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ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL nº 0124568-91.2012.815.2001
RELATOR       : Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE     : PBPrev – Paraíba Previdência
ADVOGADO   : Jovelino Carolino Delgado Neto, OAB/PB 17.281
APELADO       : Maria do Socorro Félix de Queiroz
ADVOGADO    : Ênio Silva Nascimento, OAB/PB 11.846

PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível -
Regularidade  formal  –  Princípio  da
dialeticidade  –  Não  impugnação  dos
fundamentos da decisão guerreada – Falta
de  clareza  –  Juízo  de  admissibilidade
negativo  –  Ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade   –  Art.932,III,  do  NCPC  –
Desprovimento do recurso.

-  A  ausência  de  ataque  direto  aos
fundamentos  da  decisão  recorrida
impossibilita  a  delimitação  da  atividade
jurisdicional  em segundo grau e impõe o
não conhecimento do recurso, face a não
observância  ao princípio  da dialeticidade,
previsto  no  artigo  932,  III,  do  Código  de
Processo Civil.

PROCESSUAL  CIVIL   -  Reexame
Necessário  –  Professora  aposentada  no
cargo de Regente de Ensino RE-6 – Lei
posterior que transforma o referido cargo –
Direito  de  auferir  as  vantagens  do  cargo
trasnformado– Manutenção da sentença  –
Desprovimento.
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— 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos de mandado de segurança acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Segunda  Câmara
Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  não
conhecer  do  recurso  de  apelação  interposto  pela  PBPREV  e  negar
provimento  ao  reexame necessário,  nos  termos  do  voto  do  relator,  e  da
súmula de julgamento retro.

RELATÓRIO

Trata-se  de  reexame  necessário  e de
Apelação  Cível  interposta  pela  PBPREV  –  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA,
objetivando reformar a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da “ação de
revisão  de  aposentadoria  c/c  pedido  de  cobrança”  movida  por  Maria  do
Socorro Félix de Queiroz em desfavor da ora apelante, julgou procedente a
pretensão deduzida na inicial, determinando que a PBPREV proceda com a
imediata revisão de aposentadoria  no valor correspondente  ao Cargo de
professor  Classe  B,  nível  I,  bem  como  pague  as  diferenças  devidas  no
período  compreendido  entre  a  data  de  sua  aposentadoria  até  a  devida
efetivação da revisão, com correção monetária e juros, na forma do art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97.

Na  petição  inicial,  alegou  a  autora,  em
síntese,  que  o  cargo  que  ocupava  na  ativa  foi  extinto  no  ano  de  2003,
quando  da  promulgação  da  Lei  Estadual  nº  7.419,  a  qual  estabeleceu  o
plano de cargo, carreira e remuneração do magistério público estadual.

Sustentou  que  posteriormente  a  Lei  nº
8.295/07 deu nova redação ao art.  39 da Lei 7.419/03, regulamentando a
nova situação dos antigos Regentes de Ensino, os quais passaram a compor
o  Quadro  Suplementar  do  Magistério  adequando  -os  aos  novos  níveis  e
classes,  sendo  o  antigo  cargo  da  autora  de  Regente  de  Ensino  RE-¨,
atualmente  correspondente  ao  de  Professor  Classe  B,  nível  I,  cujo
vencimento atual é maior do que o recebido pela autora.

Ao  final,  pugnou  que  a  promovida  seja
condenada a promover a revisão dos valores de aposentadoria da autora,
para que passe a receber em condições de paridade, de acordo com o art.
6º, parágrafo único da EC nº 41/03, no valor correspondente ao cargo de
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professor  Classe  B,  nível  I,  bem  como  a  pagar  os  valores  relativos  às
diferenças dos proventos de aposentadoria pagos a menor, correspondentes
ao período dos últimos 5 anos não prescritos.

