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

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

Vistos etc.
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Zeneide
Pereira de Queiroz Candido, hostilizando sentença (fls. 76/87) do Juízo da
2ª  Vara da Comarca de Piancó que,  nos autos  da Ação de Obrigação de
Fazer  c/c  Cobrança  ajuizada  pelo  Município  de  Piancó,  julgou
improcedentes os pedidos. 

Em suas razões,  fls.  90/93,  a  recorrente sustenta que a
inexistência de lei municipal regulamentando o pagamento do piso salarial
não afeta seu direito, já que a Lei Federal n° 11.738/08 define o piso e o valor
correspondente, sem a necessidade de regulamentação municipal.

Aduz que cabe ao município se adequar ao pagamento,
já que o STF determinou a constitucionalidade da referida lei federal, que a
Lei Municipal n° 63/2008 de Santa Inês tem eficácia a partir de janeiro de
2009, bem como que o piso salarial do magistério é o vencimento, e não a
remuneração global.

Afirma,  ainda,  que  a  edilidade  não  respeita  a
determinação do  1/3  da  jornada de trabalho para atividades  extraclasse,
devendo o  trabalho  realizado além das  25  horas  ser  pago em forma de
horas extras. Por fim, postula o provimento do apelo. 

Contrarrazões, fls. 95/97, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória, fls. 103/105.

É o relatório.

V O T O  

Compulsando os autos,  constata-se que o recurso não
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deve ser conhecido, por ter deixado de atacar os fundamentos da sentença,
violando o princípio da dialeticidade.

O  art.  932,  III,  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015
estabelece que “incumbe ao relator:(...) não conhecer de recurso que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

A  norma  processual  exige  que  o  apelo  ataque  os
fundamentos da decisão recorrida, ou seja, que a fundamentação do recurso
diga respeito à sentença objeto da insurgência. 

No  presente  caso,  a  decisão  julgou  improcedente  o
pedido de implantação do piso salarial do magistério, de cumprimento do
terço para atividades extraclasse, e do pagamento das diferenças existentes,
por entender o Juízo a quo que a legislação municipal n° 14/2002 respeita o
piso  proporcional  permitido  pela  Lei  Federal  n°  11.738/2008,  já  que
conforme a ficha financeiras, a parte autora recebe vencimento acima do
piso, não tendo direito às diferenças requeridas, bem com que apesar de a
edilidade não atender a determinação de 1/3 da jornada de trabalho para
atividades extraclasse a parte autora não comprovou ter trabalhado além
das 25 horas semanais prevista na lei, ônus que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, I, do CPC.

Logo, se a recorrente pretendia modificar esse comando
judicial, teria que atacar seus fundamentos de forma específica, enfatizando
que, ao contrário do exposto na decisão, percebe vencimento abaixo do piso
salarial proporcional, e que se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I,
pois comprovou as horas trabalhadas acima da jornada de trabalho prevista
na legislação municipal.

Ocorre  que  a  apelante  limitou-se  a  afirmar  que  a
inexistência de lei municipal regulamentando o pagamento do piso salarial
não afeta seu direito, já que a Lei Federal n° 11.738/08 define o piso e o valor
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correspondente, sem a necessidade de regulamentação municipal.

Aduziu  que  cabe  ao  município  se  adequar  ao
pagamento, já que o STF determinou a constitucionalidade da referida lei
federal, que a Lei Municipal n° 63/2008 de Santa Inês tem eficácia a partir de
janeiro de 2009, bem como que o piso salarial do magistério é o vencimento,
e não a remuneração global.

Sustentou,  ainda,  que  a  edilidade  não  respeita  a
determinação do  1/3  da  jornada de trabalho para atividades  extraclasse,
devendo o  trabalho  realizado além das  25  horas  ser  pago em forma de
horas extras. 

Destarte, como a parte não se ateve à matéria abordada
no  decisum a  quo,  patente  está  a  dissociação  existente  entre  o  apelo  e  o
julgado, impondo-se o não conhecimento do recurso.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  QUE  NÃO  IMPUGNA  OS

FUNDAMENTOS DA  SENTENÇA.  OFENSA  AO PRINCÍPIO

DA  DIALETICIDADE.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.

INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  CPC.  NÃO

CONHECIMENTO. -  Em respeito ao princípio da dialeticidade,

os  recursos  devem  ser  fundamentados,  impugnando

especificamente os termos da decisão recorrida, sob pena de não

conhecimento.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00024597320108150731, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES

DA SILVA , j. em 02-06-2016) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE

DOCUMENTOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUBLEVAÇÃO DO

AUTOR.  ARGUMENTAÇÃO  GENÉRICA.  DISSONÂNCIA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001968-50.2012.815.0261 4



ENTRE AS ALEGAÇÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS

DA  SENTENÇA.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.

INOBSERVÂNCIA. NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO.

INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE

PROCESSO CIVIL. - Em observância ao disposto no art. 514, II, do

Código  de  Processo  Civil  de  1973,  vigente  ao  tempo  da

interposição do reclamo, não se deve conhecer o recurso que não

aponta as razões de fato e de direito para a reforma do decisum

atacado,  haja  vista  não  ter  sido  observado  o  princípio  da

dialeticidade. - Dispensável levar a matéria ao plenário, consoante

preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo

Civil,  o  qual  confere  poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de

recurso  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os

fundamentos  da  decisão  recorrida,  como  ocorrente  na  espécie.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00082496320148152003, - Não possui -,  Relator DES FREDERICO

MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 02-06-2016) 

Desta feita, trata-se de hipótese de decisão monocrática
delineada no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DO
APELO, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJPB, em 26 de março de 2018. 

Eduardo José de Carvalho Soares
         Relator/ Juiz convocado
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