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PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AU-
SÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA
QUANTO AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETI-
CIDADE.  FALTA DE  PRESSUPOSTO  DE  AD-
MISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES
DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLI-
CAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHE-
CIMENTO.

- O princípio da dialeticidade exige que os recursos
ataquem os fundamentos específicos das decisões que
objetivam  impugnar.  De  acordo  com  precedentes
deste  Egrégio  Tribunal,  bem  como  do  Superior
Tribunal de Justiça, há a necessidade de impugnação
específica dos fundamentos da sentença, sob pena de
vê-la mantida.

- O legislador processual civil, objetivando dar maior
celeridade  ao  deslinde  procedimental  no  curso  das
demandas, estabeleceu a possibilidade de o Relator do
processo não conhecer, monocraticamente, do recurso
em caso de ausência de  impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida, consoante previsão
no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015.
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Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Trajano Neto
contra sentença (fls. 73/75) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital
que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo”
ajuizada em face do  Banco Itaucard S/A, julgou improcedentes os pedidos
iniciais.

Na  peça  de  ingresso,  o  autor  relatou  que,  em  14/06/2011,
realizou  um  contrato  de  financiamento  de  veículo  com  a  instituição
promovida, obtendo o valor de R$ 24.561,93 (vinte e quatro mil, quinhentos e
sessenta  e  um  reais  e  noventa  e  três  centavos),  montante  dentro  do  qual
estavam  incluídas  taxas,  como  tarifa  de  abertura  de  crédito,  serviços  de
terceiros, gravames, etc.

Enfatizou que as prestações mensais, divididas em 60 (sessenta)
parcelas, resultariam em um pagamento fixo de R$ 738,68 (setecentos e trinta
e oito reais e sessenta e oito centavos). Defendeu não pretender questionar
quaisquer tarifas ou índices de juros, mas apenas a cobrança de prestação em
valor superior ao que foi pactuado.

Aduziu  que  a  prestação,  de  acordo  com  o  contrato,  deveria
corresponder a R$ 710,02 (setecentos e dez reais e dois centavos), sendo-lhe
cobrada,  porém, a quantia  de R$ 738,68 (setecentos e  trinta  e  oito  reais  e
sessenta e oito centavos), pleiteando a repetição, em dobro, do que foi pago a
maior.

Contestação apresentada (fls. 30/34), alegando a legalidade dos
juros remuneratórios, de sua capitalização mensal, dos encargos moratórios e
da multa contratual.

Réplica impugnatória (fls. 60/63).

O autor postulou o envio dos autos à Contadoria Judicial (fls.
68), pedido indeferido sob o fundamento de que já consta nos autos o contrato
firmado  entre  as  partes  (fls.  69),  decisão  esta  preclusa  sem  interposição
recursal (fls. 72).

Sobreveio,  então,  sentença de  improcedência,  apresentando a
seguinte ementa:

“AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  COBRANÇA  DE  PARCELA
SUPERIOR AO CONTRATADO.  INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO  CONTRATUAL.  REPETIÇÃO
INDÉBITO. IMPROCEDENTE”.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 78/88),
alegando  o  equívoco  da  sentença,  reforçando  os  mesmos  argumentos
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apresentados na inicial e pugnando pelo provimento do apelo e reforma da
decisão para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  94/96),  sustentando  a
legalidade dos juros remuneratórios.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 100).

Tendo em vista a possibilidade de visualização de ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal, foi a apelante intimada para manifestação,
quedando-se, porém, inerte (fls. 104).

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos  meios  de  impugnação  de  decisão  judicial,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça.

Como  é  cediço,  um  dos  requisitos  formais  de  admissão  do
recurso é a impugnação específica do conteúdo decisório,  de forma que a
argumentação apresentada  seja  minimamente  impugnatória  e  capaz de,  em
tese, modificar o julgado. Trata-se do princípio da dialeticidade recursal.

Na hipótese dos autos,  a presente demanda gira em torno da
pretensão  de  revisão  contratual  tão  somente  para  adequar  o  resultado das
parcelas  mensais,  cobradas  em  contrato  de  financiamento  de  veículo,  aos
próprios termos contratuais. 

Na peça de ingresso, o autor alega que a parcela correta, ainda
que aplicados os  juros  e  demais  tarifas  da  forma  prevista  pela  instituição,
resultaria no valor de R$ 710,02 (setecentos e dez reais e dois centavos). Isso
com  base  na  narrativa  de  que  realizou  um  contrato  de  financiamento  de
veículo com a instituição promovida, obtendo o valor de R$ 24.561,93 (vinte e
quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), cujas
parcelas seriam divididas em 60 (sessenta) meses, a juros remuneratórios de
2.02% ao mês.

