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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL.  CONDENAÇÃO  DA
EDILIDADE AO ADIMPLEMENTO DO PISO SALARIAL
DO MAGISTÉRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DO  DECISUM.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  APLICAÇÃO DO
ART. 932, III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 

- O princípio da dialeticidade traduz a necessidade de que
a  parte  insatisfeita  com  a  prestação  jurisdicional  a  ela
conferida interponha a sua sedição de maneira crítica, ou
seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico
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e conexo aos motivos elencados no decisório combatido,
possibilitando à instância recursal o conhecimento pleno
das fronteiras do descontentamento.

- A teor do disposto no art. 932, inciso III, do Novo Código
de  Processo  Civil,  a  parte  apelante  deve  verberar  seu
inconformismo, expondo os fundamentos de fato e direito
que lastreiam seu pedido de nova decisão, impugnando
especificamente  os  fundamentos  do  decisum.  Assim,  na
hipótese de ausência de razões recursais ou sendo estas
dissociadas ou imprestáveis a modificação do julgado, não
se  conhece  do  recurso,  ante  a  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade.

- - “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)
(Realcei)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelatório interposto pelo Município
de Diamante, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Mista da
Comarca de Itaporanga nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida
por Deusiane Marques da Silva. 

Na sentença  de  fls.  137/145,  o  Magistrado de  primeiro
grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais,  condenando a
edilidade a pagar à autora a diferença correspondente ao piso nacional do
magistério referente ao período de janeiro a abril de 2013, bem como o terço
de férias dos anos de 2009 a 2012, devendo serem descontados os valores
correspondentes  à  contribuição  previdenciária  (INSS)  e  imposto  de  renda
(IR), com juros de mora no percentual previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC, com incidência
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desde o inadimplemento de cada parcela.

Outrossim, rateou o ônus sucumbencial entre as partes,
observando a concessão da gratuidade judiciária à promovente.

Irresignada, a municipalidade interpôs recurso apelatório
(fls.  152/158),  asseverando  atravessar  grave  crise  financeira,  tendo  que
minimizá-la através de medidas de austeridade.

Ademais, afirma que o adimplemento do terço em atraso
encontra-se  na  iminência  de  ser  negociado,  bem  como  aduz  que  a
administração  deve  observar  as  regras  dispostas  nos  princípios  da
legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade.

Ao  final,  subsidiariamente,  requer  que  no  caso  da
manutenção da condenação, sejam realizados os descontos correspondentes
às contribuições previdenciárias e fiscais.

Contrarrazões ofertadas às fls. 167/169.

Cota Ministerial encartada às fls. 175/178, opinando pelo
desprovimento do recurso. 

É o Relatório. 

VOTO

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

Examinando minuciosamente os presentes autos, verifico
que o Juiz de Direito da 2ª Vara Mista de Itaporanga proferiu sentença que
reconheceu o adimplemento a menor do piso nacional dos professores no
período de janeiro a abril de 2013, bem como o direito da promovente em
receber o terço de férias correspondente aos anos de 2009 a 2012.
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Todavia,  ao  recorrer,  o  suplicante  não  ataca  tal
fundamento, demonstrando total desatenção ao apresentar alegações que não
trazem qualquer relação com a decisão vergastada, asseverando atravessar
grave  crise  financeira  e  a  necessidade  de  respeitar  os  princípios  da
legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade.

Assim,  expõe  razões  que  não  trazem  ligações  ao  caso
específico dos autos, vejamos: “Todos os atos da administração que teve a frente o
defendente,  foram  pautados  e  consubstanciados  em  quatro  regras  de  observação
permanente  e  obrigatória  pelo  então  chefe  do  executivo:  legalidade,  moralidade,
impessoalidade e publicidade, tudo em rígida vinculação com as regras autorizadoras.
Não houve nenhum excesso de  poder,  apenas olvidou a autoridade  municipal,  de
observar  alguns  detalhes  legais  sem nenhum prejuízo.  A comprovação de  motivo
justificado  do  não  adimplemento  encontra-se  na  documentação  acostada.  Não
ultrapassou  o  promovido  os  limites  de  suas  atribuições,  não  existindo  destarte,
elementos desnorteadores da vinculação às normas permissivas.” (fls. 155/156)

Com  efeito,  ao  questionar  o  decisório  através  da  sua
súplica voluntária, o recorrente se insurgiu sobre temática diversa do decisum
atacado, qual seja, enfrentamento de crise em suas finanças e a observâncias
dos preceitos da administração pública.

Nesse  passo,  impende  consignar  que,  dentre  os  vários
princípios  que regulam a sistemática  processual  dos  recursos  cíveis,  o  da
DIALETICIDADE se apresenta como um dos mais válidos.  E este não foi
obedecido na vertente peça recursal.

