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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  PROFESSOR.  PISO  NACIONAL
DO  MAGISTÉRIO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  IM-
PUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SEN-
TENÇA. OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
SEGUIMENTO NEGADO. 

- A teor do disposto no art. 514, incisos I e II do Código de
Processo Civil, a parte recorrente deve verberar seu incon-
formismo, expondo os fundamentos de fato e direito que las-
treiam seu pedido de nova decisão. Assim, na hipótese de
ausência de razões recursais ou sendo estas totalmente dis-
sociadas da sentença recorrida, não se conhece do recurso,
ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

-Art. 557 do CPC : 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.

REMESSA NECESSÁRIA. PISO NACIONAL  DO MAGIS-
TÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALI-
DADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL.  VIGÊNCIA A PARTIR DE 27.04.2011. INEXIGIBILI-
DADE DE APLICAÇÃO DA REFERIDA LEGISLAÇÃO EM
PERÍODO ANTERIOR. PRECEDENTE DO SUPREMO TRI-
BUNAL  FEDERAL.  IMPLEMENTAÇÃO DO LIMITE MÍNI-
MO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À JORNADA DE TRA-
BALHO. APLICAÇÃO DO ART.  557, §1º-A,  DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO REE-
XAME NECESSÁRIO.
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- A Lei nº 11.738/2008 só passou a ser aplicável a partir de
27.04.2011, portanto, não se pode exigir direitos dela decor-
rentes em período anterior a sua vigência. 

-  “A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de
27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação di-
reta  de  inconstitucionalidade  e  em  que  declarada  a
constitucionalidade do piso dos professores da educa-
ção básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. (…).”
(STF -ADI 4167 ED, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Ple-
no, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG
08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013).

- “A Lei federal nº 11.738/08 prescreve que 2/3 da jornada de
trabalho deve ser destinada à atividade em sala de aula e 1/3
(um terço) para tarefas extraclasse. “o piso salarial estabele-
cido pela Lei nº 11.738/08 refere-se à jornada de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais (art. 2º, § 1º), de forma que o
valor do piso no município em que a jornada de trabalho dos
professores é inferior deve ser encontrado com base na pro-
porcionalidade da carga horária fixada na legislação local. ”
(reexame  necessário  nº.  0004398-05.2012.815.0251.  Relator:
des. José ricardo porto. Primeira câmara especializada cível. Tj-
pb. Julgado em 25 de fevereiro de 2014).”  (TJPB; AgRg 0004846-
75.2012.815.0251; Terceira Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des. Ri-
cardo Vital de Almeida; DJPB 05/09/2014; Pág. 12). (Grifo nosso)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Município de Juru, desafiando

sentença lançada pelo Juízo de Direito da Comarca de Água Branca que, nos autos da

Ação de Cobrança movida por  Marcelo Paulino de Sousa, julgou parcialmente proce-

dente o pleito exordial, condenando a edilidade a implantar na folha de pagamento da au-

tora o valor correspondente ao percentual de 66,75%, equivalente à carga horária sema-

nal de 26,7 horas, dos valores estabelecidos ao piso nacional dos magistério, bem como o

retroativo tendo como base os valores estabelecidos para cada ano, a contar de 2009,

acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação.

Custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação em desfavor

do promovido.

Em suas razões (fls. 91/93), o Município de Juru assevera que não se pode
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falar em indenização por danos morais em decorrência de salários devidos em não adim-

plidos, sustentando que o antigo gestor é o responsável pelos atrasos dos meses ora co-

brados.

Outrossim, afirma que a procrastinação do pagamento das verbas ocorreu

de maneira proposital pela gestão anterior, quando teria se apropriado dos recurso do

Fundo de Participação do Município, deixando a obrigação para o atual administrador.

Contrarrazões apresentada às fls.96/98.

Manifestação ministerial às fls. 105/108, opinando pelo não conhecimento do

recurso tendo em vista flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

DECIDO.