A seu turno, a fundamentação da sentença rechaçou o pleito
inicial,  teve por base a  constatação de equívoco no cálculo apresentado na
inicial, nos seguintes termos:

“No caso em apreço, alega a promovente que firmou
um  contrato  de  financiamento  e  que  os  valores
cobrados pelo banco promovido não estão de acordo
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com o  estabelecido  no  negócio  jurídico  acordado.
Para tanto, junta planilhas às fls. 22-23.
Entretanto,  verifica-se,  pela  documentação  acima
mencionada,  que  o  valor  financiado  aplicado pelo
autor em seus cálculos foi de R$ 24.561,93, quando
na realidade deveria ser o valor de R$ 25.379,71, ou
seja,  o  Valor  Total  do  Crédito,  cláusula  3.9
instrumento contratual firmado entre as partes.
Nesse  sentido  também  são  as  cláusulas  3.10.1,
3.10.2, 3.10.3 do referido instrumento particular que
discriminam  os  valores  que  compõem  o  crédito  e
sobre os quais fixou o suplicante obrigado a pagar.
Por  fim,  ao  aplicar  os  valores  corretos  na
Calculadora  do  Cidadão,  verificamos  que  o  valor
das  parcelas  fixas  encontram-se  de  acordo  com o
contrato pactuado” (fls. 74).

Em suas razões apelatórias, o demandante se restringe a repetir
os mesmos argumentos da inicial, afirmando que “(…) financiou um crédito
de  R$ 24.561,93  (vinte  e  quatro  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  um reais  e
noventa  e  três  centavos),  com  taxa  de  juros  mensais  de  2,20%  em  60
(sessenta)  meses,  o  valor  da  prestação  deveria  ser  de  exatos  R$  710,02
(setecentos e dez reais e dois centavos)” (fls. 80).

Resumiu  o  apelante  a  afirmar  genericamente  que  “(…)
conforme cálculos da planilha, acostada aos autos (…)” (fls. 80) o valor que
pleiteia  é  o  correto.  Entretanto,  em  nenhum  momento,  impugnou  o  único
fundamento  da  sentença,  qual  seja  o  de  que  sua  base  de  cálculo  estava
equivocada,  haja  vista  a  previsão  contratual  do  financiamento  total  de  R$
25.379,71 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e um
centavos),  bem  como  do  resultado  obtido  a  partir  da  ferramenta  da
Calculadora do Cidadão.

É  nítida,  pois,  a  ausência  de  impugnação  à  sentença,
fundamentada,  essencialmente,  no erro  de consideração da  base  de  cálculo
contratual,  o  que,  segundo  o  juízo  sentenciante,  gera  a  manifesta
improcedência do pedido autoral.

Pois bem, não é preciso grande esforço hermenêutico para se
constatar que as razões apelatórias não se insurgem de forma específica, como
exigido pelo ordenamento jurídico pátrio, em relação ao único fundamento da
improcedência da demanda.

Não há, pois, contraposição às razões que embasam a 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  dos  demais
argumentos recursais.
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Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
PRINCIPIO  DA DIALETICIDADE.  ART.  932,  III,
DO  CPC  DE  2.015.  INSUFICIÊNCIA  DE
ALEGAÇÃO  GENÉRICA.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos,  compete  à parte  agravante,  sob  pena de
não  conhecimento  do  agravo  em recurso  especial,
infirmar  especificamente  os  fundamentos  adotados
pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito
objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos  fundamentos  utilizados  para  a  negativa  de
seguimento  do  apelo  extremo,  consoante  expressa
previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e
art.  253,  I,  do  RISTJ,  ônus  da  qual  não  se
desincumbiu  a  parte  insurgente,  sendo  insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo  único,  do  CPC/2015  (o  qual  traz
disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo  só  se  aplica  para  os  casos  de
regularização  de  vício  estritamente  formal,  não se
prestando para complementar  a  fundamentação de
recurso já interposto.
4.  Não  conhecido  o  agravo,  fica  prejudicado  o
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
especial.
5. Agravo interno não provido”.
(STJ,  AgInt  no  AREsp  1151650/RS,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, igualmente, tem
jurisprudência nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA  PELO  RELATOR  EM  RAZÃO  DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
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FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS PELO JUÍZO.
DESACERTO  DA  MONOCRÁTICA  NÃO
DEMONSTRADO  PELO  AGRAVANTE.  DECISÃO
EM CONSONÂNCIA COM OS ART.  1.010,  III,  E
932,  III,  DO  CPC.  PRETENSÃO  RECURSAL
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SANÇÃO
PROCESSUAL.  COMINAÇÃO  DE  MULTA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O art.
1.010,  III,  do Código de  Processo Civil,  impõe ao
recorrente, para que seu recurso seja admissível, o
ônus  de  impugnar  especificamente  os  fundamentos
da  decisão  recorrida.  2.  Cabe  ao  agravante,  no
agravo interno interposto contra decisão do relator,
demonstrar  que  não  houve  a  configuração  de
nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, III, do
Código de Processo Civil. 3. Havendo a declaração
de  que  o  agravo  interno  é  manifestamente
inadmissível,  o  agravante  deverá  ser  condenado a
pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por
cento do valor atualizado da causa. Inteligência do
art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006900720128151201,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 18-12-2017). 

Assim, como o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de
impugnar  especificamente  a  decisão  vergastada,  não  há  como  acolher  o
recurso. 

Para os casos como o que ora se analisa, em que é verificada a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o
legislador  processual  civil,  objetivando  dar  maior  celeridade  ao  deslinde
procedimental  no  curso  das  demandas,  estabeleceu  a  possibilidade  de  o
Relator do processo não conhecer, monocraticamente, do recurso.

Assim  sendo,  com  fundamento  no  art.  932,  inciso  III,  do
Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível.

P.I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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