
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000773-74.2012.815.0311 — 2ª Vara de Princesa Isabel.
RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Consuelo Maria da Silva Nunes.
ADVOGADO  : Damião Guimarães (OAB/PB nº 13.293).
EMBARGADO  : Município de Tavares.
ADVOGADO   : Paulo Italo de Oliveira Vilar (OAB/PB nº 14.233).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  IM-
PUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

— “A interposição de embargos de declaração sem a devida impug-
nação aos fundamentos da decisão recorrida ofende o princípio da di-
aleticidade, o que leva ao não conhecimento dos aclaratórios. Prece-
dentes  do  STJ.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00037876320148152003, - Não possui -, Relator DES. JOSÉ AURÉ-
LIO DA CRUZ , j. em 13-01-2017) 

Vistos etc.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios  opostos  por  Consuelo
Maria da Silva Nunes contra decisão terminativa de fls. 178/180, que não conheceu
dos embargos de declaração opostos às fls. 142/146, haja vista a petição apócrifa e, na
mesma oportunidade, não conheceu dos demais recursos interpostos ante a ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade.

Houve a interposição de novos Embargos de Declaração (fls.
182/186), suscitando que o Município de Tavares vem impondo aos professores carga
horária em desconformidade com a lei, de modo que deve ser sanada a contradição no
acórdão recorrido.

Sem contrarrazões, conforme fl. 191.

                   É o breve relatório. 

Decido.
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A partir de uma análise da petição dos aclaratórios, verifica-se
que  os  fundamentos  nos  quais  teria  havido  suposta  contradição  da  decisão  de  fls.
179/180, não foram sequer mencionados haja vista que o recurso de embargos de decla-
ração não foi conhecido por se encontrar apócrifa a petição e o embargante, apesar de
regularmente intimado, não cumpriu a diligência determinada no sentido de proceder á
assinatura do recurso.

Assim, os argumentos que fundamentam a contradição na deci-
são embargada não foram mencionados, evidente, pois, a ofensa ao princípio da dialeti-
cidade, o que enseja o não conhecimento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AU-
SÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DO ACÓR-
DÃO.  DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJPB. NÃO CONHECIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO ACLARATÓRIA.  Versando os embargos decla-
ratórios acerca de matérias totalmente dissociadas daquelas ex-
postas no acórdão combatido, resta violado o princípio da dialeti-
cidade, a exigir que os recursos ataquem os fundamentos específi-
cos das decisões que objetivam impugnar. (Embargos nº 0009638-
21.2009.815.0011, 2ª Câmara Cível do TJPB, Rel. Oswaldo Trigueiro
do Valle Filho. DJe 02.03.2017). 

Considerando que a observância  ao princípio  da dialeticidade
constitui requisito formal de admissibilidade do recurso, conclui-se que a sua violação
importa em não conhecimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III ,
do CPC/2015. 

Ad argumentandum tantum, não é possível conhecer a petição
de fl. 192, porquanto, repise-se, cabia ao recorrente assinar a petição de fls. 142/146, e
não apresentar a mesma petição com novos protocolos que afrontam o princípio da unir-
recorribilidade, haja vista que já havia recurso interposto em face do acórdão de fls.
137/140,  que precisa apenas que o seu vício fosse sanado, fato este não observado pelo
patrono. 

ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

João Pessoa, 23 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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