 Como já dito, o magistrado primevo julgou
procedente os pedidos deduzidos na inicial. (fls. 38/41)

Inconformada, a PBPREV interpôs recurso
de apelação (fls. 43/48). Em suas razões recursais arguiu, preliminarmente, a
prescrição quinquenal,  e no mérito,  aduz a parcela  GED (Gratificação de
Estímulo à Docência) foi devidamente atualizada, pugnando, ao final, pela
improcedência  do pedido de restituição dos valores relativos à gratificação
citada.

Devidamente  intimada,  a  apelada
apresentou as contrarrazões às fls.51/58.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao  argumento  de  que  se  afigura  desnecessária  a  sua  intervenção  (fls.
64/67 ).

É o relatório.

V O T O

“Ab  initio”,  faz-se  mister  analisar,  “ex
officio”, o cabimento do recurso de apelação.

Joeirando  os  autos,  verifica-se  que  as
razões recursais não guardam qualquer correlação lógica com a sentença
contra a qual  o recurso fora interposto,  ofendendo, assim, o princípio da
dialeticidade. 

Referido  princípio  consiste  no  dever,
imposto ao recorrente, de apresentar os fundamentos de fato e de direito que
deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. A apresentação do
recurso  sem  a  devida  fundamentação  implica  o  não  conhecimento  da
súplica.

Confira-se  o  disposto  no  Art.932,III,  do
NCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
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(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida;”

Assim, o recorrente deve, de forma direta,
específica e incontroversa, demonstrar as razões de fato e de direito do seu
inconformismo contra o fundamento que serviu de lastro da decisão à qual
sucumbiu, sob pena de, assim não o fazendo, impedir que o Tribunal reveja
essa questão omissa nas razões recursais – efeito devolutivo em extensão1 –
de  modo  a  deixá-la  imune  a  qualquer  revisão,  o  que  acarreta  o  não
cumprimento  da  exigência  do  requisito  da  regularidade  formal,  impondo,
assim, um julgamento negativo do juízo de admissibilidade recursal.

No  caso  em  comento,  verifica-se  que  a
sentença hostilizada julgou procedente a pretensão deduzida na inicial.

Contudo,  a  apelante  não  conseguiu
demonstrar  as  razões  do  seu  inconformismo,  o  que  inviabiliza  a
compreensão da controvérsia, posto que, analisando atentamente aos autos,
verifica-se  que  o  apelante  deixou  de  atacar  os  fundamentos  da  decisão
vergastada – ofensa ao princípio da dialeticidade.

Isto porque o apelante não impugnou, de
forma  específica,  os  fundamentos  da  decisão  recorrida,  visto  que  tece
argumentos acerca da Gratificação de Estímulo à docência-GED. Em sua
apelação,  sustenta  que com base na classificação funcional  da  autora,  a
parcela GED se encontra devidamente atualizada, em conformidade com o
estabelecido no PCCR, instituído pela Lei 8.816/03, bem como as posteriores
atualizações dada pela Lei 8.816/03.

Em síntese, o que se vê é que a apelante
apresenta  razões  recursais  totalmente  alheias  à  lide,  não  atacando
minimamente os fundamentos da decisão vergastada.

Diante disso, não se deve conhecer deste
recurso, em face da ausência de arrazoado jurídico impugnativo congruente
com os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da sua
decisão,  o  que  caracteriza  argumentação  deficiente  e  impossibilita  a
compreensão exata da controvérsia.

