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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Embargos de Declaração no Agravo  Interno no Mandado de Segurança nº 
0587707-04.2013.815.0000.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Embargante: Tasso Trigueiro de Queiroz.
Advogados: Renato Braz Ximenes e outros.
Embargado: Governador do Estado da Paraíba.

ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL. EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  INTERNO 
NOS  AUTOS  DO  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO. 
MATÉRIA  ENFRENTADA  NO  ACÓRDÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  QUALQUER  VÍCIO. 
PRETENSÃO  DE  REDISCUTIR  O 
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 
-  Os  embargos  de  declaração  não  se 
prestam  a  rediscussão  de  matéria 
devidamente analisada, nem tampouco para 
adequar  o  r.  acórdão  ao  entendimento  do 
embargante.

-  Rejeitam-se  os  embargos  declaratórios 
quando inexistentes, na hipótese, quaisquer 
um dos vícios alegados pelo embargante.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes do E. Tribunal Pleno do Colendo 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em rejeitar os embargos declaratórios, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fls.315.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Tasso 
Trigueiro  de  Queiroz,  insurgindo-se  contra  Acórdão  do  Egrégio  Tribunal 
Pleno,  que  a  unanimidade,  negou  provimento  ao  agravo  interno  de  fls. 
126/132,  mantendo  a  decisão  monocrática  que  acolheu  a  prejudicial  de 
mérito, decadência, considerando o termo inicial para contagem do prazo em 
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face da ausência de nomeação em concurso público a data do término do 
prazo de validade do certame.

O embargante  alega,  em síntese,  que ocorreu  omissão  no 
Acórdão que não foram levados em consideração os motivos que afastam a 
tese de incidência do prazo decadencial.

Contrarrazões às fls. 310/313.

É o relatório

VOTO

Observo,  inicialmente,  que  será  cabível  os  embargos  de 
declaração, segundo o Código de Processo Civil, quando o acórdão incidir 
nas situações elencadas no artigo 535, do CPC, in verbis:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: 
I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade ou 
contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 
ou tribunal. 

De uma  simples  análise  ao  acórdão  atacado,  vislumbra-se 
que inexiste qualquer vício processual  a ser sanado,  estando redigido de 
forma clara e coerente a decisão. 

No caso  em foco,  não  vislumbro  a  existência  da  omissão 
apontada,  pois  a  decisão colegiada de fls.  137/141 analisou  detidamente 
todos os argumentos do recorrente, as questões jurídicas e provas postas 
nos  autos.  Nela,  constam  expressamente  os  motivos  pelos  quais  esta 
relatoria, acompanhada dos demais integrantes do Egrégio Tribunal Pleno 
deste Tribunal, entendeu pelo desprovimento do agravo interno.

Ora, a discussão posta no presente momento,  em sede de 
embargos  de  declaração,  foi  detidamente  analisada,  tanto  na  decisão 
monocrática,  quanto  no  Acórdão  do  agravo  interno,  restando  consignado 
que a contagem do prazo decadencial do mandamus, que tem por fim 
pedido de nomeação de aprovado em concurso público,  por  não se 
tratar de obrigação de trato sucessivo, não se renova periodicamente e 
a contagem do prazo decadencial de 120 dias deve ser iniciada com o 
término do período de validade do certame.

Transcrevo trecho do Acórdão:

“Destarte,  analisando os documentos constantes dos autos,  
verifico que entre a data da expiração do prazo de validade do 
concurso  público  (02/10/2012)  e,  a  data  da  impetração  da 
presente  ação  mandamental,  proposta  em  14/05/2013,  ou 
seja,  após  mais  de  06  (seis)   meses,  já  havia  sido  
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ultrapassado o prazo decadencial insculpido no art. 23 da Lei  
12.016/09, Lei do Mandado de Segurança.
Transcrevo o dispositivo legal, in verbis:
“Art.  23.   O  direito  de  requerer  mandado  de  segurança  
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da  
ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”
No caso dos autos restou comprovado que o concurso público  
a  que  se  submetera  o  impetrante  teve  seu  resultado  final  
homologado em 02/10/2008, tendo sido prorrogado por mais  
02 (dois) anos, de sorte a expirar seu prazo de validade em 
02/10/2012.
Ademais, registre-se que a contagem do prazo decadencial do  
mandamus,  que  tem  por  fim  pedido  de  nomeação  de  
aprovado em concurso público, por não se tratar de obrigação  
de  trato  sucessivo,  não  se  renova  periodicamente  e  a  
contagem do prazo decadencial de 120 dias deve ser iniciada  
com o término do período de validade do certame.
Assim,  tardiamente  socorre-se  o  impetrante  do  Poder  
Judiciário, porque ultrapassado o prazo legal de cento e vinte  
dias, sendo imperioso, pois, o reconhecimento da decadência  
do direito ao aviamento de mandado de segurança.
(...)
Assim, configurada a decadência ao direito de impetração do  
“mandamus”, deve ser denegada a segurança, ressalvado ao  
impetrante  o  direito  de  formular  sua  pretensão  pela  vias  
ordinárias.”(fls. 114/123).

Assim, a questão foi devidamente enfrentada pela decisão 
monocrática  e  Acórdão  (Agravo  Interno)  embargado,  que  firmou 
entendimento de que a contagem do prazo decadencial do mandamus, 
que  tem  por  fim  pedido  de  nomeação  de  aprovado  em  concurso 
público,  por  não  se  tratar  de  obrigação  de  trato  sucessivo,  não  se 
renova periodicamente e a contagem do prazo decadencial de 120 dias 
deve ser iniciada com o término do período de validade do certame.

Ademais, não ocorrendo, no acórdão, o vício ventilado, não se 
admite  a  interposição  de  embargos  de  declaração,  mormente  quando  a 
intenção do embargante restringe-se, tão somente, a rediscutir matérias que 
já foram apreciadas por este Tribunal.

Assim, não havendo vícios no julgado, forçoso concluir que o 
eventual  erro  de  julgamento,  afronto  ou  ainda  negativa  de  vigência  a 
dispositivo de lei, fica com a apreciação reservada às instâncias superiores 
por meio dos recursos cabíveis. 
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Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  face  à 
inexistência de omissão que justifique a sua interposição.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  –  Vice-Presidente,  na  eventual 
ausência  da  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  de  Fátima 
Moraes Bezerra Cavalcanti - Presidente do Tribunal. Relator: Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  José  Aurélio  da  Cruz.  Participaram  ainda  do 
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Dr.  Ricardo 
Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides), Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Miguel de Britto Lyra 
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva),  José 
Ricardo Porto, Maria das Graças Morais Guedes, Luiz Sílvio Ramalho Júnior, 
Joás de Brito Pereira filho, Arnóbio Alves Teodósio, João Benedito da Silva e 
Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausentes,  justificadamente,  os  Exmos  Srs. 
Desembargadores  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  Abraham Lincoln  da 
Cunha  ramos,  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  (Corregedor-Geral  de 
Justiça),  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira,  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 
Raimundo  de  Lima,  Procurador  de  Justiça,  em  substituição  ao 
Excelentíssimo Senhor Doutor Bertrand de Araújo Asfora, Procurador Geral 
de Justiça.

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Fonseca 
Xavier de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, no dia 27 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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