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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
DE  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTOS.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS
FUNDAMENTOS  DO  DECISUM.  AFRONTA
AO  DISPOSTO NO ART.  514,  II,  CPC.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 

À luz da jurisprudência do STJ, “constitui ônus
do recorrente a impugnação aos fundamentos
da  decisão  judicial  cuja  reforma ou anulação
pretender, pena de incursão em irregularidade
formal  decorrente  da  desobediência  ao
princípio  da  dialeticidade.  Exegese  dos  arts.
514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC.”1 

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Veralucia Alves
de Lima, buscando a reforma da sentença (fls. 120/123) da Juíza de Direito da
1º  Vara  da  Fazendo  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande  que  julgou
improcedente a Ação de Cobrança de Diferença de Vencimentos, ajuizada pela
apelante em face do Município de Campina Grande.

Alegou a autora na exordial que é Professora de Educação Básica
1 do município/promovido desde 1º de agosto de 1985, quando foi investida no

1 STJ - AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014.



cargo  através  de  aprovação  em  concurso  público,  contando,  na  data  de
ajuizamento da demanda, com 27 (vinte e sete) anos de magistério público.

Aduziu também que, no mês de setembro de 2012, a Secretaria
de  Administração  do  Município  de  Campina  Grande,  atentando  ao  que
disciplina  a  Lei  Complementar  nº  036/2008  (PCCR Magistério,  de  abril  de
2008), enquadrou-a no correto nível da escala de progressão, qual seja, 10E,
porém, no período anterior a essa correção, estava no nível 7E, recebendo os
vencimentos no valor de R$1.495,38, quando, se implantado desde o início o
correto  nível  de  progressão,  deveriam  os  vencimentos  girar  em  torno  de
R$1.634,05.

Sustentou,  assim,  que  faz  jus  ao  pagamento  retroativo  das
diferenças salariais,  “haja vista que a edilidade já reconheceu o seu erro e,
portanto, reajustou o nível […], com a implantação do nível correto (10E)” (fl.
04).    

Na  sentença  de  fls.  120/123,  a  magistrada  a  quo  julgou
improcedente o pleito exordial.

Nos  fundamentos  do  decisum,  esclareceu,  inicialmente,  que,
embora no caso dos autos a promovente se encontre na referência “10”, dentro
do seu nível  (E – Especialização),  na realidade,  na data da propositura da
presente ação, ela fazia jus à referência “9” (ou seja ao nível 9E da escala de
progressão), já que contava com 27 anos de serviço público e, à luz do art. 56
da LC nº 036/08, o deslocamento do servidor deve ocorrer horizontalmente, de
uma referência para outra (de 1 a 10), a cada três anos.

Asseverou,  assim,  que  a  progressão  para  o  último  nível  de
carreira foi antecipada pela Administração Municipal e, neste diapasão, há de
se reconhecer  que a  autora,  atualmente,  encontra-se  enquadrada em nível
acima do que está previsto na Lei Complementar nº 36/2008, “não tendo direito
a receber qualquer diferença salarial, uma vez que, se houve alguma perda em
determinado momento, esta foi devidamente compensada pelo enquadramento
em nível superior ao que ela deveria estar” (fl. 123).

Nas razões do presente apelo (fls. 92/97), a autora/apelante traz
novamente à tona os argumentos ventilados na inicial, sustentando fazer jus ao
pagamento das diferenças salariais pleiteadas porque, antes de a enquadrar –
em setembro de 2012 -  no nível  10E da escala de progressão, a edilidade
estava, erroneamente, enquadrando-a no nível  7E, sendo cogente a quitação
das diferenças salariais retroativas ao seu deslocamento para o último nível.  

Contra-arrazoando, fls. 140/148, o município/apelado pugnou pelo
desprovimento do recurso.

Às fls. 156/158, a Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de
opinar,  por  considerar  ausentes  as  situações  ensejadores  de  intervenção
ministerial obrigatória.



É o relatório.
Decido.

Registro,  de  plano,  que  deve  ser  negado  conhecimento  ao
presente recurso, por descumprimento ao disposto no art. 514, II, CPC, haja
vista não ter a parte impugnado especificamente os fundamentos da sentença
recorrida.

Conforme relatado alhures, a autora/apelante requer na presente
ação o pagamento de diferenças retroativas decorrentes do tempo em que a
edilidade a enquadrou supostamente em nível equivocado (7E) na escala de
progressão funcional.

Relatou-se  na  inicial  que  somente  em  setembro  de  2012  a
administração  municipal  corrigiu  o  apontado  equívoco,  deslocando  a
promovente para a categoria 10E, pelo que esta faria jus ao recebimento das
diferenças relativas ao período anterior à correção do suposto vício.