Do Apelo do Município.

Como pode ser visto do relato acima, o pedido recursal formulado pelo ape-

lante é no sentido de que não seja reconhecido o direito do autor em receber indenização

por danos morais ante o atraso no recebimento de seu salário, porquanto a demora só te -

ria ocorrido por culpa do anterior Prefeito da edilidade mirim.

Como se vê, a irresignação não peca pela escassez de fundamento, mas

sim pela absoluta ausência. 

Ora, o recorrente foi inerte quanto ao debate das questões decididas na sen-

tença combatida, o que representa contrariedade expressa ao princípio da dialeticidade.

Infere-se que o suplicante não atacou os fundamentos do decisum vergasta-

do, que o condenou a implantar no contracheque do promovente percentual do piso naci-
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onal do magistério, limitando-se a asseverar a responsabilidade do administrador anterior

do município no atraso dos salários dos professores.

Nesse passo, impende consignar que dentre os vários preceitos que regu-

lam a sistemática processual dos recursos cíveis, o da  DIALETICIDADE se apresenta

como um dos mais válidos. E este, como declinado, não foi obedecido na vertente peça

recursal.

Referido princípio traduz a necessidade de que a parte insatisfeita com a

prestação jurisdicional a ela conferida interponha a sua sedição 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 fron-

teiras do descontentamento.

De acordo com os entendimentos doutrinários a respeito do tema: "O princí-

pio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os

fundamentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, o porque do pedido de

prolação de outra decisão."1

Com relação à matéria, permita-me transcrever, por oportuno, decisão profe-

rida pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Processual Civil. Recurso. Princípio da dialeticidade. Se o recur-
so, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida, padece
de defeito a favorecer seu não-conhecimento, seu não-seguimen-
to ou declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da dialeti-
cidade"2. 

Neste Egrégio Tribunal, veja-se:

”PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – RAZÕES – AUSÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CO-
NHECIMENTO.  
- Ao interpor recurso, a parte deve, desde logo, expender os funda-
mentos basilares, sendo-lhe defeso transmutá-los em mera remis-
são à petição preexistente, transferindo ao juízo “ad quem” a obri-

1 PIMENTEL, Bernardo de Souza, Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Brasília: Brasília 
Jurídica, 2000, p. 147.
2 AGA 32739/SP-3ª Turma - Rel. Min. Cláudio Santos - DJ 08/05/95 - p. 12.385.
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gação de extrair determinados fatos ou preceitos de lei, porventura
aplicáveis à espécie. Sem as razões do inconformismo, o recurso
não pode ser conhecido.”3

O Ministro Luiz Fux, em voto exarado no Ag 991181 (DJ 21/11/2008), citan-

do precedente, disse: “Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser

fundamentados. É necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão re-

corrida. Na hipótese, a agravante deixou de infirmar os fundamentos da decisão agrava-

da, atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula nº 182 do STJ”.

Na mesma esteira, prelecionando sobre o referido princípio, pontifica Nelson

Nery Júnior, verbis:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio dialeticidade. Se-
gundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo.
O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexa-
me  da  decisão.  Só  assim  a  parte  contrária  poderá  con-
tra-arrazoá-lo,  formando-se  o  imprescindível  contraditório
em sede recursal.
As razões do recurso são elemento indispensável a que o
tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recur-
so, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão
recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. 
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modifi-
car ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é ne-
cessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.”4

Destarte, caberia ao apelante, ao menos, devolver a matéria debatida, con-

frontando-a com os argumentos da decisão agravada, pois conduta diversa, como afigura-

da nestes autos, contraria o princípio da dialeticidade e, sem a observância do referido

conceito, entende-se que não se encontra preenchido requisito de admissibilidade consis-

tente na regularidade formal do recurso. 

