
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0018234-67.2011.815.2001.
Origem : 5ª Vara Cível da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  
Embargante : Carlos Fernando de Medeiros Machado. 
Advogado : Maria Rizomar Queiros Cyrneiros.
Embargado : Município de João Pessoa.
Advogado : André Leandro de Carvalho Lemes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBI-
LIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.

- O recurso integrativo não se presta a determinar o
reexame  do  conjunto  da  matéria,  com  ampla
rediscussão  das  questões,  se  não  estiver  presente
alguma  das  hipóteses  do  art.  535  do  Código  de
Processo Civil.

- A menção quanto ao interesse de prequestionamento
não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios,
quando  ausente  qualquer  omissão,  contradição  ou
obscuridade.

-  O  magistrado  não  está  obrigado  a  abordar
especificamente no julgado todos os  argumentos de
que se valem as partes, bastando fundamentar a sua
decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.
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Trata-se  de  Embargos  de  Declaração, opostos  por  Carlos
Fernando de Medeiros Machado contra os termos do acórdão exarado às fls.
179/184,  o  qual  negou  provimento  ao  apelo  interposto  pela  mesma  parte,
hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca desta Capital (fls. 136/141), proferida nos autos da Ação Ordinária
de  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais,  ajuizada  em  face  do
Município de João Pessoa.

Fundamentado  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil,  o
embargante alega a ocorrência de omissão no julgado “no que se refere aos
fundamentos fáticos-jurídicos que embasaram a Apelação”.

Assevera, pois, que “se o judiciário reconheceu como ilegal a
omissão  da  Administração  em  não  convocar  para  a  2ª  etapa  o
Apelante/Embargante,  consequentemente,  ipso  iure,  decorre  o  dever  de
indenizar, posto que inquestionavelmente caracteriza ato ilícito passível de
indenização, conforme copiosa jurisprudência”.

Aduz, também, ser devida a indenização por danos causados em
decorrência da sua tardia nomeação, e que o ato ilícito combatido configura
uma discriminação, “ao não ser convocado para participar da 2ª estapa do
certame, uma vez que seu direito era líquido e certo, no termos do edital”.
(fls. 206). 

Por  fim,  requer  que  sejam  acolhidos  os  aclaratórios,  sendo
suprida  a  matéria  retrocitada,  “integrando  e  reformando  o  julgado  para
assegurar o pleiteado direito de indenização por danos materiais e morais.”

Intimada,  a  parte  embargada  apresentou  contrarrazões  (fls.
211/214).

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Conforme relatado, afirma a embargante que houve omissão no
julgado, porquanto teria se distanciado “dos fundamentos fáticos-jurídicos que
embasaram a Apelação”, nos termo supramencionados. Todavia, ao revés do
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aduzido,  o  Acórdão  não  se  mostrou  omisso,  mas  apenas  contrário  às
argumentações recursais. Neste sentido, vejamos excerto da decisão:

“Conforme se infere dos autos, a autor, no ano de
2000, submeteu-se a um concurso público promovido
pelo Município de João Pessoa.

Quando  da  divulgação  do  resultado  da  primeira
etapa, o ora demandante fora considerado aprovado,
mas  não  fora  convocado  para  a  realização  da
segunda fase do certame, embora tivesse ocorrido a
evasão e exclusão de alguns candidatos, face ao não
comparecimento  à  matrícula  na  2ª  Etapa.  A
discussão quanto ao seu direito ou não de participar
da mencionada fase do certame, bem como de, caso
aprovado, ser  nomeado para o cargo de Fiscal de
Tributos Municipais foi levada ao crivo da análise do
Judiciário, por meio de ação ordinária ajuizada por
este. 

Pois bem, após pouco mais de 5 anos de tramitação
judicial,  o  Sr.  Carlos  Fernando  de  Medeiros
Machado  sagrou-se  vencedor  na  ação  ordinária
referida, e, depois do trânsito em julgado da decisão
final, foi devidamente nomeado, passando a compor
o quadro da edilidade demandada a partir de 1° de
outubro de 2007.

