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ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0018711-51.2008.815.0011
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RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: Dibens Leasing Arrendamento Mercantil S/A (Adv. Celso Marcon)
AGRAVADO: Diego Araújo da Silva (Adv. Paulo Sérgio Cunha de Azevedo)

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGA
SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  RECURSO  APELATÓRIO  QUE
NÃO  IMPUGNA  OS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  MINORAÇÃO.
DESNECESSIDADE.  OBEDIÊNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE. DECISÃO
AGRAVADA  EM  HARMONIA  COM  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 Não  merece  reforma  a  decisão  monocrática  que  nega
seguimento  a  apelação  cível  em  confronto  evidente  com  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

 Muito  embora  a  questão  versada  nos  presentes  autos  não
enseja  uma  cognição  intrincada,  a  verba  fixada,  a  título  de
honorários advocatícios, em favor do procurador do apelado, não
pode  ser  arbitrada  em  valor  ínfimo,  assim  como  não  pode  ser
arbitrado em valor muito elevado, devendo haver equidade.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 169.

RELATÓRIO



Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  contra  decisão  de  relatoria
deste Gabinete, a qual negou seguimento à apelação cível, manejada pelo ora recorrente,
mantendo a sentença de primeiro grau, por entender que a matéria por ele levantada está
em confronto com a Jurisprudência dominante do STJ.

Em suas razões, sustenta o recorrente, às fls. 157/167, que a decisão
ora agravada merece reforma. 

A agravante, em suma, aduz que o valor dos honorários advocatícios
foram  arbitrados  de  forma  exorbitante,  não  observando  os  princípios  da
proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

De início,  importante destacar que conheço do recurso, porquanto
adequado e  tempestivo.  De  outra  banda,  contudo,  nego-lhe  provimento,  em razão  de
todas as razões que seguem.

Através  do  presente  agravo interno,  a  recorrente  pleiteia  que seja
dado provimento ao agravo interno, para reformar decisão monocrática, uma vez que o
valor dos honorários deve ser minorado, uma vez que exorbitante.

Na decisão monocrática ora agravada, neguei seguimento à referida
Apelação Cível, monocraticamente, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, já que ela
está em confronto com a jurisprudência dominante do STJ,  já que feriu o princípio da
dialeticidade.

À  luz  de  tal  entendimento,  é  oportuno  e  pertinente,  proceder  à
transcrição  da  fundamentação  da  decisão  monocrática  ora  agravada  que  aborda
exatamente  sobre  os  temas  trazidos  neste  recurso,  o  qual  mantenho  integralmente,  in
verbis:

“Analisando  detidamente  os  autos,  verifico  que  está  com  razão  o
magistrado  a  quo,  pois  os  documentos  acostados  aos  autos  (fls.
107/109)  comprovam  a  quitação  do  contrato  de  financiamento
celebrado  entre  as  partes,  tendo  inclusive  realizado  a  baixa  no
gravame pela própria financeira.

Sendo assim, não se pode realizar, de forma nenhuma, a reintegração
de posse do veículo em comento, já que o recorrido providenciou o



pagamento  de  todas  as  prestações  que  porventura  estivessem  em
atraso.

Quanto  aos  argumentos  recursais,  entendo  que  o  apelante  não  se
insurgiu  quanto  ao  mérito  da  decisão,  alegando,  apenas,  que  o
magistrado deve se ater ao fim social da lei.

Com efeito, o exame da petição do recurso revela que o apelante não
impugnou  os  fundamentos  da  decisão  recorrida,  deixando  de
consignar  qualquer  argumento  que  atacasse,  especificamente,  as
premissas da sentença desafiada.

Conforme se vê na sentença, o magistrado afastou a pretensão do ora
recorrente  baseado  na  quitação  do  contrato  de  financiamento.
Entretanto,  o  apelante,  por  sua  vez,  constrói  tese  completamente
dissociada  do  que  foi  objeto  de  exame  na  sentença,  que  julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente não enfrenta a decisão, pois tece ideia sem concatenação,
não  demonstrando  em  que  ponto  do  apelo  teria  eventualmente
atacado o fundamento da sentença que julgou improcedente o pleito
autoral. 

A leitura do recurso revela, pois, que o apelante combateu de forma
genérica  a  decisão,  alegando  que  o  magistrado  deve,
obrigatoriamente, buscar o fim social a que a lei se destina.

Com  relação  ao  tema,  transcrevo,  por  oportuno,  precedentes  do
Colendo STJ:

“Em  respeito  ao  princípio  da  dialeticidade,  os  recursos  devem  ser
fundamentados.  É  necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos  da  decisão  recorrida.  Na  hipótese,  as  alegações
veiculadas  pela  agravante  estão  dissociadas  das  razões  de  decidir,
atraindo  a  aplicação,  por  analogia,  da  Súmula  nº  182  do  STJ.  II  -
Agravo regimental não conhecido.” 1

“Em  respeito  ao  princípio  da  dialeticidade,  os  recursos  devem  ser
fundamentados.  É  necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante deixou de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação,
por analogia, da Súmula nº 182 do STJ.”2

1 AgRg nos EDcl no REsp 749048 / PR - Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº  2005/0077447-5.
Relator(a) Ministro Francisco Falcão  (1116) - T1 – Primeira Turma - DJ 21.11.2005 - p. 157.

2 AgRg no REsp 859903 / RS – Rel. Min. Francisco  Falcão – T1 - Primeira Turma - DJ 16/10/2006 p. 338.



 “...  não  basta  o  simples  inconformismo  com  a  decisão  judicial,
fazendo-se indispensável a demonstração das razões para a reforma
da decisão impugnada, em atenção ao 'princípio da dialeticidade' dos
recursos.” 3

Por  outro  lado,  quanto  ao  argumento  de  que  os  honorários
advocatícios foram arbitrados de forma desproporcional, entendo que
não merece prosperar.

Muito embora a questão versada nos presentes autos não enseja uma
cognição  intrincada,  a  verba  fixada,  a  título  de  honorários
advocatícios,  em  favor  do  procurador  do  apelado,  não  pode  ser
arbitrada  em valor  ínfimo,  assim como não pode  ser  arbitrado em
valor  muito  elevado,  devendo  haver  equidade.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados (R$ 1.000,00),
merecendo,  pois,  sua  manutenção  em  sede  recursal.

Ante  todo  o  exposto,  amparado  no  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo Civil,  nego seguimento à apelação,  mantendo na íntegra a
sentença vergastada.”

Nestas linhas, como se vê, não merece qualquer reforma a decisão
ora agravada, a qual está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, devendo, pois, ser mantida em todos os seus exatos termos.

Quanto  ao  pedido  de  minoração  dos  honorários  advocatícios,
entendo que não merece prosperar, já que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) está de acordo
com  os  Princípios  da  Proporcionalidade  e  Razoabilidade.  Os  honorários  foram
corretamente  arbitrados,  levando  em  consideração  o  trabalho  desempenhado  pelo
causídico.

Por  tais  razões  neguei  seguimento  à  apelação  cível  e  mantenho  a
decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos, entendendo que deve ser negado
provimento ao presente agravo interno.

Como  se  verifica,   a  decisão  vergastada  está  de  acordo  com  a
jurisprudência dominante do STJ, razão pela qual deve ser mantida, haja vista o disposto
no art. 557, caput, do CPC.

Isto posto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a
decisão recorrida. É como voto.
3 STJ  - REsp 784197 / CE – Rel. Min. Herman Benjamim – T2 – Segunda Turma - DJe 30/09/2008



DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de
Britto  Lyra  Filho   (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