3
 Apelação Cível  n.° 2001.002824-0. Relator : Des. Jorge Ribeiro Nóbrega Tribunal : TJ-PB Ano : 2002

Data Julgamento : 30/08/2001 Data Pub. no DJ : 04/09/2001 Órgão Julgador : 1ª Câmara Cível Origem :
Capital “
4 Teoria Geral dos Recursos – Princípios Fundamentais. Editora Revista dos Tribunais. 4ª edição. 1997. p.
146-7.
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Por fim, importa sublinhar que o juízo de admissibilidade, no tocante à apre-

ciação de todos os pressupostos recursais, constitui matéria de ordem pública, devendo

ser apreciada pelo órgão julgador. 

Do Reexame Necessário.

Verifico que na hipótese vertente inexiste a autorização legal para não

se sujeitar a decisão de primeira instância ao duplo grau de jurisdição obrigatório,

haja vista se tratar de sentença ilíquida.

Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça veda a utilização do valor

atribuído à causa, para fins de não sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obri-

gatório. Vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
DE INSTRUMENTO.REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO. IN-
TRODUÇÃO DO § 2.º DO ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCES-
SO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAUSA DE VALOR CERTO
NÃO  EXCEDENTE  A  60  (SESSENTA)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REMESSA
NECESSÁRIA.  EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA
CORTE  ESPECIAL.  DECISÃO  MANTIDA  PELOS  SEUS  PRÓ-
PRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1.  A  Corte  Especial  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
compreensão no sentido de que, nos casos de iliquidez do título
judicial,  não é possível  a adoção do valor  atualizado da causa
como parâmetro para se aferir a incidência ou não da excepciona-
lidade da regra estabelecida no art. 475, § 2.º, do Código de Pro-
cesso Civil.
2. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões con-
sideradas no julgado ora agravado, deve ser a decisão mantida
por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental desprovido.”5

Ante tais considerações, conheço, de ofício, a Remessa Oficial,  pas-

sando à analise plena da matéria posta nos autos.

5 AgRg no Ag 1254476/SP, Rel.  Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe
24/05/2010.
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Consoante relatado, cuida-se os autos de demanda proposta por  Marcelo

Paulino de Sousa, em face do Município de Juru, almejando a devida implantação do

piso nacional  da educação em seu vencimento  básico,  nos termos da Lei  Federal  nº

11.738/08, bem como o pagamento do valor da diferença que deixou de ser paga pelo

promovido, desde janeiro de 2009, além dos reflexos nas demais verbas, tudo devida-

mente corrigido e acrescidos de juros legais.

Pois bem. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional dos

professores, em seu artigo 5º, prevê que a atualização salarial ocorrerá a partir do mês de

janeiro do ano de 2009, conforme esclarece o texto a seguir:

Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público
da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de ja-
neiro, a partir do ano de 2009.

Colhe-se também do § 1º, art. 2º, do mesmo diploma, que o valor fixado

como piso salarial nacional  é correspondente ao vencimento inicial,  conforme decidido

pelo  Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

4.167/DF, nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E RE-
PARTIÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.  PISO  NACIONAL  PARA  OS
PROFESSORES  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA.  CONCEITO  DE
PISO:  VENCIMENTO  OU REMUNERAÇÃO  GLOBAL.  RISCOS
FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDA-
DES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E
4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONS-
TITUCIONALIDADE.  PERDA  PARCIAL  DE  OBJETO.  1.  Perda
parcial  do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade,  na
medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de
vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts.
3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.  É constitucional a norma geral
federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino
médio com base no vencimento, e não na remuneração glo-
bal. (...).”6 

6 STF - ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162
DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p.
29-83.
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Contudo, a referida Corte Suprema, ao analisar os Embargos de Declara-

ção decorrentes do julgamento da ADI 4167, entedeu que a norma nº 11.738/2008 só é

aplicável a partir de 27.04.2011, senão vejamos:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. PROPÓSITO  MODIFICATI-
VO.  MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARA-
ÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERI-
DAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO
MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  BÁSICA.  1.  A  Lei  11.738/2008
passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julga-
mento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e
em que declarada a constitucionalidade do piso dos profes-
sores  da  educação  básica. Aplicação  do  art.  27  da  Lei
9.868/2001. (…).”7

Portanto, apesar da lei acima mencionada ter sido editada em 2008, sua va-

lidade se deu a partir de 27/04/2011, por força de decisão da Máxima Corte Constitucio-

nal.