O referido preceito traduz a necessidade de que a parte
insatisfeita  com a prestação jurisdicional  a ela conferida interponha a sua
irresignação de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo um
raciocínio  lógico e  conexo aos  motivos  elencados no decisório  combatido,
possibilitando à instância recursal o conhecimento pleno das fronteiras do
descontentamento. 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001378-58.2014.815.0211                                                                                                        4



De acordo com os entendimentos doutrinários a respeito
do tema, "O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o
recorrente  apresente  os  fundamentos  pelos  quais  está  insatisfeito  com  a  decisão
recorrida, o porque do pedido de prolação de outra decisão.” (PIMENTEL, Bernardo
de  Souza,  Introdução  aos  Recursos  Cíveis  e  à  Ação  Rescisória,  Brasília:
Brasília Jurídica, 2000, p. 147).

Vejamos, por oportuno, decisões deste Egrégio Tribunal.
Vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PROVIMENTO

PARCIAL.  CONDENAÇÃO  DA  EDILIDADE  AO

ADIMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E DO

TERÇO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO PRINCÍPIO

DA  DIALETICIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 932,

III,  DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO

CONHECIDO. - O princípio da dialeticidade traduz a necessidade

de  que  a  parte  insatisfeita  com  a  prestação  jurisdicional  a  ela

conferida interponha a  sua  sedição  de  maneira  crítica,  ou  seja,

discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico e conexo aos

motivos  elencados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à

instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  do

descontentamento.  - A teor do disposto no art.  932, inciso III,  do

Novo Código de Processo Civil, a parte apelante deve verberar seu

inconformismo,  expondo  os  fundamentos  de  fato  e  direito  que

lastreiam seu pedido de nova decisão, impugnando especificamente

os  fundamentos  do  decisum.  Assim,  na  hipótese  de  ausência  de

razões  recursais  ou  sendo  estas  dissociadas  ou  imprestáveis  a

modificação do julgado, não se conhece do recurso, ante a ofensa ao

princípio da dialeticidade. - "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -

não  conhecer  de  recurso  inadmissível,  prejudicado  ou  que  não

tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da  decisão”.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00013681420148150211,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.  JOSÉ

RICARDO PORTO , j. em 15-01-2018)

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PISO  SALARIAL  DO

MAGISTÉRIO.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.

RECURSO  DA  EDILIDADE  QUE  NÃO  IMPUGNA  OS

FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA  A  QUO.  AUSÊNCIA  DE

ATAQUE  A DECISÃO.  OFENSA AO  PRINCÍPIO  PROCESSUAL

DA DIALETICIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA

DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO NCPC.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Prescreve o art. 932, III,

do  CPC,  que  incumbe  ao  relator  "não  conhecer  de  recurso

inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado

especificamente os fundamentos da decisão recorrida".  In casu,  o

apelo  não  se  credencia  ao  conhecimento  da  Corte,  eis  que  não

impugna  especificamente  as  razões  da  sentença,  incorrendo  em

manifesta  infração  ao  princípio  da  dialeticidade.  Com  efeito,

compulsando-se a petição do recurso, observa-se que o recorrente

dirige seu inconformismo contra temas não debatidos na sentença,

insuficientes, pois, para atacar os fundamentos da decisão recorrida.

Recurso  não  conhecido,  nos  termos  do  artigo  932,  inciso  III,  do

CPC”.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00013664420148150211, - Não possui -, Relator DES. JOÃO ALVES

DA SILVA , j. em 13-11-2017) 

O Ministro Luiz Fux, em voto exarado no Ag 991181 (DJ
21/11/2008), citando precedente, disse: “Em respeito ao princípio da dialeticidade,
os  recursos  devem ser  fundamentados.  É  necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante deixou de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula nº
182 do STJ”.

Na  mesma  esteira,  prelecionando  sobre  o  referido
princípio, pontifica Nelson Nery Junior, in verbis:
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“Vige, no tocante aos recursos, o princípio dialeticidade. Segundo

este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente

deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só

assim a parte  contrária poderá contra-arrazoá-lo,  formando-se o

imprescindível  contraditório  em  sede  recursal.  As  razões  do

recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual

se  dirige,  possa  julgar  o  mérito  do  recurso,  ponderandoas  em

confronto  com  os  motivos  da  decisão  recorrida.  A  sua  falta

acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa,

precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta

ou ilegal,  é  necessária a apresentação das razões pelas quais se

aponta  a  ilegalidade  ou injustiça  da  referida  decisão  judicial.”

(Teoria  Geral  dos  Recursos  –  Princípios  Fundamentais.  Editora

Revista dos Tribunais. 4ª edição. 1997. p. 146-7).

Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/205, compete ao
relator,  monocraticamente,  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.

Vejamos o teor do referido dispositivo:

- “Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à

produção  de  prova,  bem  como,  quando  for  o  caso,  homologar

autocomposição das partes; 

II  -  apreciar  o  pedido  de  tutela  provisória  nos  recursos  e  nos

processos de competência originária do tribunal; 

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não

tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da  decisão

recorrida;” (Art. 932, III, NCPC) (Realcei)!

Por fim, no que diz respeito ao pedido subsidiário, verifico
que  o  magistrado  singular  determinou  a  realização  dos  descontos
correspondentes  às  contribuições  previdenciárias  e  imposto  de  renda,  não
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merecendo ser conhecido o mencionado pleito. 

Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL. 

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 05 de março de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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