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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001019-31.2012.815.0421
Origem : Vara Única da Comarca de Bonito de Santa Fé
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Maria de Fátima Duarte Lopes
Advogado : Damião Guimarães Leite (OAB/PB nº 13.293)
Apelado : Município de Bonito de Santa Fé
Advogado : Ricardo Francisco Palitot dos Santos (OAB/PB nº 9.639)

APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO COMANDO JUDICIAL.  ARGUMENTOS
UTILIZADOS  NO  RECURSO  QUE  NÃO  ATACAM  OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO
AO  PRINCÍPIO  DA DIALETICIDADE.  APLICAÇÃO  DO
ART. 932, III, DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO.

É  imprescindível  que  as  razões  do  recurso  ataquem  os
fundamentos da decisão, sob pena de não conhecimento.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer do apelo.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria de Fátima
Duarte Lopes, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Bonito de Santa Fé (fls.254/255) que – nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C COBRANÇA DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E DE 1/3
PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE” por ela ajuizada em face do Município de
Bonito de Santa Fé – declarou a ilegitimidade passiva do referido Município,
sob  o  fundamento  de  que sendo a  promovente,  ora  apelante,  aposentada,  o
pedido deve  ser  postulado  em face  do  Instituto  de  Previdência  do  Servidor
Municipal  Bonitense  –  IPASB,  julgando extinto o  processo  sem resolução  do
mérito.

Em suas razões, fls. 259/263, sustenta, preliminarmente, de
forma genérica, que preencheu as condições da ação para o seu ajuizamento. No
mérito, alega que o apelado não está pagando o Piso Nacional do Magistério
como determina a lei.

Assevera que “o apelado vinha procedendo ao pagamento de uma
jornada de 25 (vinte e cinco) horas quando deveria ser de 30 (trinta) horas semanais” e
não vem pagando as horas determinadas pela Lei nº 11.738/2008 destinadas para
a atividade extraclasse.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  da  insurgência  para,
reformando o comando judicial,  julgar procedente a demanda, condenando o
município ao “pagamento da diferença do pagamento piso salarial no equivalente a 05
(cinco) horas por semana ou 20 (vinte) horas por mês, já que a jornada do apelado era de
apenas 25 (vinte e cinco) horas, a contar do mês de abril de 2011 até o mês anterior a
implantação do cumprimento da lei do piso salarial do magistério, devidamente corrigido
com juros e correção monetária” e, ainda, ser o apelado “condenado ao pagamento em
forma de horas extras a contar do mês de abril de 2011 até o mês anterior a implantação
do cumprimento da lei do piso salarial do magistério, devidamente corrigido com juros e
correção monetária”.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001019-31.2012.815.0421                  2



Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento
do recurso.

A douta Procuradoria  de Justiça  Cível,  em parecer  de fls.
235/240, opinou pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Conforme demonstrado no relatório, a  magistrada de base
extinguiu  o  processo  sem  julgamento  do  mérito,  sob  o  fundamento  de  que
sendo a promovente, ora apelante, aposentada, o pedido dever ser postulado em
face do Instituto de Previdência do Servidor Municipal Bonitense – IPASB.

Contudo,  a  recorrente  utiliza  argumentos  irrelevantes  à
reforma do decisum.

Isso  porque  as  razões  da  insurgência  não  atacam
especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, na medida em que não
mostram desacerto da magistrada ao julgar o ora apelado parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, devendo o pedido ser postulado em face
do  Instituto  de  Previdência  do  Servidor  Municipal  Bonitense,  já  que  os
argumentos  da  apelante  se  limitam  a  afirmar  que  vem  recebendo  os  seus
proventos em valor inferior ao piso nacional.

Assim sendo, a insurgência não deve ser conhecida. Nesse
caminho, destaco precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE
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DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  LÓGICA  E  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  RAZÕES  FLAGRANTEMENTE
DISSO-  CIADAS  DOS  FATOS  TRATADOS  NA  SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Se a parte recorrente não restar conformada com a decisão prolatada,
deverá demonstrar o motivo para tanto, o que caracterizará, de certa
forma, o seu interesse recursal, sendo seu dever explicitar, com clareza
e  objetividade,  os  erros  que  entende  estarem  presentes  da  Decisão,
inclusive para que a parte recorrida possa exercer, eficazmente, o seu
direito de se defender. No caso dos autos é flagrante a dissociação das
razões recursais com os fundamentos da Sentença, considerando o fato
que muitos dos argumentos empregados no Recurso de Apelação não
dizem,  sequer,  respeito  a  estes  autos.  (TJPB;  APL  0002965-
40.2015.815.2003;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro dos Santos; DJPB 21/10/2016; Pág. 12)

Com  essas  considerações,  em  harmonia  com  o  Parecer
Ministerial, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 13 de março de 2018, conforme
Certidão  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.
Participaram  do  julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista
Barbosa, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides  e  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Presente  ao
julgamento, o Exmo Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em 19 de março de 2018. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A    
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