Alegando a ilicitude da atitude da municipalidade no
caso em comento,  o  promovente pretende obter:  1.
indenização a) por dano material, relativo às verbas
salariais, no período compreendido entre o junho de
2002  e  outubro  de  2007,  que  deixou  de  receber
enquanto aguardava o desfecho da ação judicial que
resultou na sua nomeação para o cargo perquirido, e
b) por dano moral, em razão do atraso na nomeação
e alegada discriminação da Administração Pública
que retardou, injustificadamente a sua nomeação.

Todavia, não assiste razão aos pedidos contidos na
exordial  desta  demanda,  devendo  ser  mantida  a
sentença  proferida  pelo  magistrado  de  primeiro
grau,  que  julgou  totalmente  improcedentes  os
requerimentos do autor.

Primeiramente, não há lugar à indenização por dano
material pela demora na espera da solução judicial
definitiva,  nos  casos  em  que  a  nomeação  do
candidato de determinado concurso público ocorre
tardiamente  em  decorrência  justamente  da
judicialização do certame.
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Nesse  sentido,  é  pacífica  a  jurisprudência  do
Supremo Tribunal Federal, consoante se observa no
seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE
CIVIL  DO  ESTADO.  CONCURSO  PÚBLICO.
EDITAL.  ILEGALIDADE  RECONHECIDA POR
DECISÃO  JUDICIAL.  INDENIZAÇÃO.  DANOS
MATERIAIS.  DESCABIMENTO. 1.  A nomeação
tardia a cargo público em decorrência  de decisão
judicial não gera direito à indenização. Precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. 'À luz
do  disposto  no  art.  37,  §  6º,  da  Constituição,  o
Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que,
'nos  termos  da  orientação  firmada  nesta  Corte,  é
indevida indenização pelo tempo em que se aguardou
solução  judicial  definitiva  sobre  aprovação  em
concurso público' (AGRG no RE 593.373, 2ª Turma,
Min.  Joaquim  Barbosa,  DJ  de  18/04/2011).
Considera-se que, se a nomeação foi decorrente de
sentença  judicial,  o  retardamento  não  configura
preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública
a justificar uma contrapartida indenizatória' (ERESP
1.117.974/RS,  Corte  Especial,  Rel.  Min.  Eliana
Calmon,  Rel.  para  acórdão  Min.  Teori  Albino
Zavascki,  DJe 19.12.11).  3.  Agravo regimental não
provido.  (Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;  AgRg-
AREsp  109.277;  Proc.  2012/0000034-2;  DF;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Castro  Meira;  Julg.
19/04/2012; DJE 04/05/2012).(grifo nosso).

Ora,  uma  vez  que  não  se  reconhece  o  direito  à
indenização  por  dano  material  pela  demora  na
nomeação,  é  inconcebível  que  se  possa  declarar
qualquer  direito  à  percepção  de  remuneração
relativa a um período em que não houve o exercício
de  cargo  público  e  no  qual  sequer  havia  efetivo
vínculo funcional.   

A  respeito  do  tema,  o  Supremo  Tribunal  Federal
adota  o  entendimento  de  que   o   pagamento   de
remuneração   a   servidor   público   pressupõe   o
efetivo   exercício   do   cargo,   sob   pena   de
enriquecimento sem causa, senão vejamos:

“Agravo  regimental  em  agravo  de  instrumento.  2.
Responsabilidade   civil   do   estado.   Nomeação
retroativa.  Direito  à remuneração  sem  o  efetivo
exercício  do  cargo  e   contagem  de tempo  de
serviço.  Impossibilidade.  Precedentes.  3.  Alegação
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de  ofensa   ao   inciso   IX   do   art.   93   da
Constituição  Federal. Inexistência.  Precedente.  AI-
QO-RG   791.292.   4.   Ausência   de  argumentos
suficientes  para  infirmar  a  decisão  recorrida.  5.
Agravo  regimental  a que se nega provimento. (AI
840.597-AgR,  Rel.  Ministro  GILMAR  MENDES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  14/6/2011,  DJe
29/6/2011)”. 

