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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO
BANCO/RÉU.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS
FUNDAMENTOS  DO  DECISUM.  ABORDAGEM  DE
MATÉRIA  ESTRANHA  AO  OBJETO  DA
CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO
DA  DIALETICIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO. ART. 932, III, CPC/15.

Não  tendo  a  parte  recorrente  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
impõe-se o não conhecimento do recurso, com fulcro
no art. 932, III, CPC/15.

Vistos, etc.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela BV Financeira S/A,
buscando  a  reforma da  sentença  do  Juízo  de  Direito  da  8º  Vara  Cível  da
Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de
Contrato de Financiamento ajuizada por Vânia Simone Albano de Lucena, para
“declarar  a  ilegalidade  dos  juros  remuneratórios  incidentes  sobre  a  quantia
cobrada e efetivamente paga sob o título e Taxa de Abertura de Crédito (TAC),
devendo  os  valores  cobrados  e  efetivamente  pagos  sob  tal  título  serem
devolvidos de forma simples” (fl. 77).



Nas razões do presente  apelo,  o  promovido/apelante  alegou a
inexistência  de  ilegalidade  na  cobrança  dos  juros,  diante  da  licitude  da
incidência da Taxa de Abertura de Crédito (TAC).

Em  suas  contrarrazões,  o  autor/apelado  pleiteou,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação
específica aos termos da sentença e, no mérito, pugnou pela manutenção do
decisum.

No parecer de fls.  111/115, a douta Procuradoria de Justiça se
pronunciou pela rejeição da preliminar arguida em contrarrazões, abstendo-se
de opinar sobre o mérito, por considerar ausentes as situações ensejadoras de
manifestação ministerial obrigatória.

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).

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou parcialmente
procedente o pleito inicial,  para condenar o réu a restituir, de maneira simples,
o valor dos juros remuneratórios que incidiram sobre a Taxa de Abertura de
Crédito (TAC), prevista no contrato firmado entre as partes. 

Restou fundamentado no  decisum  que os  juros remuneratórios
devem incidir sobre o montante efetivamente devido, de forma que, como tal
tarifa  (TAC)  já  foi  declarada  nula  em  outro  processo  (nº  3021952-
84.2012.815.2001),  que  tramitou  no  3º  Juizado  Especial  Cível,  os  juros
incidentes sobre ela devem ser declarados extintos, com a devolução, de forma
simples, do que foi pago a esse título. 

No presente recurso apelatório,  o  promovido/apelante alegou a
inexistência  de  ilegalidade  na  cobrança  dos  juros,  diante  da  licitude  da
incidência da Taxa de Abertura de Crédito (TAC).

Ora,  percebe-se,  dessa  narrativa,  que  o  promovido/apelante
deixou de impugnar os fundamentos da sentença, pois, nesta, o julgador não
adentrou no mérito atinente à legalidade/ilegalidade da TAC (Tarifa de Abertura
de Crédito), já declarada ilegal em processo pretérito.

Conforme relatado, o pleito acolhido na sentença foi de devolução
dos  juros contratuais/remuneratórios  incidentes  sobre  a  TAC,  não  dos
valores  atinentes  à  própria  tarifa  (que  já  havia  sido  declarada  ilegal  em
decisum de outro processo).



Dessa forma, ao impugnar uma suposta declaração de nulidade
da TAC, o promovido/apelante descumpriu o princípio da dialeticidade (o qual
impõe o dever de congruência entre os termos do recurso e do que restou
decidido), ensejando o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III,
do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator: 
III  - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida; (grifei).

Face ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo, com fulcro
no art. 932, III, CPC/15.

P.I.

João Pessoa, 14 de maio de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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