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APELAÇÃO CÍVEL —  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO —
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — EXTINTO O PROCESSO
SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  —  IRRESIGNAÇÃO  —
DIALETICIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

—  Cabe  ao  recorrente  demonstrar  em  sua  peça  recursal,  o  desacerto  das razões de
decidir expostas na sentença recorrida, pressuposto indispensável à regularidade formal
do  recurso  de apelação.  II.  Segundo  o princípio da dialeticidade (encampado  pelo art.
514, inciso II, do CPC/73), deve o recorrente, ao apelar, apresentar fundamentos de fato e
de direito pelos quais haja impugnação precisa e direta da razão de decidir adotada pelo
julgador a  quo,  sob  pena  de  não conhecimento por  desrespeito  à  regularidade  formal.
Desatendido,  pois,  tal  requisito  intrínseco,  impõe-se  o  não conhecimento do  recurso.
Recurso  não  conhecido. (TJGO;  AC  0254809-82.2015.8.09.0137;  Rio  Verde;  Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 21/06/2016; Pág. 220)

Vistos etc.

Trata-se de apelação civil interposta por Josefa da Silva e outros em face da
sentença de fls. 95/101, proferida pelo Juiz a quo que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito
contra a PBPREV – Paraíba Previdência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 267, VI do CPC em razão da carência do direito de ação. Isento de custas, ex vi do
art. 29 da Lei Estadual n. 5.672/92. 

Irresignados,  aduzem os  apelantes  em suas  razões  (fls.  260/272),  que  o
Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o Terço de férias não integra o conceito de
remuneração, não cabendo portanto, a incidência de contribuição previdenciária, razão pela qual,
requer o provimento do apelo para julgar procedente o pedido inicial. 

Contrarrazões às fls. 278/283.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.
290/291, opinou pelo regular processamento do recurso, sem manifestação no mérito, porquanto
ausente interesse que recomende sua intervenção.
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É o Relatório.  Decido.

Na sentença, o Juízo a quo declarou extinto o processo, sem julgamento do
mérito, nos seguintes termos:

“A carência da ação deve ser declarada de ofício, quanto ao pedido de condenação em
obrigação de não fazer e restituir pelos promovidos, pois pugna-se para que haja o des-
conto da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, bem ainda restituição dos
valores indevidamente s descontados, todavia tal desconto não mais ocorre desde agosto
de 2006; ou seja, inexiste necessidade no pleito do autor, considerando que tal pedido já
foi atendido pela própria Administração Pública, e ainda, os valores em períodos anterio-
res aos cinco anos, que precederam o ajuizamento desta ação, interposta em 28/05/2012,
estão prescritos, merecendo o feito, quanto a estes pedidos, ser extinto sem resolução do
mérito.”

No recurso apelatório de fls. 260/272, observa-se que o  apelante não im-
pugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a defender a abusividade das
contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias. Motivo pelo qual não merece conhe-
cimento o recurso.

Sabe-se que,  para a interposição de recursos judiciais há,  como requisito
essencial,  a  necessidade  de  exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  causadores  do
inconformismo do recorrente, a fim de justificar o pedido de nova decisão.

Ora, o recurso que deixa de impugnar, de forma clara e precisa, os fatos e
fundamentos jurídicos da insurreição em relação à decisão, impossibilita a atividade jurisdicional e
viola  o  princípio da dialeticidade,  o qual  preceitua a  necessidade de existirem razões  aptas a
demonstrar o desacerto da decisão recorrida. 

A jurisprudência se posiciona a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO À AÇÃO DE DESPEJO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECONHECIMENTO DA FALTA DE  INTERESSE DE  AGIR  DO  AUTOR  DA AÇÃO
PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.  NÃO CONHECIMENTO DO
APELO. As razões da apelação devem conter os fundamentos de fato e de direito hábeis a
ensejar o pedido de reforma ou anulação da sentença proferida pelo julgador de origem. -
apelo  cujas razões estão  em  descompasso  com  a  sentença  terminativa  recorrida.
Não conhecimento. (TJAM; AC 0607945-47.2013.8.04.0001; Primeira Câmara Cível; Rel.
Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior; DJAM 22/06/2016; Pág. 7) 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES RECURSAIS
QUE  NÃO  SE  CONTRAPÕEM  AOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  AFRONTA
AO ART. 514, II, DO CPC/73. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. I. Cabe ao recorrente
demonstrar em sua peça recursal, o desacerto das razões de decidir expostas na sentença
recorrida, pressuposto indispensável  à regularidade formal do recurso de apelação. II.
Segundo  o princípio da dialeticidade (encampado  pelo art.  514,  inciso  II,  do  CPC/73),
deve o recorrente, ao apelar, apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja
impugnação precisa e direta da razão de decidir adotada pelo julgador a quo, sob pena de
não conhecimento por desrespeito à regularidade formal. Desatendido, pois, tal requisito
intrínseco, impõe-se o não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. (TJGO; AC
0254809-82.2015.8.09.0137; Rio Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo
de Sousa; DJGO 21/06/2016; Pág. 220) 

Sendo  assim,  tendo  o  presente  Recurso  de  Apelação  limitado-se  a
defender abusividade das contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias dos
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servidores abstendo-se,  por  conseguinte,  de  impugnar  os  fundamentos  que  levaram  a
extinção do processo sem resolução de mérito, torna-se inviável o conhecimento da matéria
reproduzida, ante a sua manifesta inadmissibilidade. 

Por fim, é importante destacar que o princípio da Dialeticidade encontrava
previsão no art. 514, II, do CPC de 1973, assim como no novo Diploma de 2015, que prevê, em seu
art. 932, III:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III -  não conhecer de recurso  inadmissível, prejudicado ou  que não tenha impugnado

especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por tais razões, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil,  NÃO
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 24 de Agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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