1 O art. 515, “caput”, do CPC reza que a Segunda Instância conhecerá apenas da matéria
impugnada na apelação, obviamente, ressalvadas as matérias examináveis de ofício.
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Sobre o tema, cito precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  DEFICIÊNCIA
NA  FUNDAMENTAÇÃO  RECURSAL.  SÚMULA
284/STF.  CONSONÂNCIA  DO  ACÓRDÃO
RECORRIDO  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  A  ausência  de  correta  especificação,  clara  e
objetiva,  sobre  a  alegada  violação  dos  dispositivos
tidos  por  violados,  bem  como  a  falta  de  arrazoado
jurídico impugnativo congruente com os fundamentos
do  acórdão  que  embasam  o  especial,  caracterizam
argumentação  deficiente  a  impossibilitar  a
compreensão  exata  da  controvérsia,  atraindo  a
incidência da Súmula 284/STF.
(...)
(AgRg  no  AREsp  564.645/PE,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
06/11/2014, DJe 12/11/2014)” (grifei)

Mais:

“PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL. PETIÇÃO DO REGIMENTAL. FALTA DE
CLAREZA.  SÚMULA  284/STF.  RECURSO
IMPROVIDO.
1. Da leitura da confusa petição do regimental, não é
possível  inferir  os  motivos  pelos  quais  o  agravante
recorre da decisão de fls. 1356/1357.
2.  Aplicável,  dessa  forma,  a Súmula  nº  284/STF,  in
verbis:  "É  inadmissível  o  recurso  extraordinário,
quando  a  deficiência  na  sua  fundamentação  não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
3.  É  dever  do  recorrente  impugnar  todos  os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atrair
a inexorável incidência da Súmula 182/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  58.616/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE,  QUINTA TURMA,  julgado  em
02/02/2012, DJe 28/02/2012)” (grifei)

E:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
PETIÇÃO ININTELIGÍVEL.  INÉPCIA.  SÚMULA 284
DO STF.
-  É inepta a petição do recurso especial que não tem
sentido  textual  lógico,  isto  é,  que  se  limita  a  tecer
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ilações  confusas,  sem  desenvolvimento  lógico,  sem
concatenação  de  idéias,  clareza  ou  coerência  da
exposição,  sem  desenvolver  argumentação
minimamente inteligível,  porquanto dessa forma fica
inviabilizada  a  compreensão  da  controvérsia,  nos
termos da Súmula 284/STF.
Recurso especial não conhecido.
(REsp  650.070/RS,  Rel.  Ministro  CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
07/05/2007, DJ 17/09/2007, p. 249)” (grifei)

Por fim:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE  -  NÃO
CONHECIMENTO  -  ART.  514,  II,  DO  CPC  -
VIOLAÇÃO  -  INOCORRÊNCIA  -  RECURSO
ESPECIAL  IMPROVIDO.  1.  Não  se  conhece  da
apelação, por ausência de requisito de admissibilidade,
se  deixa  o  apelante  de  atacar  especificamente  os
fundamentos  da  sentença  em suas  razões  recursais,
conforme  disciplina  o  art.  514,  II,  do  CPC,
caracterizando  a  deficiente  fundamentação  do
recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a
que se nega provimento”2. 

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já
decidiu:

“APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  CONDENAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  INÉPCIA
DA  PETIÇÃO,  NESTE  PONTO.  ALEGAÇÃO
ININTELIGÍVEL.  NÃO  CONHECIMENTO.  MÉRITO.
COOPERATIVA  DE  TRANSPORTE  DE
PASSAGEIROS.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO.
INFRAÇÃO  COMETIDA  PELO  ARRENDANTE.
RESPONSABILIDADE  DESTE.  PREVISÃO
CONTRATUAL. PAGAMENTO PELA COOPERATIVA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO  EFETIVA  AOS  DANOS  MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 
"Não  se  conhece  do  recurso  na  parte  em  que  o
apelante  deixa  de  apresentar  suas  razões  de
inconformismo de forma compreensível".
(...)

2 STJ, REsp 620558 / MG, Rel.: Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.: 24/05/2005, DJ 20.06.2005
p. 212.
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00409249020118152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 13-
08-2015)” (grifei)

Portanto,  analisando os autos,  verifica-se
que a presente peça recursal prendeu-se a argumentos estranhos ao decreto
judicial ora objurgado.

