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Apelado : Município de Barra de Santa Rosa
Advogado : João Barboza Meira Júnior e Lucélia Dias Medeiros de 

Azevedo

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE 
PROVENTOS.  RAZÕES  RECURSAIS   DISSOCIADAS  DA 
FUNDAMENTAÇÃO  DA  DECISÃO  COMBATIDA. 
OFENSA  AO  ART.  514,  II,  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  NÃO  OBSERVÂNCIA.  INTELIGÊNCIA 
DO ARTIGO 557,  CAPUT,  DO CPC.  MANUTENÇÃO DO 
DECISUM. SEGUIMENTO NEGADO.

-  As  razões  do  apelo  devem  atacar  os  fundamentos  da 
decisão  para  tentar  obter  sua  reforma,  sob  pena  de  não 
conhecimento do recurso.

-  O  princípio  de  dialeticidade  impõe  à  parte  recorrente 
impugnar  todos  os  fundamentos  que  justificariam  a 
manutenção da sentença ou acórdão recorrido, e caso estes se 
mostrem insustentáveis, ausente o interesse recursal.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria do Socorro 
de Souza Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de 
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Barra de Santa Rosa, encartada às fls. 140/144, que julgou improcedente o pedido 
formulado  na  Ação  Ordinária  de  Revisão  de  Proventos,  ajuizada  em  face  do 
Município de Barra de Santa Rosa.

Em suas razões recursais, às fls. 147/150, a apelante sustenta 
que  “o pedido exordial, por demais circunstanciado que esteja, sua clareza adicionada a  
robusta comprovação da injustiça e contrariedade pelo promovido por ocasião da concessão  
do pedido, também, não foram observados na r. sentença, de forma que, só através deste  
Egrégio Tribunal de Justiça, é que se poderá a apelante ter o seu direito reparado.”

Acrescenta  que “várias  foram as  decisões  que  acertadamente  o  
juízo a quo concedeu benefício dessa mesma natureza, podemos citar como exemplo dois  
desses, o da senhora MARGARIDA RIBEIRO PORTO – PROC. N° 078.2005.000.548-3,  
que teve o pedido julgado procedente em primeira instância e confirmada a r. sentença por  
esse  Egrégio  Tribunal,  citando-se  ainda  o  do  senhor  ARGEMIRO RIBEIRO PORTO,  
PROC. Nº 078.2005.000.546-7.”

Pontifica que “ o equívoco do juiz a quo, se deu, justamente, por  
entender que a remuneração do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo.  
Ou  seja,  o  total  remuneratório  percebido  pelo  servidor  público,  computando-se  o  
vencimento e demais gratificações, e não apenas o vencimento básico.”

Requer o provimento do recurso apelatório para reformar a 
sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões encartadas às fls. 154/156 pela manutenção do 
desisum de primeiro grau.

Cota ministerial, às fls. 162/165, sem manifestação de mérito.

É o que importa relatar.

Decido.

Extrai-se  dos  autos  que  Maria  do  Socorro  de  Souza  Silva 
ajuizou a presente ação, afirmando ser beneficiária da aposentadoria por invalidez 
desde 26 de agosto de 2002 e alegando que, mesmo tendo exercido durante 15 
anos suas atividades perante à edilidade, não recebeu as vantagens decorrentes do 
tempo de serviço, denominadas de quinquênios.

A  parte  autora  requereu  o  pagamento  de  “15%  dos  
quinquênios desde a data da concessão da aposentadoria, sobre o salário mínimo, assim  
como nos 13º salários, tendo-se como base de cálculo o salário mínimo legal.” 
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O  juiz  primevo  julgou  improcedente  o  pedido  ao 
fundamento de que a autora não possuía 15 anos de serviço público no momento 
da sua aposentadoria, mas, apenas, pouco mais de cinco anos. Ademais, afirmou 
ser  impossível  a  incidência   dos  quinquênios   no  lapso  temporal  que  a 
promovente, ora apelante, atuou como prestadora de serviços do Município, haja 
vista a irregularidade da contratação.

Por fim, justificou que a aposentadoria não merecia qualquer 
reparo, haja vista não ter sido encontrada irregularidade na forma de cálculo dos 
valores percebidos pela autora, “posto que a remuneração total, incluindo o vencimento  
básico e as demais vantagens, encontra-se em estrita obediência a texto constitucional.” 

