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APELAÇÃO CÍVEL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE  DO  TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL. 
SENTENÇA QUE DECIDIU A CAUSA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 
AUSÊNCIA DE ATAQUE LÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE.  CONHECIMENTO  PARCIAL  DO 
INCONFORMISMO.  VERBA  HONORÁRIA.  FIXAÇÃO  EM 
PATAMARES  RAZOÁVEIS.  RECURSO  EM  CONFRONTO  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.   MANIFESTA 
INADMISSIBILIDADE DA SÚPLICA.   NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
DA IRRESIGNAÇÃO, NA PARTE APRECIADA.

- Não merece ser conhecido argumento recursal que não ataca os fundamentos 
constantes  na  sentença  apelada,  sob  pena  de  violação  ao  Princípio  da 
Dialeticidade. Precedentes desta Corte.

-  “O propósito  da  norma  esculpida  pelo  art.  20,  §  4°,  do  CPC,  é  evitar  
condenações  excessivas  ou irrisórias  contra  a  fazenda pública.  Entretanto,  
percebendo  que  os  honorários  advocatícios  fixados  em percentual  sobre  o  
valor da causa, nos termos do art. 20, § 3°, do CPC, não se revelam elevados,  
quedando-se,  em  verdade,  justa  retribuição  ao  trabalho  prestado  pelo  
causídico, impõe-se negar o pedido de redução da verba sucumbencial.”
(TJPB - Acórdão do processo nº 07320100011425001 - Órgão (3 CAMARA CIVEL) - Relator 
Márcio Murilo da Cunha Ramos - j. Em 20-09-2011).

-  “O relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência  
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  
Tribunal Superior.” (Art. 557, caput, do Código de Processo Civil).



V I S T O S

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de João Pessoa, contra a 
sentença de fls. 16/17, que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos em face de 
Aluízio Anulino da Silva. 

Em sua decisão, o Magistrado  a quo compreendeu serem os embargos meio 
inidôneo para rediscutir  matéria  relativa ao processo de conhecimento,  em que se operaram os 
efeitos da coisa julgada.

Alfim,  condenou o embargante no pagamento de honorários  sucumbenciais, 
estes fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada  com o  decisum desfavorável,  a  Fazenda  Municipal  moveu  o 
presente recurso (fls. 18/25), sustentando a inexigibilidade do título judicial, que prevê o uso do 
salário mínimo como indexador de base de cálculo do servidor exequente.

Ademais, questiona a fixação da verba honorária, pugnando pela sua redução.

Com base no exposto, requer o provimento da irresignação.

Contrarrazões às fls. 24/31.

Manifestação  Ministerial  opinando  apenas  pelo  prosseguimento  do  recurso, 
sem adentramento no mérito (fls. 40/42).

É o breve relatório. DECIDO:

Da leitura do apelo, denoto que a insurgência em comento se concentra em dois 
fundamentos: a inexigibilidade do título executivo e a excessividade da verba honorária.

Dessa forma, far-se-á o estudo de cada argumentação em separado.

Da Inexigibilidade do Título

 Procedendo à análise dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente 
no que diz respeito à sua regularidade formal, concebo que o ponto em comento não merece ser  
conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade1.

Ora,  o  referido  postulado,  norteador  da  sistemática  processual  atinente  aos 
recursos  cíveis,  traduz  a  necessidade  de  que  a  parte  descontente  com  o  provimento  judicial 
interponha o seu manifesto de maneira crítica, sempre construindo uma linha de raciocínio lógico e 
conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à  instância  recursal  o 
conhecimento pleno das fronteiras do inconformismo. 

1 Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: (…) II - os fundamentos de fato e de direito.

Apelação Cível nº 0085476-09.2012.815.2001  2



Com  efeito,  constato  que  a  sentença  impugnada  rejeitou  os  Embargos  à 
Execução, por não vislumbrar serem estes o meio idôneo para rediscutir parâmetros estabelecidos 
no processo de conhecimento (em apenso), sobre o qual incidiram os efeitos da coisa julgada.

No entanto, o Ente Municipal, em todo o arrazoado recursal (fls. 18/25), reitera 
os argumentos relativos à inexigibilidade do título, não fazendo qualquer ataque aos fundamentos 
constantes no decreto judicial vergastado.

Posto  isso,  ante  a  notória  discrepância  nas  razões  apresentadas,  eis  que 
ausentes os motivos específicos pelos quais a parte pretende reverter o entendimento combatido, 
deve-se reconhecer, nesta hipótese, a ofensa ao princípio da dialeticidade. 

