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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  SENTENÇA.  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA
CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.  RECURSO
QUE  NÃO  SE  CONTRAPÔS  AOS  TERMOS  DA
DECISÃO RECORRIDA.  OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

- É inepta a Apelação quando o Recorrente deixa de
demonstrar os fundamentos de fato e de direito que
impunham a reforma da sentença. 
 

Vistos, etc. 

Cuida-se de Apelação Cível  interposta por  Douglas Emanuel

Santos, inconformado com a Sentença proferida pelo Juiz da 16ª Vara Cível da

Capital  (fls.  50/51),  que extinguiu  o  processo sem resolução do  mérito  por

abandono da causa, nos autos da Ação Revisional por ele proposta em face de

PROMOVE PROM. NEG. LTDA.

Nas  razões  da  Apelação,  o  Autor  requer  a  reforma  da

Sentença,  sustentando  a  abusividade  da  taxa  de  juros,  a  ilegalidade  da

capitalização destes, bem como da comissão de permanência (fls. 53/69). 

Sem Contrarrazões.  
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A  Procuradoria  Geral  de  Justiça  opinou  pela  negativa  de

seguimento ao Recurso, em razão da ausência de dialeticidade (fls. 80/84).

É o relatório. 

DECIDO 

Exsurge dos autos que a Sentença extinguiu o processo sem

resolução do mérito por abandono da causa, tendo em vista que após restar

frustrada a citação do Promovido, o Autor, intimado por nota de foro para se

manifestar, manteve-se inerte. 

Em seguida, determinada a sua intimação pessoal, constatou-

se  que  o  Promovente  mudou  de  endereço  sem  informar  aos  autos,

presumindo-se válida sua intimação, conforme o art. 274, Parágrafo único, do

CPC. 

Ato contínuo, sobreveio Sentença extinguindo o processo sem

resolução do mérito. 

Nas  razões  do  Apelo,  a  parte  limitou-se  a  reproduzir  as

alegações  deduzidas  na  inicial  referentes  ao  contrato  objeto  da  Ação

Revisional.

 In  casu,  deveria  o  Suplicante  demonstrar  o  desacerto  da

Sentença,  trazendo  argumentos  aptos  a  modificá-la,  no  intuito  de  dar

continuidade ao feito, que foi extinto sem resolução do mérito. 

Assim, o Recurso, a toda evidência, não se mostra suficiente

ao preenchimento do requisito formal previsto no art. 1.010, inc. II, do Código

de Processo Civil.

Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO.  CPC,  ART.  514,  II.
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FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

1.  A  regularidade  formal  é  requisito  extrínseco  de
admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente,
em suas razões, que decline os fundamentos de fato
e  de  direito  pelos  quais  impugna  a  sentença
recorrida.

2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a
reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer
menção  ao  decidido  na  sentença,  abstendo-se  de
impugnar o fundamento que embasou a improcedência
do pedido.

3. Precedentes do STJ.

4.  Recurso especial  a  que se nega provimento.  (REsp
553242/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 09/12/2003, DJ 09/02/2004 p. 133) grifei

O artigo 932, inciso III, do NCP, dispõe: 

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;

Portanto, não conheço o recurso por ausência de impugnação

específica aos fundamentos da Sentença.

Ante  o  exposto, com  fulcro  no  art.  932,  III,  do  NCPC,  em

harmonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO O

RECURSO.

P. I.

João Pessoa/PB, ___ de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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