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APELAÇÃO  CÍVEL. IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

— “O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de im-
pugnar os fundamentos que embasam a decisão, sob pena de não co-
nhecimento do recurso.”

VISTOS ETC.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Município de Olho
D´Água  contra  a  sentença  de  fls.  26/28,  proferida  nos  autos  da  Ação de  Cobrança
ajuizada por Maria de Lourdes Leite, que julgou procedente o pedido para condenar o
demandado ao pagamento do terço de férias vencidas dos anos de 2014 e 2015.

O apelante, às fls. 31/32, aduz, preliminarmente, a ilegitimidade
da  promovente,  pois  não  comprovou  sua  condição  de  associada  do  sindicato  para
executar o título judicial. No mérito, afirma que todas as verbas foram pagas em 2016,
conforme acordo com o sindicato. Por fim, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões às fls. 36/37v.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  45/48,  opinou  pelo  não
conhecimento do recurso, porquanto inobservado o Princípio da Dialeticidade.

É o relatório. 

Decido.

Na  hipótese,  a  sentença  julgou  procedente  o  pedido  para
condenar o demandado ao pagamento do terço de férias vencidas dos anos de 2014 e
2015, ante a não comprovação do adimplemento dessas verbas.



A  despeito  dos  argumentos  invocados  pelo  juízo  a  quo,  o
apelante apresentou razões recursais defendendo a ilegitimidade da promovente para
executar o título judicial considerando que não comprovou sua condição de associada ao
Sindicato. Além disso, sugeriu o pagamento de verbas decorrentes de acordo formulado
com o Sindicato.

Percebe-se, pois, que o recorrente não fez referência às razões
que levaram o juízo  a quo  a decidir pela procedência do pedido, de modo que o
presente recurso contraria o princípio da Dialeticidade Recursal. No mesmo sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE REVISÃO  CONTRATUAL.  CARTÃO
DE  CRÉDITO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  AFASTADA.
IRRESIGNAÇÃO.  RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIADAS.
IMPRESCINDIBILIDADE  DOS  FUNDAMENTOS  DE  FATO  E  DE
DIREITO  CAUSADORES  DO  INCONFORMISMO.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. Ausente
a impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença, não deve
o recurso apelatório ser conhecido, ante a malversação do princípio da
dialieticidade. (TJPB;  APL 0039391-33.2010.815.2001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Batista  Barbosa;  DJPB  08/03/2017;
Pág. 10 )

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  ACERCA  DOS  FUNDAMENTOS
DA  SENTENÇA.  DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  EXIGÊNCIA DO  ART.  514,  II,  DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  FALTA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
SEGUIMENTO NEGADO. O princípio da dialeticidade exige que os
recursos  ataquem  os  fundamentos  específicos  das  decisões  que
objetivam impugnar. Tendo em vista a existência de precedentes deste
egrégio  tribunal,  bem  como  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
demonstrando jurisprudência dominante no sentido da necessidade de
impugnação específica dos fundamentos da senten- ça, sob pena de
vê-la mantida (súmula nº 182 do stj),  deve-se negar seguimento à
apelação que não respeita o princípio da dialeticidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento à irresignação apelatória, para
manter  a sentença de  primeiro  grau,  em todos  os  seus termos,
prescindindo-se da apreciação do presente pelo órgão colegiado
deste tribunal, na forma do art. 557, caput, do código de processo
civil. (TJPB;  APL  0052827-98.2006.815.2001;  Rel.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho; DJPB 01/12/2015; Pág. 14 )

Por  tais  razões,  não  conheço  da  apelação,  com  base  no
art.932, III do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 19 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                   RELATOR
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