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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
REVISÃO CONTRATUAL – RAZÕES RECURSAIS –
FUNDAMENTOS  GENÉRICOS  QUE  NÃO  SE
PRESTAM A ATACAR A SENTENÇA RECORRIDA –
ALEGAÇÕES  DISSOCIADAS  DO  QUE  RESTOU
DECIDIDO  EM  PRIMEIRO  GRAU  –  AFRONTA AO
ART.  1.010,  II  E  III  DO  CPC/15  –  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  –  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL –  ART.  932,  III
DO CPC/15 – NÃO CONHECIMENTO.

-  Ausentes  as  razões  recursais  ou  sendo  essas
totalmente  genéricas  e  dissociadas  da  decisão
recorrida, isto é, não verificado o contraste efetivo entre
a  decisão  recorrida  e  os  fundamentos  fáticos  e
jurídicos  constantes  na  insurgência,  demonstra-se  a
ofensa  ao art.  1.010,  II  e  III  do  CPC-15,  sendo  tal
deficiência  óbice  incontornável  ao  conhecimento  do
Apelo.

-  O  recurso  manifestamente  inadmissível  deve  ser
julgado monocraticamente pelo relator, por medida de
celeridade e economia processuais, com espeque no
art. 932, III do CPC-15.

Vistos, etc.
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Trata-se de Apelação Cível  (fls.  154/161) interposta por José
Josivan de Lima,  buscando a reforma  da sentença (fls.  149/152)  proferida
pelo  Juízo da  7ª Vara  Cível  da Comarca da Capital que, nos autos da Ação
Ordinária de Revisão Contratual, ajuizada pelo ora Apelante em face do Banco
Bradesco Financiamentos S/A,  julgou  improcedente a ação, nos seguintes
termos:

[...]
Consoante entendimento jurisprudencial sobre a matéria em
discussão,  as  instituições  financeiras  podem  realizar
cobranças, nos créditos concedidos aos consumidores, de
juros  na  modalidade  capitalizadas,  desde  que  tal  medida
esteja  previamente  fixada  em  contrato.  Ainda  segundo
posicionamento  ficado naquele  Egrégio Tribunal,  uma das
formas de se apurar se um contrato faz cobrança de juros
capitalizados  seria  conferir  se  a  taxa  de  juros  nominal
mensal  coincide  com  a  taxa  efetiva  anual,  de  modo  que
haveria  previsão  expressa  de  cobrança  de  juros
capitalizados  em  periodicidade  mensal  quando  a  taxa  de
juros anual ultrapasse o duodécuplo da taxa mensal. Assim,
apurando-se  divergência  a  maior,  é  sintoma  de  juros
capitalizados compostos.

Destarte, tomando-se como parâmetro as fundamentações
supra, bem como as decisões do Egrégio STJ, verificando-
se que a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da
taxa mensal, considera-se a previsão expressa da cobrança
de  juros  capitalizados,  não  havendo  que  se  falar  em
qualquer indícios de nulidade que implicasse em ilegalidade
contratual.

No caso dos autos, as taxas mensais previstas no contrato
são, respectivamente de 2,61 (fls. 100); 1,63% (fls. 108) e
2,23% (fls. 116), e a anual, respectivamente, de 36,23 (fls.
100); 21,41% (fls. 108) e 30,30% (fls. 116). De modo que ao
se multiplicarem, nos contratos em questão a taxa efetiva
mensal por 12, chega-se ao percentual de, no contrato de
fls. 100 ao percentual 31,32%, ao contrato de fls. 108, ao
percentual de 19,56%, e em relação ao contrato de fls. 116,
o percentual de 26,76%, diferente, portanto, da taxa anual,
configurando  a  capitalização  dos  juros  no  contrato  em
espécie, bem como a sua expressa previsão contratual.

No que toca à cobrança de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, o STJ já pacificou entendimento segundo o
qual  as  instituições  financeiras  não  se  submetem  às
disposições da Lei da Usura, senão vejamos:
[...]
Consoante  se  denota  facilmente  da  análise  do  julgado
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acima,  fica  fácil  a  conclusão  de  que  as  instituições
financeiras não se sujeitam a Lei de Usura, de modo que a
simples cobrança de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano não tem o condão, por si só, de ensejar abusividade
contratual ao caso em espécie.

Portanto, uma vez constatada a legalidade das cobranças
ora  questionadas,  não  há  que  se  falar  em  dano  moal
passível  de  indenização,  pois  ausente  qualquer  conduta
ilícita realizada pelo credor, ora promovido.
[...]