Contra esta decisão se insurge a apelante. 

Impende destacar, desde logo, que com uma simples leitura 
das razões, percebe-se que peça recursal encontra-se ininteligível e dissociada dos 
fundamentos expostos na decisão hostilizada. 

Isso porque o magistrado sentenciante julgou improcedente o 
pedido com base na ausência de tempo de serviço que o permitisse, lançando o 
fundamento de que a parte não possuía tempo de serviço capaz de autorizar a 
incidência dos quinquênios, ao passo que a recorrente justificou a sua insurreição 
em confusas e vagas afirmações.

  Clara  está,  portanto,  a  discrepância  entre  as  razões  do 
decisum combatido e os fundamentos das insurgências da apelante. 

Com  efeito,  a  fundamentação  se  apresenta  como  um  dos 
requisitos de regularidade formal da peça processual, consubstanciada nas razões 
de  fato  e  de  direito  que  levaram  a  recorrente  a  atacar  a  sentença  proferida, 
conforme preconiza o art. 514, II, do Código de Processo Civil.

In verbis:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

(...)

II - os fundamentos de fato e de direito;

Nesse  contexto,  o  princípio  da  dialeticidade  ganha  relevo 
dentre os vários princípios a regular a sistemática processual dos recursos cíveis. 
De  fato,  o  referido  postulado  preceitua  que  deve  o  recorrente  impugnar 
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, declinando as razões 
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do pedido de prolação de uma nova decisão.  

Nesse sentido, colaciono um julgado do Superior Tribunal de 
Justiça. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL 
AUSÊNCIA DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA AOS  FUNDAMENTOS 
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO 
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4º, I, 
DO CPC.  PRINCÍPIO DADIALETICIDADE,  QUE IMPÕE O ATAQUE 
ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO 
GENÉRICA.  PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ORA 
AGRAVADA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE  INFUNDADO  E 
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC. 
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na 
origem  reclama,  como  requisito  objetivo  de  admissibilidade,  a 
impugnação específica  aos fundamentos utilizados para  a negativa de 
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no 
art. 544, § 4º, inc. I, do CPC, ônus da qual não se desincumbiu a parte 
insurgente.  2.  À  luz  do  princípio  da dialeticidade,  que  norteia  os 
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do 
agravo,  infirmar  especificamente  os  fundamentos  adotados  pelo 
tribunal  de  origem  para  negar  seguimento  ao  reclamo,  sendo 
insuficiente  alegações  genéricas  de  não  aplicabilidade  do  óbice 
invocado.  Precedentes.  3.  O  recurso  revela-se  manifestamente 
infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no 
art. 557, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação 
de  multa.  (STJ;  AgRg-AREsp  90.525;  Proc.  2011/0282747-9;  PE;  Quarta  
Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão;  DJE  20/09/2013;  Pág.  1074)

O  egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  comunga  deste 
entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 
DEFESA  DEDIREITO  INDIVIDUAL  INDISPONÍVEL  DE  PESSOA 
NECESSITADA.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES 
FEDERADOS.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTODE  DEFESA. 
ARGUMENTOS  REFERENTES  A  MEDICAMENTOS.  NÃO 
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  INAPLICABILIDADE  DO 
POSTULADO  DA  “RESERVA  DO  POSSÍVEL”.  NECESSIDADE  DE 
PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E 
DA  INTANGIBILIDADE  DO  NÚCLEO  CONSUBSTANCIADOR  DO 
“MÍNIMO  EXISTENCIAL”.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DO 
FORNECIMENTO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. O princípio de 
dialeticidade impõe à parte recorrente impugnar todos os fundamentos 
que justificariam a manutenção da sentença ou acórdão recorrido,  e 
caso  estes  se  mostrem  insustentáveis,  ausente  interesse  recursal.  O 
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direito à saúde é assegurado a todos e dever do estado, legitimando a 
pretensão  quando  configurada  a  necessidade  do  interessado.  Não 
prospera qualquer  alegação de  inexistência  de previsão  orçamentária, 
dado  que  é  a  própria  carta  constitucional  que  impõe  o  dever  de  se 
proceder a reserva de verbas públicas para atender a demanda referente 
à saúde da população, descabendo sustentar a ausênciade destinação de 
recursos para fugir à responsabilidade constitucionalmente estabelecida. 
(…). (TJPB; Rec. 075.2012.002853-7/001; Terceira Câmara Especializada Cível;  
Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 09/09/2013; Pág. 11) 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO 
OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS  RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO 
OBJURGADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA 
EM  SEDE  RECURSAL.  REPETIÇÃO  DOS  TERMOS 
CONTESTATÓRIOS.  NÃO  ATENDIMENTO  AO  ART.  514,  II,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, 
DA LEI PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA. 
SEGUIMENTO  NEGADO.  O  art.  557,  do  código  de  processo  civil, 
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão 
monocrática,  quando  a  insurreição  se  mostrar  manifestamente 
inadmissível, frente a inobservância ao princípio da dialeticidade. (TJPB;  
AC  001.2011.008131-0/001;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  
Coutinho; DJPB 03/09/2013; Pág. 12) 