Por  oportuno,  ressalto  que o piso nacional  foi  estabelecido considerando

uma carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, e a Edilidade, ora recorrente, só tem

obrigação de pagá-lo de forma proporcional. 

A título complementar, transcrevo a Lei nº 447/09, do Município de Juru, que

dispõe sobre a adequação do Estatuto e Plano de Cargos Carreira e Vencimentos do Ma-

gistério:

“Art. 38 . O regime de trabalho dos profissionais da Educação Bá-
sica será e 30 (trinta) horas sendo 20 (vinte) em sala de aula e 10
(dez) horas atividades, sendo 05 (cinco) horas na escola para pla-
nejamento, correção, elaboração de projetos e 05 (cinco) horas
para estudo e pesquisa”.

Esse entendimento, inclusive, já foi consagrado por esta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO.  PISO NACIONAL  DO MAGISTÉRIO.  LEI
FEDERAL Nº 11.738/08. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO PROPOR-
CIONAL À JORNADA DE TRABALHO LIMITE MÁXIMO DE 2/3

7 ADI 4167 ED, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013.
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(DOIS TERÇOS) PARA ATIVIDADES EM SALA DE AULA E 1/3
(UM  TERÇO)  PARA  ATIVIDADES  EXTRACLASSE.  DIFEREN-
ÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. ENTENDIMENTO ADOTADO NO
TJPB.  INTENTO  PROTELATÓRIO.  RAZÕES  INFUNDADAS.
APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 2º DO CPC.
DESPROVIMENTO. A Lei federal nº 11.738/08 prescreve que
2/3 da jornada de trabalho deve ser destinada à atividade em
sala de aula e 1/3 (um terço) para tarefas extraclasse. “o piso
salarial estabelecido pela Lei nº 11.738/08 refere-se à jornada
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (art. 2º, § 1º), de
forma que o valor do piso no município em que a jornada de
trabalho dos professores é inferior deve ser encontrado com
base na proporcionalidade da carga horária fixada na legisla-
ção local. ” (reexame necessário nº. 0004398-05.2012.815.0251.
Relator:  des. José ricardo porto. Primeira câmara especializada
cível. Tj-pb. Julgado em 25 de fevereiro de 2014).” (TJPB; AgRg
0004846-75.2012.815.0251;  Terceira  Câmara  Especializada  Cí-
vel; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 05/09/2014; Pág.
12). (Grifo nosso)

Desse modo, diante dos fatos documentados e das regras legais referidas,

constata-se que a decisão combatida não merece retoques quanto ao ponto, devendo o

piso ser adimplido de maneira proporcional às horas trabalhadas pelo promovente.

Em relação aos ônus sucumbenciais, devido ao resultado da celeuma jurídi -

ca - em que autor e promovido sucumbiram em parte de seus pedidos -, deve ser modifi-

cada a decisão de 1º grau para a devida repartição, respeitando os termos do art. 12, da

Lei 1060/50, sendo, todavia, sobrestada sua a exigibilidade.

Assim, diante das assertivas apontadas, NEGO SEGUIMENTO ao recur-

so apelatório do Município de Juru, ante sua manifesta inadmissibilidade, nos ter-

mos do art. 557 do Código de Processo Civil, e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao ree-

xame necessário, com base no art. 557, §1º-A, da Lei Adjetiva Civil, apenas para de-

terminar a aplicação do piso nacional do magistério a partir de 27/04/2011.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Des. José Ricardo Porto
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