Irresignado,  o  Autor  interpôs  recurso  de  Apelação  às  fls.
154/161.

Contrarrazões  às  fls.  163/169,  pugnando  o  Apelado  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio
da dialeticidade (fls. 180/184).

É o relatório.

Decido.

Registro,  de  plano,  que  deve  ser  negado  conhecimento  ao
presente  recurso  por  violação  ao  princípio  da  dialeticidade  (ausência  de
impugnação específica aos termos da sentença).

A demanda em questão trata-se de revisão contratual, em que
a parte alega a existência de cláusulas abusivas, notadamente em relação a
juros capitalizados e juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, tendo o
pedido sido julgamento improcedente.

Ocorre  que,  em  seu  recurso,  o  Apelante sustentou  a
necessidade da reforma da sentença alegando, entre outros, que (fls. 154/161):

a) “Apesar de fartamente comprovada na inicial a aplicabilidade
do artigo 192 § 3º  da  Constituição Federal,  demonstrando a superação da
eterna discussão acerca da auto-aplicabilidade ou não de tal dispositivo, o r.
decisório  preferiu  manter  posicionamento  que  defende  a  necessidade  de
norma regulamentadora.” (fl. 156);

b) “Em que pese os brilhantes argumentos explanados, tanto
dos  que  aceitam sua  eficácia  plena,  como  daqueles  que  a  repudiam,  vale
ressaltar, que a superveniência, mesmo após uma década de morosidade e
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espera de uma lei regulamentadora, não poderá modificar o já inserido na lei
regulamentada” (fl. 156);

c)  “Afinal,  quando  julgada  a  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade pelo  Supremo Tribunal  Federal,  em 1991,  ainda havia
esperanças, visto a recente promulgação da Carta Constitucional, de que a lei
complementar invocada pelo “caput” do artigo 192 sobreviria, fato que hoje,
após  uma  década  de  vigência  de  nossa  Carta  Magna,  não  mais  alimenta
qualquer esperança.” (fl. 156);

d)  “A  r.  sentença  singular,  em  um  primeiro  momento
desconhece  a  incidência  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  perante  os
contratos  bancários  e em seguida entende pelo  predominância  irrestrita  do
pacta  sunt  servanda,  entendendo  que  como  o  contrato  restou  firmado  em
27/05/1996 resta inaplicável a Lei 9298/96, sendo legítima a aplicação da multa
de 10%.” (fl. 159);

Em  verdade, os  argumentos  declinados  pelo Apelante  são
genéricos e encontram-se completamente dissociados do que restou decidido
em primeiro grau, já que não há relação desses com a motivação da sentença
recorrida.

Noutras  palavras,  em  momento  algum,  apesar  de  muito
tergiversar,  o Autor/Apelante  atacou  especificamente  os  fundamentos  da
sentença recorrida, desatendendo, por isso, o comando do art. 1.010, II e III do
CPC-15, levando a concluir que a aludida peça recursal não corresponde ao
processo em discussão.

Assim,  entendo que  há  deficiência  incontornável  nas  razões
recursais colacionadas aos autos, tendo em conta que não cuidou o Apelante
de informar ao Tribunal os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada
por má apreciação da questão de direito analisada, agindo em total afronta ao
princípio da dialeticidade.

Nesse compasso, ensina Nelson Nery Júnior que "O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada
ou  reformada  a  sentença  recorrida.  Sem  as  razões  do  inconformismo,  o
recurso não pode ser conhecido"1.

Desse modo, não verificado o contraste efetivo entre a decisão
recorrida e os fundamentos fáticos e jurídicos constantes na insurgência,  não
há  meios  de  se  saber  qual  foi  a  matéria  devolvida  para  conhecimento  do
Tribunal. Não pode haver recurso genérico, assim como não se admite pedido
genérico.  Do mesmo modo que  o  Autor  delimita  o  objeto  litigioso (lide)  na

1NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 13 ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013.
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petição inicial, devendo o juiz julgá-lo nos limites em que foi deduzido, com o
recurso de Apelação ocorre o mesmo fenômeno: o Apelante deve delimitar o
recurso com as razões e o pedido de nova decisão.