PRELIMINAR.  POSSIBILIDADE DE  SUBSTITUIÇÃO  DE 
TRATAMENTO  MÉDICO  POR  OUTRO  FORNECIDO  PELA 
ADMINISTRAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  PROVAS  SUFICI-  ENTES 
PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA ALEGADA PELO AUTOR. 
GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DE  TUTELA  À  SAÚDE  PELO 
ESTADO.  Uma  vez  demonstrada  a  necessidade  de  utilização  de 
determinado  tratamento  indispensável  ao  restabelecimento  da  saúde, 
bem como à preservação da vida, e comprovada a situação econômica do 
solicitante, é dever do estado fornecer os serviços pleiteados. Preliminar. 
Ilegitimidade passiva ad causam. Serviço de saúde. Direito fundamental. 
Obrigação  solidária.  Imposição  constitucional  à  todos  os  entes 
federativos. Rejeição da questão prefacial. - as ações e serviços públicos 
de saúde competem, de forma solidária, à união, estados, Distrito Federal 
e  municípios.  Logo,  não  há  que  se  falar  em ilegitimidade  passiva  da 
unidade da federação que, por força do art. 196 da Constituição Federal, 
tem o dever de zelar pela saúde pública mediante ações de proteção e 
recuperação.  Tratando-se  de  responsabilidade  solidária,  a  parte 
necessitada  não  é  obrigada  a  dirigir  seu  pleito  a  todos  os  entes  da 
federação, podendo direcioná-lo àquele que lhe convier. Agravo interno. 
Súplica instrumental. Ação de obrigação de fazer. Realização de cirurgia 
cardíaca.  Bloqueio  de  valores  do  estado.  Ausência  de  impugnação 
específica da monocrática recorrida. Princípio da dialeticidade. Violação. 
Falta de requisito intrínseco de admissibilidade. Não conhecimento da 
súplica.  -  o  princípio  da dialeticidade,  norteador  da  sistemática 
processual atinente aos recursos cíveis, traduz a necessidade de que a 
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parte  descontente  com  o  provimento  judicial  interponha  a  sua 
irresignação de maneira crítica, ou seja, discursiva, 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.  Ao  deixar  de 
expor os fundamentos de fato e de direito que levaram a rebelar-se 
contra  a  decisão  guerreada,  denota-se  a  ausência  de  requisito  de 
admissibilidade recursal, o que leva ao não conhecimento da súplica 
interposta.  (TJPB;  Rec.  999.2013.000880-1/001;  Primeira  Câmara  
Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 08/08/2013; Pág. 15) 

No caso  concreto,  as  alegações  apresentadas  pela  apelante 
para obter a reforma da sentença hostilizada deixaram de atacar especificamente 
os  fundamentos  da  decisão  recorrida,  ignorando-os,  em  flagrante  ofensa  ao 
princípio da dialeticidade.

Por fim, consoante o art. 557,  do Código de Processo Civil, o 
relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou 
em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Com estas  considerações,  com esteio no art.  557,  caput,  do 
Estatuto Processual Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, 
diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, mantendo a sentença prolatada em 
seus termos.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 12 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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