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EMENTA:  APELAÇÃO.  IRREGULARIDADE  FORMAL.  RECURSO  QUE
NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 932, III,  DO CPC. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES SEM
INDICAÇÃO  DOS  MOTIVOS  DE  FATO  E  DE  DIREITO  PELOS  QUAIS
REQUER O NOVO JULGAMENTO. ART. 1.010, III, DO CPC.  APELO NÃO
CONHECIDO.

A falta de correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão
impugnada impede a admissibilidade do apelo, porquanto se equipara à ausência de
exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  justificam  a  irresignação,
exigidos pelo art.  514, II,  do CPC/1973, cujo comando normativo é análogo ao
previsto no art. 1.010, III, do CPC/2015,  resultando em violação ao princípio da
dialeticidade.  Entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA e AgRg-AREsp 366.872/PB.

              Vistos.

O Município de Conceição interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 1ª. Vara Mista da Comarca de Conceição,  f.  31/33, nos autos dos
Embargos à Execução propostos por ele em desfavor de José Gilvando Lima Silva,
em que foi julgado improcedente o pedido, ao fundamento de que, considerando que
o  Apelante  não  provou  a  existência  de  fatos  extintivos,  impeditivos  ou
modificativos do crédito executado pelo Apelado e que os Cálculos elaborados pela
Contadoria Judicial, f. 21, cujo conteúdo não foi impugnado, gozam de fé pública,
não há justificativa legal para obstar o procedimento executivo deflagrado nos autos
principais.

Em suas razões recursais,  f. 40/42,  o Apelante argumentou que o Apelado
não produziu prova documental suficiente para provar ser servidor municipal e que
o Juiz de 1º. Grau não deveria haver julgado antecipadamente a lide, posto que, tal
como  requerido  na  Contestação,  era  necessária  a  realização  de  audiência  de
instrução, na qual seria possível, inclusive, a autocomposição entre as partes.

Alegou que não foi facultada a oportunidade de manifestar-se acerca dos
valores apresentados pelo Apelado e que os autos deveriam haver sido remetidos à
Contadoria do Juízo, para que o referido órgão formulasse os cálculos necessários.

Argumentou que não é devido o pagamento de adicional de insalubridade,
posto que a legislação municipal não prevê o adimplemento do referido benefício
aos servidores e que no cálculo do crédito executado foram considerados encargos



financeiros  excessivos,  pugnando pelo  provimento  do Apelo  e  pela  anulação da
Sentença, para que lhe seja facultada a oportunidade de manifestar-se acerca dos
cálculos apresentados ao Apelado.

Contrarrazoando, f.  47/50, o Apelado argumentou que as razões recursais
são completamente dissociadas da controvérsia analisada na demanda principal, em
que houve a prolação da decisão que se pretende executar e que foi embargada pelo
Apelante,  posto  que  não  foi  pretendido  o  recebimento  de  verbas  referentes  a
adicional de insalubridade.

Aduziu  que,  a  despeito  do  que  foi  alegado  pelo  Apelante,  os  Cálculos
constantes nos autos destes Embargos foram elaborados pela Contadoria Judicial,
nos exatos termos dispostos na Decisão executada, pugnando pelo desprovimento
do Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, dispõe que a ausência de
impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença constitui fato hábil a
ensejar o não conhecimento do Apelo.

Consoante as razões de decidir adotadas pelo Juízo de 1º Grau,  o pedido
deduzido nestes Embargos foi julgado improcedente porque o Apelante não provou
a existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do crédito executado
pelo Apelado, além de os Cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, f. 21, cujo
conteúdo não foi  impugnado por qualquer  das  partes,  gozarem de presunção de
conformidade legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA
e AgRg-AREsp 366.872/PB1, a falta de correlação lógica entre as razões recursais e
os fundamentos da decisão impugnada impede a admissibilidade recursal, porquanto
se  equipara  à  ausência  de  exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que
justificam a irresignação, exigidos pelo art.  514, II,  do CPC/1973, cujo comando
normativo é  análogo ao previsto no art.  1.010, III,  do CPC/2015, resultando em
violação ao princípio da dialeticidade.

1 AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  RAZÕES DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo as
razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (art.
544, § 4º, I, CPC e Súmula nº 284/STF). 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg-AREsp
366.872/PB, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Isabel Gallotti, publicado no DJE 30/09/2013 p. 1265).

PROCESSUAL CIVIL.  RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA.
REGULARIDADE  FORMAL.  REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais
devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto. Precedentes.
[...] (STJ, AgRg no Ag 1413832/PA, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011).



O  Apelante  tentou  impugnar  os  fundamentos  adotados  na  Sentença
alegando fatos estranhos à matéria controvertida nos presentes Embargos, posto que
fez referência uma suposta  insuficiência  probatória para aferir-se a  qualidade de
servidor municipal do Apelado e a impossibilidade de ser-lhe adimplido o adicional
de insalubridade, questões essas que é não passíveis de serem suscitadas por meio
do  referido  instrumento  processual  e  que  sequer  foram  cogitadas  ao  longo  da
instrução ou mencionadas na Decisão recorrida.

Diferentemente  do  que afirmou o Apelante,  os  Cálculos  constantes  nos
autos foram elaborados pela Contadoria do Juízo, e não pelo Apelado, f. 21, além de
haver-lhe sido facultada a oportunidade de manifestar-se sobre eles, conforme se
verifica no Mandado de f. 28/29.

Mesmo o argumento de que houve excesso nos encargos considerados no
cálculo do crédito executado não se presta a impugnar razões adotadas na Sentença,
posto que não houve nenhuma menção na Petição Recursal, ainda que superficial,
acerca do que é reputado excessivo pelo Apelante e dos motivos que eventualmente
justificariam sua irresignação, razão pela qual não houve a observância da regra da
dialeticidade, enquanto requisito formal de admissibilidade, pelo que o Apelo não
deve ser conhecido.

Posto isso, considerando que o Apelante não impugnou especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, não conheço da Apelação, com arrimo no
art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Comunique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


