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APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO  DE COBRANÇA –  SENTENÇA –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –  CONDENAÇÃO EM VERBAS
SALARIAIS  –  TESE  RECURSAL  –  AUSÊNCIA  DE
OPUGNAÇÃO  AOS  FUNDAMENTOS  DO  DECISUM  –
FORMULAÇÕES  GENÉRICAS  –  INADMISSIBILIDADE  –
NECESSIDADE  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  –  NÃO
CONHECIMENTO DO  RECURSO –  INTELIGÊNCIA DO ART.
932, III, CPC/2015.

Alegações genéricas e imprecisas acerca de indevida  imposição
de condenação, revelam-se insuficientes para retirar a força da
decisão  judicial.  Necessário  se  faz  a  indicação  exata  do  que
consiste o erro da sentença, de modo a viabilizar a revisão pela
Corte de Justiça.

Não  tendo  a  parte  recorrente  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento
do recurso, com fulcro no art. 932, III, CPC/15.

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta Pelo Município de Piancó buscando a
reforma da  sentença (fls.  60/63) proferida pelo Juízo da  1ª Vara  Cível da Comarca de
Piancó que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Francisco José Silva Coutinho,
Bruna  da  Silva  de  Caldas  e Geane  Rossiene  Soares  Lacerda  Mendes  em  face  do
apelante, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público no pagamento do
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salário do mês de dezembro de 2102. Fixou honorários em 10% sobre o valor
da condenação.

Nas razões de seu apelo (fls.  68/74),  o apelante postulou  pela
reforma da  sentença,  alegando,  em síntese,  que: i)  a  responsabilidade  na
gestão  fiscal,  ii)  equilíbrio  de  contas  públicas,  iii)  princípios  norteadores  da
administração pública; iv) descontos previdenciários e fiscais sobre as verbas.
Ao  final,  requereu  o provimento  da  apelação  com  a  reforma  integral  da
sentença combatida.

Contrarrazões recursais, fls. 79/80.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo processamento do recurso
sem manifestação de mérito,  com base da Recomendação Conjunta 34/2016
do CNMP e no art. 178 do CPC/2015, fls. 88/89.

É o relatório.

Decido.

Por  sentença  o  pedido  inicial  foi  acolhido,  condenando  o
Município  apelante ao pagamento  do salário  de dezembro de 2012,  com a
incidências dos consectários legais.

Todavia, no  recurso, o apelante enveredou por outra esfera de
entendimento ao se reportar: i) a responsabilidade na gestão fiscal, ii) equilíbrio
de  contas  públicas,  iii)  princípios  norteadores  da  administração  pública;  iv)
descontos previdenciários e fiscais sobre as verbas,  fugindo, por completo,  a
realidade  contida  na  sentença,  colacionando  decisões  jurisprudenciais  bem
genéricas sobre o assunto.

Dado tal proceder, o apelo não merece ser conhecido, porquanto
as  razões  não  combatem os  termos  da  decisão  e,  nada  a  impugnam,
demonstrando o desacerto da condenação em verbas salariais.

Por isso, a fundamentação recursal,  além de ser  genérica,  não
delimitou o âmbito de sua insurgência no sentido de comprovar equívoco na
decisão, ou mesmo não ser cabível o pagamento das verbas postuladas.

Da forma como apresentada, restou evidenciado a impugnação
alheia a condenação imposta, ou mesmo impugnação específica ato tema, de
modo que são insuficientes para retirar a força da decisão judicial. Necessário
se  faz  a  indicação  exata  do  que  consiste  o  erro  da  sentença,  de  modo  a
viabilizar a revisão pela Corte de Justiça.

Conforme dito, deveria sim, ter apresentado justificativa específica
sobre a questão, porquanto meras alegações inespecíficas são inservíveis para
refutar  o comando sentencial, pois a  narrativa recursal se assemelha a mero
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protesto, carente da devida fundamentação, onde indique o vício da decisão
hostilizada. 

Assim, entendo que inexistentes as razões recursais propriamente
ditas, visto que não cuidou o apelante de informar ao Tribunal os motivos pelos
quais pretendem a reforma da decisão, agindo em total afronta aos princípios
insculpidos no art.  514, II,  do CPC/73,  ou o atual art.  1.010 do CPC, como
também no que consiste o seu equívoco, de modo a ensejar a sua reforma.

Nesse compasso, ensina Nelson Nery Júnior: 

"O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas
quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não
pode ser conhecido"  (Código de Processo Civil Comentado
e  Legislação  Processual  Civil  Extravagante  em  Vigor,  6ª
edição, página 855). 

Sem as  razões  não  há  meios  de  se  saber  qual  foi  a  matéria
devolvida para conhecimento do Tribunal. Não pode haver recurso genérico,
assim como não se admite pedido genérico. 

O  recurso  para  ser  admitido  é  necessário,  entre  outros
pressupostos,  que  seja  deduzido  em  impugnação  relacionada  com  a
fundamentação  exposta  na  sentença. Com  relação  ao  tema,  permita-me
transcrever decisão proferida pelo STJ:

(…)   4.  Agravo  dos  Servidores.  Os  agravantes  não
impugnaram,  como  seria  de  rigor,  todos  os
fundamentos  da  decisão  ora  agravada,  circunstância
que  obsta,  por  si  só,  a  pretensão  recursal, porquanto
aplicável o entendimento exarado na Súmula 182 do STJ,
que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do Código de
Processo  Civil  que  deixa  de  atacar  especificamente  os
fundamentos da decisão agravada." 5. Agravos regimentais
não providos.
(AgRg  no  AREsp  114.410/PE,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 08/05/2012)

Nesse sentido, eis decisão desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVENTE.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS  RAZÕES
POSTAS NA DECISÃO OBJURGADA. DISSONÂNCIA DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA.  INADMISSIBILIDADE
DO  RECURSO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  514,  II,  DO
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CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  OBEDIÊNCIA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  ECONOMIA  E  CELERIDADE
PROCESSUAIS.  INTELIGÊNCIA do  art.  557,  CAPUT,  do
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  Seguimento  negado  ao
reclamo. - Não enfrentando os fundamentos observados na
decisão recorrida, padece o recurso de regularidade formal,
um  dos  pressupostos  extrínsecos  de  admissibilidade
recursal,  por  inobservância ao princípio da dialeticidade.  -
Não se conhece do recurso apelatório que não aponta as
razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante
deva ser reformada a decisão hostilizada, violando, assim, o
disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. - O art.
557, caput, do Código de Processo Civil, permite ao relator
negar seguimento a recurso através de decisão monocrática
quando  estiver  em  confronto  com  Súmula  ou  com
Jurisprudência  dominante  do  respectivo  Tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 1

Portanto,  considerando  que  o  recurso  deixou  de  preencher  os
requisitos de admissibilidade, não pode ser processado, por não ter o apelante
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, impondo-se
o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC/15:

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

Feitas tais considerações, com supedâneo no artigo  932,  III, do
CPC/2015, não conheço do recurso apelatório.

P. I.

João Pessoa, 2 de agosto de 2017.

     Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
                         RELATOR
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1(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00258509320118152001, - Não possui -, Relator DES
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 27-01-2016)