Com relação ao tema, transcreve-se decisões proferidas pelo
STJ:

AGRAVOS  EM  RECURSOS  ESPECIAIS.  AGRAVO  DO
ESTADO  DE  PERNAMBUCO.  PROCESSUAL  CIVIL.
ARTIGO  535  DO  CPC.  ALEGADA  VIOLAÇÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  ACÓRDÃO  FUNDADO  NO  EXAME  DE
MATÉRIA  DE  ÍNDOLE  LOCAL.  SÚMULA  280  DO  STF.
AGRAVO  INTERPOSTO PELOS  SERVIDORES.  NÃO-
CONHECIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA. AGRAVOS
REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
(…)   4.  Agravo  dos  Servidores.  Os  agravantes  não
impugnaram, como seria de rigor, todos os fundamentos
da decisão ora agravada, circunstância que obsta, por si
só,  a  pretensão  recursal, porquanto  aplicável  o
entendimento exarado na Súmula 182 do STJ, que dispõe:
"É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil
que  deixa  de  atacar  especificamente  os  fundamentos  da
decisão agravada." 5. Agravos regimentais não providos.2

Consoante a jurisprudência, "de acordo com o princípio da
dialeticidade, as razões  recursais devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a
parte recorrente entende ter ocorrido contrariedade ou
negativa  de  vigência  ao  dispositivo  legal invocado  no
recurso  especial.  Deficiente  a  fundamentação,  incide  a
Súmula  284/STF,  aplicável  por  analogia  ao  recurso
especial"3

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO.  ENUNCIADO  N.  182/STJ.  RECURSO
INFUNDADO. MULTA.
1. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada,
não  sendo  suficiente  a  impugnação  genérica  ao
decisum combatido.
2.  A  ausência  de  efetiva  impugnação  a  todos  os
fundamentos  da  decisão  agravada  obsta  o

2AgRg  no  AREsp  114.410/PE,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 08/05/2012.
3 STJ, AgRg no AREsp 196.538/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região),
SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2013.
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conhecimento  do  agravo,  consoante  entendimento
consolidado na Súmula 182/STJ.
(...)4.AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  CONHECIDO,  COM
APLICAÇÃO DE MULTA.4

Nesta Corte de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  APELANTE  QUE  NÃO  REBATEU  OS
ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 932, III, DO NCPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.  Em razão do princípio da
dialeticidade, que norteia os Recursos, a parte Recorrente
deve impugnar todos os fundamentos da Decisão judicial,
de maneira a demonstrar que o  julgamento sobre o qual
se insurge merece ser modificado, fundando o desacerto
do julgado. Não preenchido tal requisito, o Recurso não
deve  ser  conhecido. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00124220520158152001, - Não possui -, Relator
DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 22-09-2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. - A teor
do  disposto  no art.  932,  inciso  III,  do  Novo  Código de
Processo  Civil,  a  parte  apelante  deve  verberar  seu
inconformismo, expondo os fundamentos de fato e direito
que lastreiam seu pedido de nova decisão, impugnando
especificamente os fundamentos do decisum. Assim, na
hipótese de ausência de razões recursais ou sendo estas
dissociadas  ou  imprestáveis  a  modificação  do  julgado,
não se conhece do recurso, ante a ofensa ao princípio da
dialeticidade. -  "Art.  932.  Incumbe ao  relator:  I  -  dirigir  e
ordenar  o  processo  no  tribunal,  inclusive  em  relação  à
produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar
autocomposição das partes;  II  -  apreciar  o pedido de tutela
provisória  nos  recursos  e  nos  processos  de  competência
originária  do  tribunal;  III  -  não  conhecer  de  recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (Art.
932, III, NCPC) Destaquei! (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00964847420128152003, - Não possui -, Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 01-09-2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO

4AgRg no  Ag  1414927/SC,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO SANSEVERINO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012.
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OBRIGATÓRIO DPVAT. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA  DO  COMANDO  JUDICIAL.  MERA
REPRODUÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  UTILIZADOS  NA
CONTESTAÇÃO  EM  SEDE  DE  RECURSO  APELATÓRIO.
AUSÊNCIA  DE  REFERÊNCIA  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO.  SEGUIMENTO  NEGADO  (ART.  557,  CPC).  -  As
razões  do  apelo  devem  atacar  especificamente  os
fundamentos  da decisão para tentar  obter  sua reforma,
sob  pena  de  não  conhecimento  do  recurso. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00003236220138150161,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 12-11-2014)

Portanto, considerando que o recurso deixou de preencher os
requisitos de admissibilidade, deve ser obstado o seu processamento.

Com estas considerações,  aciono o dispositivo  constante no
art.  932, III  do CPC-15, e  NÃO CONHEÇO a Apelação Cível interposta por
José Josivan de Lima.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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