
EDcl nº0000949-05.2013.815.0251                                                                                                           1

Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça 
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000949-05.2013.815.0251
ORIGEM: 4ª Vara Comarca de Patos
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado para substituir a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: George da Silva Carvalho
ADVOGADO: Bruno da Nóbrega Carvalho
EMBARGADO: Município de Patos
PROCURADOR: Abraão Pedro Teixeira Júnior

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA AO
IMPETRANTE.  ALEGAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração prestam-se apenas para corrigir
obscuridade, omissão ou contradição da decisão judicial.  Não
detectado qualquer desses vícios, é de rigor sua rejeição.

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

- Como já decidiu o Supremo Tribunal  Federal,  “a via recursal
dos  embargos  de  declaração  –  especialmente  quando
inocorrentes  os  pressupostos  que  justificam  a  sua  adequada
utilização  –  não  pode  conduzir,  sob  pena  de  grave  disfunção
jurídico-processual  dessa  modalidade  de  recurso,  à  renovação
de um julgamento  que se  efetivou  de  maneira  regular  e  cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade,
omissão  ou  contradição.”  (AI-AgR-ED-ED  177313/MG,  Relator:
Ministro Celso de Mello - 1ª Turma – julgado em 05/11/1996).
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA o  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  Sessão
Plenária, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios.

GEORGE DA SILVA CARVALHO opôs embargos de declaração,   com
fins exclusivamente de pré-questionamento, contra acórdão (f. 264/266) desta
relatoria,  que denegou  a  segurança  em  mandado  de  segurança  impetrado
contra ato da Prefeita do Município de Patos. 

O aresto embargado contém a seguinte ementa: 

REMESSA  OFICIAL  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. CANDIDATO
APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO E
SURGIMENTO DE NOVA VAGA POR MOTIVO DE VACÂNCIA DECORRENTE
DE  APOSENTADORIA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM
MANDAMENTAL. PROVIMENTO. 

1. STJ: “A jurisprudência deste Tribunal orienta-se por admitir a convolação
da  mera  expectativa  de  direito  em direito  público  subjetivo  quando  o
candidato aprovado fora do número de vagas tem sua nomeação preterida
diante  do  surgimento,  dentro  do  período  de  validade  do  concurso,  de
vacância do cargo ou de contratação temporária para as mesmas funções.”
(AgRg  nos  EDcl  no  RMS  40.715/TO,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013).

2. Ainda, no que pertine a esse entendimento, é importante destacar que,
mesmo  ocorrendo  a  contratação  de  servidores  com vínculo  precário,  o
candidato deve comprovar a existência de cargos vagos, para fazer jus ao
direito subjetivo de ser nomeado.

Nas razões do seu recurso a embargante demonstra de forma clara a
finalidade exclusiva de pré-questionar a matéria.

Sem contrarrazões (f. 300) 

É o breve relato.

            VOTO: Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
  Relator
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Quanto à necessidade de pré-questionar-se o artigo tido por violado,
impende assinalar que, para que se cumpra o requisito do pré-questionamento
não  é  necessária  a  menção  expressa  dos  dispositivos  legais  supostamente
violados, sendo  suficiente  que  a  matéria  controvertida  seja  efetivamente
examinada. 

É nessa direção a jurisprudência do STJ, conforme se vê adiante:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REGISTRO EXPRESSO
DE DISPOSITIVO. DESNECESSIDADE. 1. Não há que se falar em omissão
no  acórdão  embargado,  porquanto,  com  fundamentos  claros  e  nítidos,
enfrentou todas as questões suscitadas na peça recursal. 2. O magistrado
não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento (art. 131
do  CPC),  utilizando-se  dos  fatos,  provas,  jurisprudência,  aspectos
pertinentes  ao  tema  e  da  legislação  que  entender  aplicável  ao  caso
concreto.  3.  Para  se  ter  como  caracterizado  o  requisito  do  pré-
questionamento,  é  imprescindível  que  a  matéria  controvertida
tenha  merecido,  efetivamente,  enfrentamento  pelo  acórdão
embargado, não sendo necessário, todavia, que o dispositivo que
a contém seja expressamente registrado. 4. Não merecem acolhida
os  declaratórios  quando  a  pretensão  neles  veiculada  pretende  o  mero
rejulgamento da lide e a menção expressa de dispositivos constitucionais.
5. Embargos rejeitados.1 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PRÉ-
QUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS.
DESNECESSIDADE.  -  O  requisito  do  pré-questionamento  que
autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer a discussão
e  deliberação  da  matéria  versada  nos  dispositivos  tidos  por
violados, sendo desnecessária sua expressa indicação. - Não há que
se falar em omissão quando o aresto pronunciou-se acerca de todas as
questões que lhe são submetidas à apreciação pelas partes, hipótese em
que os embargos revestem-se de caráter meramente protelatórios,  com
vistas a provocar novo exame da matéria. - Embargos rejeitados.2 

No  caso  dos  autos,  o  Embargante  não  aponta  de  forma  efetiva
qualquer  vício  no  acórdão  objurgado,  limitando-se  a  requerer  o  pré-
questionamento de matéria constitucional, com o objetivo de alçar a discussão
aos Tribunais Superiores.

1  EDROMS 15771/SP – Min. José Delgado, DJ 17.11.2003.
2  EEROMS 13070/RN – Min. Vicente Leal, DJ 18.12.2002.
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Assim,  vislumbro  que  não  há  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os  embargos  de
declaração,  ainda que com a finalidade de pré-questionamento,  conforme o
entendimento desta Colenda Corte:  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO
NÃO  CARACTERIZADO.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE  PRÉ-QUESTIONAMENTO.
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 pré-questionamento 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 pré-questionamento, bastando ser motivada a
prestação jurisdicional, com a indicação 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).
 

In casu, o acórdão embargado apreciou a matéria controvertida, não
sendo necessário que o julgado expressamente se pronuncie acerca de todos os
dispositivos legais tidos como violados pelo embargante.

Por  fim,  os  embargos  declaratórios,  mesmo  manejados  com  o
propósito de pré-questionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada
não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.”3

Destarte, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz  Convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e
com  o  Excelentíssimo Desembargador OSWALDO  TRIGUEIRO  DO

3 EDcl no AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2012, DJe
26/10/2012.
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VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 10 de fevereiro
de 2015.

                Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
 Relator
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