Ocorre  que,  como  visto  acima,  na  sentença  vergastada  a
magistrada  a quo julgou improcedente o pleito exordial, sob o argumento de
que, na realidade, a progressão para o último nível de carreira foi antecipada
pela Administração Municipal, pois na data da propositura da presente ação,
ela fazia jus à referência “9” (ou seja ao nível 9E da escala de progressão), já
que contava com 27 anos de serviço público e,  à  luz do art.  56 da LC nº
036/08,  o  deslocamento  do  servidor  deve  ocorrer  horizontalmente,  de  uma
referência para outra (de 1 a 10), a cada três anos. 

Concluiu a magistrada, neste diapasão, que a autora se encontra
enquadrada  em nível  acima do  que  está  previsto  na  Lei  Complementar  nº
36/2008, “não tendo direito a receber qualquer diferença salarial, uma vez que,
se  houve  alguma  perda  em  determinado  momento,  esta  foi  devidamente
compensada pelo enquadramento em nível superior ao que ela deveria estar”
(grifei - fl. 123).

Ora,  diante  da  explanação  contida  na  sentença,  para  fins  de
cumprimento  do  disposto  no  art.  514,  II,  CPC,  a  parte  apelante  teria  que
impugnar  a  assertiva  segundo  a  qual  sua  progressão  foi  antecipada  pela
administração (demonstrando, por exemplo, que quando do seu deslocamento
possuía tempo de serviço suficiente para atingir o nível no qual foi enquadrada:
10E) ou, caso reconhecida a antecipação da progressão, combater a afirmação
de  que  “se  houve  perda  em  determinado  momento,  esta  foi  devidamente
compensada” (comprovando que, a despeito do pagamento a maior durante o
período da antecipação, esta não atingiu o montante de valores relativos ao
tempo em que sua colocação estava em nível inferior na tabela de progressão).

Acontece  que,  ao  invés  de  elaborar  a  peça  recursal  nesses
termos, a parte preferiu se limitar a novamente ventilar  a questão de forma
genérica, aduzindo fazer jus às diferenças anteriores ao seu reenquadramento



por  não ter  a  administração realizado sua progressão no tempo adequado,
como  se  não  houvesse  na  sentença  a  afirmação  de  que  o  deslocamento
efetuado pela administração lhe posicionou em nível superior ao do seu tempo
de  serviço,  de  forma  que  eventual  perda  relativa  a  período  anterior  já  foi
compensada pela aludida antecipação da progressão.

Com efeito, não tendo a parte cumprido a regra do art.  514, II,
CPC, o recurso deve ter o conhecimento negado, por afronta ao princípio da
dialeticidade.

Por  oportuno,  vale  o  registro  de  que  não  se  está  negando
conhecimento ao recurso simplesmente porque a parte repetiu os termos da
exordial (procedimento aceito, em regra, no ordenamento jurídico pátrio, à luz
dos  precedentes  do  STJ),  mas  sim  porque  a  parte,  em  momento  algum,
impugnou fundamento constante na sentença, que é, por si só, suficiente para
mantê-la.

Sobre  o  ônus  de  impugnação  aos  fundamentos  das  decisões
judiciais, proclama a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
[…]  REGULARIDADE  FORMAL.  ÔNUS.  IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTOS. JULGAMENTO.
1.  Constitui  ônus  do  recorrente  a  impugnação  aos
fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação
pretender,  pena  de  incursão  em  irregularidade  formal
decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC.
2. Agravo regimental não provido.2

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO  NÃO  CONHECIDO  NA  ORIGEM.
PRINCÍPIO  DA  INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da instrumentalidade das formas não abranda
o  dever  legal  imposto  ao  recorrente  de  expor  as  razões
pelas  quais  não  se  conforma  com  a  decisão  impugnada
(arts. 514, II, e 524, I, do CPC), permitindo ao Tribunal de
origem examinar a pertinência do recurso apresentado.
2.  Não  há  como  acolher  a  pretensão  recursal  para
determinar que o Tribunal de origem conheça do agravo de
instrumento  interposto  pela  recorrente,  a  despeito  da
ausência de impugnação específica aos termos da decisão
agravada,  pois  tal  medida privilegiaria  indevidamente uma
parte em prejuízo da outra.
3. Agravo regimental não provido.

2 STJ - AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014.



Face  ao  exposto,  NÃO  CONHEÇO  do  presente  apelo,  por
descumprimento ao disposto no art. 514, II, CPC.

P.I.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

 JUIZ Ricardo Vital de Almeida
              RELATOR

G/07


