementada. 

Chega-se à ilação de que o inconformismo deve ser, portanto,
motivado, trazendo à balia impugnação específica, precisa e objetiva para
viabilizar  a  retificação  do  julgado  hostilizado.  A  simples  irresignação,
demonstrada  pela  interposição  de  recurso,  não  tem  o  condão  de
preencher o requisito da fundamentação recursal. 

Sobre  o  tema-se,  tem-se  entendimento  pretoriano,  aqui
reproduzido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL  QUE  NÃO  INFIRMA  OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
Nº  182  DO  STJ.  ANALOGIA.  I  -  Em respeito  ao  princípio  da
dialeticidade,  os  recursos  devem  ser  fundamentados.  É
necessária  a  impugnação  específica  dos  fundamentos  da

10  APELAÇÃO CÍVEL nº 024.2008.001713-0/001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 10/09/2011.
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decisão recorrida. Na hipótese, as alegações veiculadas pela
agravante estão dissociadas das razões de decidir, atraindo a
aplicação,  por  analogia,  da  Súmula  nº  182  do  STJ.  II  -  Agravo
regimental não conhecido. 11

RECURSO  ESPECIAL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  DESCONTO
INDEVIDO  DE  IMPOSTO  DE  RENDA  SOBRE  ADICIONAL  DE
TRANSPORTE  OU  VERBA  INDENIZATÓRIA.  AGENTES  FISCAIS  DE
RENDAS  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.  RECURSO NÃO CONHECIDO.  Embora a recorrente
cite  os  dispositivos  legais  que  entende  violados  e
contrariados, a verdade é que não apresenta os argumentos
que demonstram sua tese, limitando-se a anunciar a ofensa a
esses artigos, furtando-se de apontar em que pontos do v.
aresto teria ocorrido a violação ou contrariedade. Para que o
tribunal  ao  qual  é  dirigido  o  recurso  possa  entender  a
controvérsia,  cabe  ao  recorrente  não  só  expor  as  razões
pelas quais pretende seja o julgado modificado ou anulado,
mas,  também,  apresentá-las  de  modo  não  deficiente;  em
caso contrário, a inadmissibilidade do recurso será patente.
No tocante aos  recursos,  vige o  princípio  da dialeticidade,
segundo  o  qual  "o  recurso  deverá  ser  dialético,  isto  é,
discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido
de reexame da decisão" assim como "os fundamentos de fato
e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente,
e, finalmente, o pedido de nova decisão" (Nelson Nery Júnior,
"Princípios  Fundamentais  –  Teoria  Geral  dos  Recursos",  5ª  ed.,
Revista  dos Tribunais,  2000,  p.  149).  Súmula  n.  284 do Supremo
Tribunal  Federal.  Recurso  especial  não  conhecido.  Decisão  por
unanimidade. 12

PROCESSUAL CIVIL.  IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.  AUSÊNCIA.  SÚMULA  N.  182/STJ.  INCIDÊNCIA.  1.
Pautada a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento
na  incidência,  ao  caso,  do  óbice  da  Súmula  126/STJ,  inviável  o
conhecimento  de  recurso  que  não  impugna  especificamente  o
fundamento da decisão agravada. 2. Pelo princípio da dialeticidade,
deve a parte recorrente confrontar todos os fundamentos suficientes
para  manter  a decisão recorrida,  de maneira  a demonstrar  que  o

11 STJ - AgRg nos EDcl no REsp n 749048/PR – Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27.09.2005, publicação: DJU 21.11.2005 p. 157.

12 STJ - REsp 255169/SP – Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, Julgado em 02.08.2001,
publicação: DJU 15.10.2001 p. 256.
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julgamento proferido deve ser modificado. 3. A falta de impugnação
específica  aos  fundamentos  da  decisão  que  negou  provimento  ao
agravo  de  instrumento  impossibilita  o  conhecimento  do  agravo
regimental, a teor do que determina o Enunciado n. 182 da Súmula
desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido.13

Isto posto,  não se pode admitir  como razões  da apelação o
ataque genérico, sem especificar os pontos da sentença guerreada que
ensejam modificação, e ainda aduzindo matéria diversa da ação, sob pena
de  desvirtuar-se  a  finalidade  dos  recursos  e  até  a  própria  função
jurisdicional. 

Diante do exposto, com arrimo no art. 557, § 1º-A do CPC, dou
provimento ao primeiro apelo, para condenar a instituição financeira a
restituir em dobro os valores cobrados decorrentes das tarifas declaradas
ilegais na sentença.

Quanto ao segundo apelo,  arrimada no art. 557 do CPC e
considerando violação ao princípio da dialeticidade recursal, nego-lhe se-
guimento.

No tocante à sucumbência, reafirmo o deliberado pelo juízo a
quo que determinou o pagamento pro rata, devendo cada parte arcar com
50% das  custas  e  honorários  advocatícios,  posto  que  foram,  de  igual
modo, vencedores e vencidos na causa. Todavia, a cobrança de custas fica
suspensa em virtude da parte autora/primeira apelante ser beneficiária da
justiça gratuita (f. 25), consoante o art. 12 da Lei nº 1060/50.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 12 de setembro de 2014. 

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora

13 STJ - AgRg no Ag 1326024/SP – Relator: Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2010,
publicação: DJe 13/12/2010.
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