
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0023293-55.2012.815.0011.
Origem : 2ª Vara Cível de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Advogados : Elísia Helena de Melo Martini e Henrique José Parada 

  Simão.
Agravado : Andrey Soares Brandão.
Advogado : Almir Pereira Dornelo.

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA
ACERCA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  EXIGÊNCIA DO ART.  514,
INCISO  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  RAZÕES  REGIMENTAIS  QUE  NÃO
REBATEM  AS  CONENAÇÕES  MATERIAL E
PROCESSUAL IMPOSTAS NOS AUTOS. FALTA
DE  PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
CONHECIMENTO. 

- O princípio da dialeticidade exige que os recursos
ataquem os fundamentos específicos das decisões que
objetivam  impugnar.  No  caso  vertente,  vê-se
claramente  o  agravante não atacou os  fundamentos
que embasaram  às duas únicas condenações que lhe
foram  impostas,  trazendo  tão  somente  argumentos
genéricos  sobre  princípios  e  regras jurídicas
contratuais.

-  Em relação  à  aplicação  do  princípio  recursal  em
comento,  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).
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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 conhecer do recurso, nos termos do voto do relator, unânime.  

Trata-se de  Agravo Interno interposto pela  Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A contra os termos da Decisão Monocrática
de  fls.  202/209, que  negou  provimento  às Apelações interpostas pela  ora
agravante  e  por  Andrey  Soares  Brandão  contra  a  sentença  (fls.  85/100),
proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato que julgou parcialmente
procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (fls. 211/226), a instituição defende o desacerto
do julgado monocrático, asseverando que a “a questão posta em juízo discute
a ilegalidade da capitalização de juros”, defendendo a possibilidade de de
contagem  dos  juros  nos  termos  exigidos  pela  instituição  recorrente,
sustentando a confusão levada a cabo pelo agravado quando não separa os
juros compensatórios dos moratórios, tratando da matéria de maneira genérica.

Defende a inexistência de anatocismo, sob o fundamento de que
jamais exigiu da parte contrária a cumulação de juros compensatórios com
moratórios, concluindo pela ausência de capitalização ou ilegalidade nos juros
pactuados na hipótese, aduzindo ainda a inexistência de qualquer outro vício
no contrato.

Afirma a previsão legal para cobrança de Tarifa de Cadastro,
disciplinada  pela  Resolução  nº  3.919/10,  destacando  a  legitimidade  da
cobrança de TAC e TEC e dos serviços prestados por terceiros, enaltecendo a
liberdade contratual e a obrigatoriedade dos contratos.  Pugna, ao final, pelo
provimento do agravo para reforma da decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO.

Cumpre registrar de antemão que ratifico  o julgado agravado
em todos os seus termos, motivo pelo qual levo os fundamentos da decisão
para análise e apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

O agravo interno consubstancia-se em espécie recursal cabível
quando  a  parte  prejudicada,  em  virtude  da  prolação  de  uma  decisão
monocrática  final,  pretende  impugnar  o  conteúdo  decisório  proferido  pelo
relator.

No  caso  dos  autos,  o  agravante  se  insurge  contra  decisão
monocrática exarada em  demanda  que  versa  sobre  revisão de  contrato  de
financiamento de veículo.

A matéria  em  discussão  dispensa  maiores  delongas,  já  que
plenamente  firmada nos Tribunais Pátrios, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça,  razão  pela qual  foi  possível  a  análise  de  seu  mérito  de  forma
monocrática,  concretizando-se,  assim,  ao  contrário  do  que  alegado pelo
insurgente, o escopo do legislador estatuído no caput do art. 557 do Código de
Processo Civil.
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Conforme  se  infere  dos  autos,  a  presente  demanda  gira  em
torno da pretensão autoral de ver revisado o contrato de financiamento para a
aquisição  de  veículo  automotor  entre  Andrey Soares  Brandão e  a  Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A.  

O demandante, ora agravado, apontou em suas razões iniciais a
existência  de  mácula  negocial  em relação aos  juros  cobrados  e  respectiva
forma capitalizada, bem como quanto à taxa que estabelecia a exigência da
previsão de um seguro de prestação de vida e acidentes, à tarifa de abertura de
crédito e à taxa de avaliação de bem e o excesso na fixação do IOF.

Pois bem,  o proferimento do julgado monocrático impugnado
observou a situação especial que autoriza essa celeridade processual. 

Averiguou-se, para tanto, a circunstância de o juiz sentenciante
– após  ressaltar preliminarmente  a  aplicabilidade  do Código de  Defesa  do
Consumidor e  rejeitar a  necessidade de  realização de  perícia  contábil  com
esteio na jurisprudência desta Corte de Justiça – ter rechaçado as preliminares
levantadas  nos  autos  e  dado procedência  apenas  ao  pleito  autoral  de
abusividade  da  cláusula  que  estabelecia  o  seguro  de  proteção  financeira,
determinando sua devolução de forma simples, por não vislumbrar a má-fé da
instituição demandada.

