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APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVIDO. MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS
RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO  IMPUGNADA.
ARGUIÇÕES  GENÉRICAS  E  DISSOCIADAS.
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA  PELO  APELANTE.
INADMISSIBILIDADE  DO  RECLAMO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 

- Não enfrentando as razões observadas na decisão
impugnada,  padece  o  recurso  de  regularidade
formal,  um  dos  pressupostos  extrínsecos  de
admissibilidade  recursal,  por  inobservância  ao
princípio da dialeticidade.
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- Dispensável levar a matéria ao plenário, consoante
preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código
de Processo Civil, o qual confere poderes ao relator
para  não  conhecer  de  recurso  que  não  tenha
impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Vistos.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 112/141, interposta pelo
Banco Bradesco S/A, no intuito de ver reformada a sentença de fls. 107/110, proferida
pela  Juíza  de  Direito  da  6ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  na  inicial  da  Ação  Revisional  de
Contrato de que cuidam os presentes autos, intentada por Ivanete Nunes Santos da
Silva consoante se verifica do respectivo excerto dispositivo:

Ante  o  exposto,  prejudicada  a  tutela  antecipada
requerida, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, julgo
parcialmente  procedentes os  pedidos  de  revisão
contratual,  apenas  para  reconhecer  e  afastar  a
cobrança  ilegal  dos  juros  remuneratórios  que
excederam à taxa média de mercado de 27,15% aa,
aplicada  à  época,  determinando,  assim,  que  os
valores  pagos  em  excesso,  sob  tais  títulos  sejam
restituídos na forma simples, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido
monetariamente  pelo  INPC  desde  os  efetivos
pagamentos indevidos, a serem apurados em sede de
liquidação.

Em suas  razões,  a instituição  financeira postula  a
reforma da sentença, expondo, em resumo, o prévio conhecimento e anuência das
cláusulas contratuais pela demandante, assim como, do valor exato das parcelas e
dos encargos oriundos de um possível inadimplemento, tendo havido, portanto, o
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cumprimento  de  todas  as  condições  exigidas  para  a  validade  jurídica  do  ato,
impossibilitando, dessa forma, a revisão contratual, em obediência aos princípios da
segurança jurídica das relações negociais e da pacta sunt servanda. Alega, igualmente,
a legalidade das tarifas de cadastro, da tarifa de avaliação do bem, da capitalização
de  juros,  da  cobrança  de  juros  moratórios,  e  da  comissão  de  permanência.
Outrossim, ressalta a Súmula nº 381, do Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando o
julgador reconhecer, de ofício, a nulidade de cláusulas contratuais. Ao final, postula a
minoração dos honorários advocatícios,  e,  por conseguinte,  o total provimento do
recurso apelatório.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  147/149,  postulando  a
manutenção do decisum de 1º grau, embasada no Código de Defesa do Consumidor,
máxime pela cobrança de juros exorbitantes.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

Na ausência de preliminares,  passo ao deslinde do
mérito. 

Avançando na apreciação do apelatório, destaco, des-
de logo, não se credenciar o recurso manejado pelo promovido, ao conhecimento, por
ofensa ao princípio da dialeticidade, já que não impugnou, de forma específica, os fu
ndamentos declinados na decisão combatida, ou seja, não teceu argumentação que af
ronte especificamente as premissas da sentença desafiada.

   Digo  isso,  pois,  enquanto  a  Juíza  singular,  ao
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proferir decisão às fls. 107/110, julgou procedente, em parte, a pretensão preambular,
para que a instituição financeira adota-se, no contrato de nº 4269735409, fls. 102/105,
entabulado pelos litigantes, ao recorrer, o apelante  discorreu de forma genérica sobr
e o objeto da presente demanda,  sem ao menos abordar em suas razões recursais o p
onto central do decisum impugnado, responsável pelo desfecho do feito.       