Nesses  termos,  compete  ao  relator  não
conhecer  dos  recursos  que  não  tenham  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida, como forma de prestigiar os princípios da
economia e celeridade processuais. Veja-se o novo dispositivo:

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

decisão recorrida;” (Art. 932, III, NCPC)

DO REEXAME NECESSÁRIO

Inicialmente,  mister  esclarecer  que  a
Constituição  Federal  assegurou  de  forma  explícita  o  respeito  ao  direito
adquirido daqueles que já haviam cumprido os requisitos para obtenção do
benefício previdenciário pleiteado.

Observa-se  nos  autos,  que  a  autora  se
aposentou  no  cargo  de  Regente  de  Ensino  RE-6,  de  acordo  com a  EC
nº41/03. Verifica-se, ainda, que o referido cargo fora transformado, de acordo
com o que disciplina o art. 39, §2º, da Lei 8.295/2007, senão vejamos:

“Art. 39- Os regente de Ensino RE1 a RE-10 comporão
o quadro suplementar do Magistério. 
(…)
§2º-  Os  valores  dos  vencimentos  de  integrantes  do
quadro suplementar são equivalentes aos da classe A,
nível I, para RE-1 a RE-5, e de classe B, nível I para
RE-6 e RE-10”.

Desta feita,  verifica-se que a autora teve
seu antigo cargo reclassificado, devendo assim angariar todas as vantagens
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pertencentes ao novo cargo de acordo com o que preceitua art.40 § 8º da
Constituição Federal. 

A respeito do tema a jurisprudência assim
vem se manifestando:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  MUNICIPAL
APOSENTADO.  TRANSFORMAÇÃO  DO  CARGO.
APOSENTADORIA  ANTERIOR  À  EMENDA
CONSTITUCIONAL  Nº  41,  DE  2003.  DIREITO  À
EQUIPARAÇÃO  DE  PROVENTOS.  AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.  EXTENSÃO  AOS  INATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O funcionário público aposentado antes
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, tem direito a
quaisquer  benefícios  ou  vantagens  concedidos  aos
funcionários da ativa, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em
que  se  deu  a  aposentadoria.  2.  A  Lei  Municipal  nº
3.294,  de  2006,  de  São  Sebastião  do  Paraíso,
transformou  o cargo de vigia  em guarda municipal  e
majorou o vencimento básico. Logo, o aumento deve ser
estendido  aos  proventos  dos  funcionários  que  se
aposentaram no cargo transformado. (...) (TJMG; APCV
1.0647.11.013302-0/001; Rel. Des. Caetano Levi Lopes;
Julg.  21/05/2013;  DJEMG  03/06/2013)
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
BENEFÍCIO/VANTAGEM  CONCEDIDO  AOS
SERVIDORES  EM  ATIVIDADE.  EXTENSÃO  AO
INATIVO.  DIREITO  ASSEGURADO.  Conforme  a
Constituição  Federal  (art.  40,  atual  §8º),  aos
exservidores  inativos  devem  ser  estendidos  todos  e
quaisquer  benefícios  ou  vantagens  concedidos  aos
servidores  em atividade,  ainda  que  posteriormente  ao
ato  de  aposentação,  inclusive  quando  decorrentes  de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em
que  se  deu  a  aposentadoria.  (TJMG;  AC-RN
1.0686.11.013250- 9/001; Rel. Des. Geraldo Augusto de
Almeida; Julg. 16/07/2013; DJEMG 24/07/2013)”.

Logo,  havendo  texto  normativo
demonstrando a reclassificação do antigo cargo ocupado pela promovente,
deve a mesma obter seus proventos de acordo com o plano de cargos e
salários do novo cargo, assim como reza a Lei estadual n º 8.295/2007. 

Por todas essas razões e tudo mais que
dos  autos  constam,  não conheço do  recurso  interposto  pela  PBPREV e
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nego provimento ao reexame necessário, mantendo a sentença recorrida
em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior
e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 01 de agosto de 2017.

Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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