Como é cediço, especialmente no atual estágio de maturação do
entendimento jurídico acerca do tema em debate, em demandas que tenham
por objetivo a revisão de cláusulas contratuais, ante a matéria eminentemente
de direito corroborada pelas demais provas constantes no caderno processual,
não  há  necessidade  de  realização  de  perícia  técnica  para  se  declarar  a
abusividade ou não dos termos pactuados.

No caso dos autos, em se verificando a existência do contrato
entabulado entre as partes e objeto da demanda, bem como se constatando a
existência de matéria eminentemente de direito em relação à qual restaram
colacionadas provas para sua análise, não há que se falar em necessidade de
perícia contábil, revelando-se correta, neste ponto, a decisão vergastada, razão
que fundou a negativa de provimento ao apelo da parte autora.

Quanto ao recurso apresentado pela instituição promovida, que
ora agrava a decisão monocrática, verifica-se que, mais uma vez, incorreu no
erro de não impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra ela
prolatada.  Isso porque,  não houve condenação por ocasião da aplicação de
juros  ou  mesmo  sua  capitalização,  mas  tão  somente  a  determinação  de
devolução de forma simples da taxa cobrada sob o título de seguro de proteção
financeira.

No caso do apelo analisado pela decisão monocrática agravada,
apenas não se configurou a ausência de impugnação específica em relação a
todo o decisum de primeiro grau objurgado, porque se insurgiu igualmente a
instituição  contra  a  condenação  processual  em  honorários  advocatícios,
motivo pelo qual houve a análise da insurgência em relação a esse ponto.

Na oportunidade, ressaltou-se que:

“No  que  se  refere  aos  honorários  advocatícios,
Agravo Interno nº 002393-55.2012.815.0011 3



verifica-se  que  não  subsiste  razão  ao  pleito
subsidiário de reforma, tendo em vista que a verba
honorária  fixada  em  R$  1.000,00  (mil  reais)
observou as particularidades do caso concreto, em
especial  a  própria  reciprocidade  na  condenação,
afigurando-se  em estrita  razoabilidade,  bem  como
em  conformidade  aos  ditames  estabelecidos  na
legislação processual civil.

Logo, revela-se correta a fixação da verba honorária
advocatícia  estabelecida  na  decisão  impugnada,
afigurando-se,  por  outro  lado,  manifestamente
improcedente o apelo da instituição financeira” (fls.
208/209).  

Pois  bem,  no  presente  agravo,  não  se  insurge  a  recorrente
contra a temática das verbas sucumbenciais, mas tão somente se limita a tecer
comentários genéricos acerca de questões contratuais que divergem da própria
condenação  à  devolução  da  taxa  cobrada  a  título  de  seguro  de  proteção
financeira.  Há,  portanto,  novamente,  a  desobediência  clara  e  inequívoca
quanto ao princípio da dialeticidade recursal.

Ora, para bem visualizar a situação processual verificada nos
autos, há de se considerar as seguintes premissas: 

a)  a  sentença  de  fls.  85/100 condenou a  parte  demandada  à
restituição de forma simples dos valores cobrados a título de
seguro de proteção financeira;  

b)  o  apelo  apresentado  pela  promovida  não  rebateu  os
fundamentos da condenação material, limitando-se a se insurgir
especificamente em relação à verba honorária fixada;

c)  diante  dessa  situação,  houve  a  prolação  de  decisão
monocrática  que  negou  seguimento  à  apelação,  apreciando
expressa e fundamentadamente a questão sucumbencial trazida
ao crivo do juízo ad quem;

d) contra o decisum monocrático, a instituição apelante interpôs
agravo  interno,  em  cujas  razões  não  impugnou  sequer  o
julgamento  da  verba  honorária,  mas  tão  somente  teceu
argumentos genéricos sobre institutos e questões contratuais, os
quais, mais uma vez, não rebateram ao menos a condenação de
primeiro grau mantida.

Diante desse cenário, não só o princípio da dialeticidade, mas
no  caso  em  espeque,  o  próprio  interesse  processual  indicam  para  o  não
conhecimento do agravo interno, porquanto as razões tecidas na insurgência
não possuem o condão de modificar  as condenações material  e  processual
impostas,  haja  vista  que  não  existe  qualquer  impugnação  em  relação  aos
fundamentos que serviram de base à prestação jurisdicional.

Assim, percebe-se que o agravante sequer se contrapôs  únicas
às condenações que lhe foram impostas, infringindo, portanto, o princípio da
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dialeticidade, não se observando o pressuposto processual de admissibilidade
referente à regularidade formal do recurso.

Em  relação  à  aplicação  do  princípio  recursal  em  comento,
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
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).

Por  tudo  o  que  foi o  exposto,  tendo  em  vista  o  acerto  do
julgamento impugnado, bem como a própria falta do requisito de regularidade
formal do recurso,  o qual não respeito o princípio da dialeticidade,  não se
revelando apto o agravo apresentado para a modificação do julgado,  NÃO
CONHEÇO do presente agravo interno.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
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Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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