Compulsando  a  peça  de  inconformismo,  infere-se
que,  de modo dissociado do pronunciamento judicial,  o  Banco do Bradesco S/A
defendeu a legalidade das tarifas  de cadastro,  da tarifa de avaliação do bem, da
cobrança de juros moratórios, e da comissão de permanência, sem que tais ilações
fossem  alvo  de  enfrentamento  pela  magistrada.  Em  igual  sentido,  pugnou  pela
aplicação da Súmula nº 381, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual impede
o  julgador  reconhecer,  de  ofício,  a  nulidade  de  cláusulas  contratuais,  quando  a
pretensão autoral anuída parcialmente foi apenas no sentido de revisão da avença.

 De outra sorte,  ao mencionar o tópico referente à
possibilidade  de  capitalização  de  juros,  o  fez  de  forma  genérica  e  aleatória,
limitando-se a defender a inaplicabilidade da Súmula nº 121, do Superior Tribunal
de  Justiça,  e  a  possibilidade de  haver  a  capitalização  de  juros  em periodicidade
inferior  a  um  ano,  pontuando  ser  irrelevante  a  pactuação  expressa  e  a  data  da
celebração, sem abordar, contudo, a tese da sentença, em que se permite a cobrança
da taxa de juros, mas dentro de um montante razoável. 

Então,  ao  deixar  de  expor  as  razões  de  fato  e  de
direito pertinentes à argumentação abordada no decisório atacado, não atendeu a
parte  recorrente  aos  requisitos  preconizados  no  art.  932,  II,  do  Novo Código de
Processo Civil.

Transcrevo decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO  QUE  SE
RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC QUE  PADECE  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
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SÚMULA Nº 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO
IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
DESRESPEITO  À  REGRA  DA  DIALETICIDADE.
ART.  514,  II  DO  CPC.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Embora a decisão que examinou o
Recurso Especial efetivamente não tenha enfrentado
a tese de ofensa ao  art. 535 do CPC, o apelo nobre
ostenta,  nesse aspecto, fundamentação deficiente,  a
teor  da  Súmula  nº  284  do  STF,  pois  se  limitou  a
invocar  genericamente  o  dever  da  instância  de
origem de examinar às inteiras as teses veiculadas na
apelação, sem indicar precisamente as questões cujo
exame teria  sido  sonegado,  ou realizado  de  modo
contraditório  ou  obscuro.  2.  A  ausência  de
impugnação  específica  ao  único  fundamento  do
acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da
dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do
CPC,  efetivamente  tornou  inviável  o  exame  do
recurso de apelação. 3. Agravo regimental do serviço
social  do  comércio.  SESC AR/ES  desprovido.  (STJ;
AgRg-AREsp  463.165;  Proc.  2014/0009001-7;  ES;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia
Filho; DJE 01/04/2016).

Logo,  ausente  um  dos  pressupostos  de
admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, não poderá ser conhecido
o recurso interposto.

Oportuno evidenciar que o juízo de admissibilidade
de todos os pressupostos recursais  constitui  matéria de ordem pública,  podendo,
inclusive,  ser analisado pelo órgão julgador,  independentemente do requerimento
das partes.

Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário,
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consoante preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, o
qual  confere  poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Ademais, ressalta-se que o art. 932, parágrafo único,
do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  o  qual  dispõe  sobre  a  possibilidade  de
saneamento,  não  tem  aplicação  obrigatória  na  hipótese  insanável,  não  podendo,
assim,  ser  aplicado  ao  caso  em apreço,  pois,  como bem leciona  Daniel  Amorim
Assumpção Neves, “tendo deixado o recorrente de impugnar especificadamente as
razões  decisórias,  não  cabe  regularização  em  razão  do  princípio  da
complementariedade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição
do  recurso”  (In.  Novo  Código  de  Processo  Civil  Comentado,  artigo  por  artigo,
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1518). 

Ante o exposto,  NÃO CONHEÇO DO PRESENTE
RECURSO  APELATÓRIO,  diante  da  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade,
mantendo-se,  por  conseguinte,  a  sentença  prolatada,  em  todos  os  seus  termos,
inclusive dos honorários advocatícios naquela oportunidade arbitrados.

P. I.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                  Desembargador

Relator
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