Quanto  à  indenização  por  dano  moral,  conforme
restou decidido na sentença, entendo ser descabida,
porquanto  não  se  pode  conceber  como  ilícita  a
conduta da Administração Municipal  que espera o
deslinde final  da demanda judicial para proceder à
nomeação do candidato que participou, sub-judice,
de determinada etapa do concurso.

Assim, nos exatos termos exarados no acórdão embargado, uma
vez judicializada a questão da nomeação do autor,  vislumbro que o manejo
das alternativas recursais dispostas em lei, por representar o legítimo exercício
do direito de defesa em Juízo, não se mostrou suficiente para caracterizar o
suposto intuito procrastinatório e discriminador da Municipalidade.

Portanto,  bem  pontuou-se  também  que  “  não  restando
comprovado nos autos que houve qualquer tipo de preterição em relação a
outros candidatos, não se vislumbra qualquer indício de perseguição pessoal
ou favorecimento de terceiros hábil a caracterizar excesso de poder ou desvio
de finalidade suficiente para abalar psiquicamente o autor, considerando-se
a sua imagem e honra objetiva e subjetiva”.

Neste trilhar de ideias, observo não haver qualquer vício a ser
sanado  na  decisão  objurgada,  não  podendo  ser  acolhidos  os  presentes
embargos, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 

Concluo,  assim,  que  o  embargante  pretende,  em  verdade,
rediscutir matéria já amplamente abordada no acórdão, o que é inadmissível na
via do recurso de integração. 

Neste sentido é a lição de Pontes de Miranda,  “o que se  pede
é que se declare o que foi decidido, por que o meio empregado para  exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (In Comentário ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed.,
Forense, p.319)

Logo, ao levantar pontos já analisados no julgado, o insurgente
apenas revela seu inconformismo com o resultado da decisão que não lhe foi
favorável, com vistas à obtenção da modificação do decisum, o que se mostra
inviável, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e esta colenda
Corte de Justiça. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
DE  SEGURANÇA.  MILITAR.  NÃO  INCLUSÃO
EM QUADRO  DE ACESSO.  ART.  535 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS  CONSTITU-
CIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE  NÃO
CABIMENTO. 

1.  Os  embargos  de  declaração,  conforme dispõe  o
art.  535, incisos I e II, do código  de processo civil,
destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está  obrigado  a  responder  a  todas  as  questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo  suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência desta corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (edcl no MS
11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira
seção,  DJ  2/10/2006).  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (STJ;  EDcl  -MS  9.290;  Proc.
2003/0168446-2; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Og
Fernandes;  DJE  19/09/2013;  Pág.  1126).  (grifo
nosso).

E,

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO.  VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

Os  embargos de  declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente,  impõe-se  a  sua  rejeição.  Nem  mesmo
para  fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar
repisar os argumentos, os quais restaram repelidos
pela fundamentação desenvolvida na decisão. Não é
encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre  todos  os
fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, bastando ser
motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
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das bases legais que dão suporte a sua decisão. Se a
parte dissente dos fundamentos narrados no decisum
combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso adequado
para  impugná-lo,  não  se  prestando  os  embargos
declaratórios  para  tal  finalidade”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Outrossim,  importante  ressaltar  que  o  julgador  não  está
obrigado a responder  a  todas  as  questões  suscitadas,  de  modo a satisfazer
interesses pormenorizados, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção
acerca da matéria, fundamente sua decisão, trazendo de forma clara e precisa
os motivos que o alicerçaram, dando o suporte jurídico necessário à conclusão
adotada. 

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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