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EMENTA: APELAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO QUE NÃO
IMPUGNOU  ESPECIFICAMENTE  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
RECORRIDA. ART. 932,  III,  DO CPC. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES SEM
INDICAÇÃO  DOS  MOTIVOS  DE  FATO  E  DE  DIREITO  PELOS  QUAIS
REQUER O NOVO JULGAMENTO. ART. 1.010, III,  DO CPC.  APELO NÃO
CONHECIDO.

1. A falta de correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão
impugnada impede a admissibilidade do apelo, porquanto se equipara à ausência de
exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  justificam  a  irresignação,
exigidos pelo art.  514, II,  do CPC/1973, cujo comando normativo é análogo ao
previsto no art. 1.010, III, do CPC/2015,  resultando em violação ao princípio da
dialeticidade.  Entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA e AgRg-AREsp 366.872/PB.

2. Os argumentos deduzidos no recurso devem infirmar, especificamente, as razões
de  decidir  adotadas  no  provimento  jurisdicional  impugnado,  demonstrando,  de
forma analítica, os motivos pelos quais se entende que a decisão foi prolatada com
desacerto,  enquanto  antecedente  formal  necessário  ao  conhecimento  da
irresignação.

3. Apesar de a mera repetição, nas razões recursais, do que já foi alegado na petição
inicial ou na contestação não importar, necessariamente, em irregularidade formal, é
imperativo que as  alegações  repetidas  sejam hábeis  a  impugnar  os  fundamentos
adotados  na  decisão  impugnada,  sob  pena  configurar  recurso  adialético.
Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do  AgRg
nos EDcl no AREsp 760.065/SC.

              Vistos.

O Município  de  Santana  de  Mangueira  interpôs  Apelação contra  a
Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Santana  de
Mangueira,  nos autos da Ação pelo Rito Ordinário proposta em seu desfavor por
Maria de Fátima Arruda Bezerra, f. 35/45, nos autos dos Embargos à Execução
por  propostos  em  desfavor  de  Erisvan  Alves  Gomes,  em  que  foi  julgado
parcialmente procedente o pedido,  condenando o Ente Federado ao pagamento do
valor de um salário mínimo por ano trabalhado, a título de indenização pecuniária,
até  a  data  em que  ocorra  o  efetivo  cadastramento  da  Apelada  no  Programa de
Formação do Patrimônio  do  Servidor  Público  –  PASEP,  respeitada  a  prescrição
quinquenal, e dos terços constitucionais dos anos de 2010 a 2015, ao fundamento de



que o Apelante não provou que pagou as verbas cobradas e que se desincumbiu do
encargo  cadastral  necessário  ao  adimplemento,  pelo  Banco  do  Brasil  S.A.,
condenando cada litigante, ante a parcial sucumbência suportada, ao pagamento de
50% (cinquenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios à
parte adversa no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, f. 190/207, o Apelante argumentou que à Apelada
não é devido o pagamento da multa prevista no art. 477, da Consolidação das Leis
do Trabalho, do importe de 40% (quarenta por cento) sobre os valores depositados
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e da indenização referente ao
aviso prévio, porquanto a aposentadoria consiste na extinção do contrato, pugnando
pelo  provimento  do  Apelo  e  pela  reforma da  Sentença,  para  que  o  pedido seja
julgado improcedente.

Contrarrazoando, f. 66/69, a Apelada pugnou pelo desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, dispõe que a ausência de
impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença constitui fato hábil a
ensejar o não conhecimento do Apelo.

Consoante  as  razões  de  decidir  adotadas  pelo  Juízo  de  1º  Grau,  o
pagamento do  valor  de  um  salário  mínimo  por  ano  trabalhado,  a  título  de
indenização  pecuniária,  pela  ausência  de  prova  nos  autos  de  que  o  Apelante
promoveu cadastramento da Apelada no Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PASEP, além dos valores referentes aos terços constitucionais
dos anos de 2010 a 2015, cujos adimplementos também não restaram provados.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA
e AgRg-AREsp 366.872/PB1, a falta de correlação lógica entre as razões recursais e
os fundamentos da decisão impugnada impede a admissibilidade recursal, porquanto
se  equipara  à  ausência  de  exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que
justificam a irresignação, exigidos pelo art.  514, II,  do CPC/1973, cujo comando
normativo é  análogo ao previsto no art.  1.010, III,  do CPC/2015, resultando em
violação ao princípio da dialeticidade.

1 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RAZÕES  DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo as
razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (art.
544, § 4º, I, CPC e Súmula nº 284/STF). 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg-AREsp
366.872/PB, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Isabel Gallotti, publicado no DJE 30/09/2013 p. 1265).

PROCESSUAL CIVIL.  RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIADAS  DA DECISÃO  AGRAVADA.
REGULARIDADE  FORMAL.  REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais
devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto. Precedentes.
[...]  (STJ, AgRg no Ag 1413832/PA, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011).



O  Apelante  tentou  impugnar  os  fundamentos  adotados  na  Sentença
alegando fatos estranhos ao que restou decidido, porquanto o pagamento da multa
prevista no art. 477, da CLT, do percentual de 40% sobre os valores depositados no
FGTS e da indenização referente ao aviso prévio não foram objeto da condenação.

A falta de impugnação específica das razões adotadas na Decisão recorrida
é fato que impede a admissibilidade recursal, porquanto se  equipara à ausência de
exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  justificam  a  irresignação,
exigidos pelo art. 514, II, do CPC/73, resultando em descumprimento do princípio
da  dialeticidade,  conforme  precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça2 e  deste
Tribunal de Justiça3.

Posto isso, considerando que o Apelante não impugnou especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, não conheço da Apelação, com arrimo no
art. 932, III, majorando os honorários advocatícios imputados ao Apelante, ante
a sucumbência recursal, em percentual a ser arbitrado, pelo Juízo de 1º. Grau,
a incidir sobre o valor atualizado causa, após cumpridas as exigências dispostas
nos §§ 3º, 4º e 5º, do art. 85, todos do Código de Processo Civil.

Comunique-se. Intimem-se.

Gabinete no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RAZÕES  DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo as
razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (art.
544, § 4º, I, CPC e Súmula nº 284/STF). 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg-AREsp
366.872/PB, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Isabel Gallotti, publicado no DJE 30/09/2013 p. 1265).

PROCESSUAL CIVIL.  RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIADAS  DA DECISÃO  AGRAVADA.
REGULARIDADE  FORMAL.  REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais
devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto. Precedentes.
[...]  (STJ, AgRg no Ag 1413832/PA, Segunda Turma, Rel.  Min. Humberto Martins,  julgado em
03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011).

3 PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS  PONTOS
ESPECÍFICOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DO
ART.  514,  II,  DA  LEI  ADJETIVA  CIVIL.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO  AO  APELO.  -  Pelo  princípio  da  dialeticidade  é  necessário  que  os  recursos  ataquem os
fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.  -  Caso as razões recursais abranjam matérias
dissociadas  do  decisum  objurgado,  por  faltar-lhe  pressuposto  de  admissibilidade  recursal,  qual  seja,
regularidade  formal,  indispensável  ao  seu  efetivo  conhecimento,  deverá  ser  negado  seguimento  ao  apelo
interposto, de acordo com o art.  557, caput, do CPC (TJPB, Processo n.º 200.2011.019379-0/001, Tribunal
Pleno, Rel. Des. José Ricardo Porto, julgado em 15/03/2013).