Com relação ao tema, permito-me transcrever, por oportuno, precedentes deste 
Egrégio Tribunal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO.  Decisão que  negou seguimento  à  apelação por  ausência  de  
impugnação específica dos fundamentos de fato da sentença. Irresignação. Alegação  
de que cumpriu os requisitos do art. 514, II. Rejeição. Recurso que trata de matéria  
fática  diversa  daquela  objeto  do  litígio.  Infração  ao  princípio  da  dialeticidade.  
Desprovimento do agravo.  "Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos  
devem ser fundamentados. É necessária a impugnação específica dos fundamentos  
da  decisão  recorrida".  Embora  o  direito  vindicado  seja  semelhante,  não  se  
credencia ao conhecimento da corte o recurso que veicula matéria fática diversa  
daquela discutida na inicial. Desprovimento do agravo interno.2 

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  QUE  AFRONTA  O  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  Ausência  de  fundamentação  contra  a  
decisão dissidente. Inteligência do art. 514, II, do CPC. Recurso não conhecido.  O 
princípio da dialeticidade traduz a necessidade de que o recorrente interponha a sua  
irresignação  de  maneira  crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre  construindo  um  
raciocínio  lógico  e  conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  
possibilitando  à  instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  da  
insatisfação. O art. 514, II, do CPC exige que as razões apelatórias apresentem os  
fundamentos de fato e de direito da irresignação, sob pena de não conhecimento do  
recurso.3 

Tendo em vista os reiterados posicionamentos acima colacionados, a súplica 
interposto não merece ser conhecida quanto ao ponto.

Dos Honorários de Sucumbência

No  tocante  ao  pleito  de  redução  da  verba  honorária,  estipulados  em  R$ 
2.000,00 (dois mil reais), tenho que os honorários se mostram razoáveis, pois fixados com base no 
artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 20.
(...)
§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que  
não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções,  

2 TJPB; AGInt 026.2010.000596-1/001; Rel. Juiz Conv. Marcos William de Oliveira; DJPB 11/05/2011.
3 TJPB; AC 200.2008.008.106-6/001; Rel. Des. Manoel Soares Monteiro; DJPB 10/12/2010.
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embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados  consoante  apreciação  
eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a,  b e c do parágrafo  
anterior.

Considerando o exposto, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da 
prestação do serviço e as peculiaridades do caso, o quantum arbitrado encontra-se inferior a 10 % 
(dez  por  cento)  do  valor  executado,  qual  seja,  R$  76.856,06  (setenta  e  seis  mil,  oitocentos  e 
cinquenta e seis reais e seis centavos – vide fls. 07 do processo principal e 110/115 do apenso), não 
sendo necessária, portanto, a sua redução. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  ACOLHIMENTOS  DOS  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  
FISCAL  CONDENAÇÃO  DA FAZENDA PÚBLICA AO  PAGAMENTO  DE  
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IRRESSIGNAÇÃO CONTRA 0 VALOR  
DOS REFERIDOS HONORÁRIOS ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 
10 por cento SOBRE 0 VALOR DA CAUSA POSSIBILIDADE HONORÁRIOS  
QUE  NÃO  SE  MOSTRAM  EXCESSIVOS  DESNECESSIDADE  DE  
APLICAÇÃO  DA  REGRA  ESCULPIDA  NO  §  4°  DO  ART.  20  DO  CPC  
MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE DESPROVIMENTO. Ainda que a norma  
não  afaste  a  possibilidade  de  o  juiz  tomar  como  base  de  cálculo  dos  
honorários o valor da condenação, nada impede que o faça segundo o valor  
da causa ... Vencida a Fazenda Pública ..pode-se adotar como base de cálculo  
ou o valor da condenação ou o valor da causa, ou ainda pode-se arbitrar  
valor fixo AgRg nos EDc1 nos EDcI no REsp 1220063/RJ.  0 propósito  da 
norma esculpida pelo art. 20, § 4°, do CPC, é evitar condenações excessivas  
ou  irrisórias  contra  a  fazenda  pública.  Entretanto,  percebendo  que  os  
honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, nos  
termos do art. 20, § 3°, do CPC, não se revelam elevados, quedando-se, em  
verdade,  justa  retribuição  ao  trabalho  prestado  pelo  causídico,  impõe-se  
negar o pedido de redução da verba sucumbencial.
(TJPB - Acórdão do processo nº 07320100011425001 - Órgão (3 CAMARA CIVEL) - Relator 
Márcio Murilo da Cunha Ramos - j. Em 20-09-2011).

Conforme as razões expostas, e com base no caput, do art. 557 do Código de 
Processo Civil,  o presente inconformismo merece ter seu seguimento negado monocraticamente, 
uma vez que manifestamente contrário à jurisprudência de Tribunal Superior e desta Corte, como 
forma de prestigiar os princípios da celeridade e economia processuais.

Por essas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE DO APELO, NEGANDO 
SEGUIMENTO NA PARTE APRECIADA.

P.I.C.

João Pessoa, 14 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ RICARDO PORTO
Relator

J/04 e J/02 (R)
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