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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
QUE  ENSEJOU  A IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
INAUGURAL -  INADMISSIBILIDADE -  OFENSA AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  RECURSAL  -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

-  A  ausência  de  impugnação  ao  fundamento  da
sentença que ensejou a improcedência do pedido leva
ao juízo de admissibilidade negativo do recurso, por
violação ao princípio da dialeticidade.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Maria  Silva  do
Nascimento contra sentença, proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Uiraúna,
que julgou improcedente o pedido constante da ação de cobrança ajuizada em
face da municipalidade sede da Unidade Judiciária.

Alega  a  recorrente  que  faz  jus  ao  piso  salarial  nacional
estabelecido  na  Lei  Federal  nº  11.738/08,  independente  da  carga  horária
semanal prestada.

Assevera  que o recorrido  não especifica o  tempo da jornada
semanal que é desempenhada fora de sala de aula, tendo a norma supracitada
estabelecido que tal atividade deve corresponder a um terço da carga global, o
que não vem sendo cumprido na municipalidade.

Informa que as alterações legislativas promovidas pelo apelado
promoveram  a  incorporação  de  diversas  gratificações  e  vantagens  ao  seu
vencimento, sendo tal prática vedada no ordenamento jurídico pátrio. Ao final,
pugna pelo provimento do apelo.
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Devidamente  intimado,  o  recorrido  apresentou  contrarrazões,
rechaçando a tese exteriorizada no apelo.

O Ministério Público não opinou sobre o mérito recursal.

É o relatório. 

DECIDO.

Pelo  que  se  colhe  do  caderno  processual,  o  fundamento
utilizado pelo Juízo a quo foi no sentido de que a autora, ora apelante, não faz
jus às diferenças salariais perseguidas, pelo fato de ser professora leiga, não
se enquadrando ao disposto na Lei nº 11.738/08.

Em suas razões recursais, a insurgente ataca o decisum como
se o motivo para a improcedência do pedido se referisse à possibilidade de o
Município  pagar  proporcionalmente  pela  carga  horária  inferior  às  quarenta
horas semanais.

A  par  dessas  informações,  convém assinalar  que,  embora  o
Magistrado tenha feito menção à matéria  tratada no apelo,  não foi  ela que
gerou o insucesso da demanda, mas sim aquela primeira tese, conforme se
extrai de trecho do próprio comando judicial, in verbis:

[…]. Não estando enquadrada na categoria abrangida pela Lei
11.738/08,  já que não faz parte do ensino básico,  não tem a
autora direito ás diferenças salariais pleiteadas […]. (fl. 89).

Ora, de nada adiantaria apreciar as razões recursais se o tema
que ensejou o afastamento do pleito inaugural é estranho ao seu conteúdo, o
que, decididamente, inviabiliza sua análise, por patente violação ao princípio
da dialeticidade recursal.

De  acordo  com  o  citado  postulado,  a  parte  insurgente  deve
rebater os fundamentos do  decisum,  indicando os motivos específicos pelos
quais requer a reapreciação do caso. 

Conforme mencionado, tal situação não restou configurada na
hipótese vertente, pois a recorrente se limitou a mencionar matéria que não
proporcionou a improcedência do pleito, o que credencia o não conhecimento
do apelo, nos termos da jurisprudência desta Corte:

[…].  Não  enfrentando  as  razões  observadas  na  decisão
recorrida, padece o recurso de regularidade formal, um dos
pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, por
inobservância  ao princípio  da dialeticidade.  […].  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00100765220138152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j.
em 08-04-2015)

[…].  A  ausência  de  ataque  direto  aos  fundamentos  da
decisão recorrida, impossibilita a delimitação da atividade
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jurisdicional  em  segundo  grau,  e  impõe  o  não
conhecimento do recurso por não-observância ao princípio
da dialeticidade previsto no artigo 514, inciso II, do Código
de Processo Civil.  […]. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00055694820138152001,  -  Não  possui  -,
Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j.  em
06-04-2015) 

APELAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DO COMANDO JUDICIAL. ARGUMENTOS
UTILIZADOS  NO  RECURSO  APELATÓRIO  QUE  NÃO
ATACAM  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
RECORRIDA.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  INSURGÊNCIA  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.  SEGUIMENTO  NEGADO.  É
imprescindível  que  as  razões  do  recurso  ataquem  os
fundamentos  da  decisão  sob  pena  de  inadmissibilidade.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009308920108150061,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.  em 31-03-
2015) 

Portanto,  sendo  a  observância  ao  princípio  da  dialeticidade
requisito  formal  de  admissibilidade  recursal,  a  negativa  de  seguimento  da
presente irresignação é medida que se impõe.

Ante  todo  o  exposto,  nos  termos  da  jurisprudência  deste
Tribunal e do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao apelo, ante a sua
manifesta inadmissibilidade.

P.I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Des. José Aurélio da Cruz
                 Relator
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