
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019436-35.2011.815.0011 — 5ª
Vara Cível de Campina Grande.
Relator    : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides
Agravante : Raniere Marques de Melo.
Advogado: Patrícia Araújo Nunes (OAB/PB nº 11.523) 
Agravado: Banco do Brasil S/A.
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB/SP nº 211.648) 

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.  NÃO
CONHECIMENTO  DA  APELAÇÃO.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 

—   O princípio  da dialeticidade  impõe ao  recorrente  o  ônus  de
impugnar os fundamentos que embasam a decisão, sob pena de não
conhecimento do recurso.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos
antes identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO 

Cuida-se de  Agravo Interno  interposto por  Raniere Marques de
Melo em face de decisão monocrática de fls.148/150, que não conheceu da apelação com
base no art. 932, III do CPC, ante a inobservância ao princípio da dialeticidade.

Inconformado, o agravante afirma que o banco teve uma conduta
abusiva, pois mantém, de forma arbitrária, o seu nome inserido no rol de maus pagadores.
Por fim, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão
agravada (fls. 153/158).

Contrarrazões às fls. 162/167.
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É o relatório.

VOTO.

No caso em tela, conforme se observa da decisão agravada de fls.
148/150, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos que embasaram a
improcedência do pedido na sentença, razão pela qual a apelação não foi conhecida. 

Ora,  diante dos documentos dos autos, não há dúvidas de que a
inscrição na SERASA decorreu de débito no valor de R$ 350,10 (trezentos e cinquenta
reais e dez centavos) (fls. 10/11), e para este débito o agravante não apresentou nenhuma
prova de que havia efetuado o pagamento, ao revés, comprova o pagamento de fatura no
valor de R$ 370,66 (trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos), que não guarda
relação com a negativação supostamente indevida.

Além disso, o agravante reitera a observância do documento de fl.
76, que corresponde a uma  consulta da SERASA, a qual demonstra a existência de débito
no valor  de  R$ 106,80 (cento e  seis  reais  e  oitenta  centavos),  valor  este  que também
diverge do comprovante de pagamento demonstrado na exordial.

Destarte, também nesta oportunidade o agravante não comprovou
que a inscrição indevida alegada corresponde a débito já quitado.

A partir dessas considerações, outra medida não há senão manter o
não conhecimento da apelação pela inobservância ao princípio da dialeticidade.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO
INTERNO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides  (Presidente).  Participaram  do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.Dr.  João  Batista
Barbosa (Juiz  convocado,  com jurisdição limitada,  para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma.Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo.
Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo.Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

                        João Batista Barbosa
      Juiz convocado/Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.º  0019436-35.2011.815.0011 — 5ª
Vara Cível de Campina Grande.

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 19 de março de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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