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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000283-32.2013.815.0371
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante: Socorro Rita de Abrantes Sousa 
Advogado : Magda Glene Neves de A. Gadelha 
Embargado : Município de Lastro 
Procurador : Ricardo Luiz Costa dos Santos  

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  CARGO  EM
COMISSÃO.  EXONERAÇÃO.   RAZÕES  RECURSAIS
DISSOCIADAS  DA  DECISÃO  EMBARGADA.
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  ENSEJADORES  DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III,
CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. 

Não se  conhece  o  recurso  quando as  razões  recursais
não combatem a decisão embargada,  apresentando-se,
inclusive,  sem conteúdo  lógico,  dificultando  a  correta
compreensão da demanda. 

Vistos, etc. 
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Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração,  fls.  184/188,
opostos por  Socorro Rita de Abrantes Sousa contra acórdão, fls. 175/182,
proferido  por  esta  Terceira  Câmara  Cível  que,  em  sede  de  Remessa
Necessária  e  Apelação  Cível,  rejeitou  a  preliminar  e,  no  mérito,  negou
provimento ao apelo e à remessa necessária.

A embargante sustenta que a decisão fustigada merece
reforma nesta  Corte,  afirmando a  sua  condição de servidora  pública  em
exercício  detentora  de  estabilidade  constitucional  do  art.  19  do  ADCT,
ressaltando  a  alteração  contratual  de  serviço  público  para  cargo
comissionado. 

Requer,  por  fim,  o  acolhimento  dos  aclaratórios
infringentes. 

Não  houve  contrarrazões  aos  termos  dos  embargos
opostos, conforme certidão, fls. 196. 

É o relatório.

Examinando os requisitos de admissibilidade do recurso,
observo que há um óbice insuperável ao seu conhecimento. 

Os  recursos  inseridos  no  Código  de  Processo  Civil
obedecem  a  uma  Teoria  Geral  dos  Recursos,  que  prescreve  além  da
observância  a  determinados  e  específicos  princípios,  a  obrigatoriedade  do
magistrado promover o juízo de admissibilidade dos meios impugnativos.

Neste viés,  tenho que os presentes embargos apresentam
óbices insuperáveis ao seu conhecimento. 

Em primeiro lugar, basta uma leitura atenta da peça dos
embargos  de  declaração,  para  verificar  que,  da  forma  como apresentados,
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mostra-se  absolutamente  inepto,  sendo  certa  a  sua  total  incapacidade  de
rebater  os  fundamentos  da  decisão  combatida,  dificultando,  inclusive,  a
concatenação das ideias e, por consequência, a sua compreensão lógica. 

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INÉPCIA  RECURSAL.  NÃO

CONHECIMENTO.  O  recorrente  é  reincidente,  aqui  como  em

incontáveis  outros  recursos,  na  interposição  de  recurso  inepto,

porque sua técnica de redação mistura argumentos com citações com

jurisprudências, de forma que é absolutamente impossível entender o

que ele pretende. NÃO CONHECERAM. (Embargos de Declaração

Nº  70074342809,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,

Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/08/2017) 

Além do mais, a decisão que confirmou a legalidade do
ato exoneratório do cargo em comissão da recorrente, o fez de forma clara,
objetiva e fundamentada, de acordo com as provas coligidas aos autos, pelo
que  não  apresenta  qualquer  ponto  omisso,  obscuro,  contraditório  ou  com
algum erro material a ensejar a interposição dos aclaratórios. 

Face  ao  exposto, NÃO  CONHEÇO  DOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, ante sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.

Publique-se. Intimem-se. 

 
Gabinete no TJ/PB, em 28 de fevereiro de 2018. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                            R E L A T O R A
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