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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.MANDADO
DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E  OBSCURIDADE.  INOCORRÊNCIA.
PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

-  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  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. 

-  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.
ACORDAM os integrantes do Egrégio Tribunal Pleno,  em sessão ordinária,
rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Embargos de Declaração, fls.  214/233,  opostos
por  O'Neill Guedes Alcoforado de Carvalho,  contra os termos do acórdão
exarado às fls.  196/208,  que, em Mandado de Segurança impetrado contra
ato atribuído à Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, denegou a segurança.
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O embargante alega,  em síntese,  que o acórdão se  apresenta
omisso  quanto  à  alegação  de  nulidade  do  processo  administrativo,  por
cerceamento de defesa, bem como com relação à necessidade de aplicação do
princípio  da  isonomia  ao  caso  em  discussão.  Assevera,  ademais,  que  o
decisum padeceu de contradição ao se referir à impossibilidade de cumulação
de serviços  notariais  e  de  registro  após  a  promulgação da Constituição  de
1988,  quando  o  referido  tema  não  guardaria  ligação  com  a  hipótese  em
questão.  Por fim, asseguram que o édito judicial  fora obscuro ao afastar  a
aplicação  da  Lei  Estadual  nº  6.402/1996,  sem  declarar  a  sua
inconstitucionalidade,  bem  como  ao  realizar  interpretação  equivocada  da
referida norma em cotejo com a lei nacional 8.935/94. Pugna pelo acolhimento
dos  aclaratórios  para  que  sejam  sanadas  as  irregularidades  apontadas,
concedendo-lhes efeitos modificativos.

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.

No  caso  em apreço,  ao  revés  do  que  aduz  o  embargante,  o
Acórdão não se mostrou omisso, contraditório ou obscuro, apenas contrário às
argumentações recursais.

Inicialmente,  restou  claro  no  acórdão  embargado  o
entendimento  no  sentido  de  que “a  decisão  administrativa  vergastada
pautou-se  no  entendimento  de  que  o  exercício  da  atividade  notarial  e  de
registro seria  incompatível  com o de  qualquer  cargo,  emprego ou função
pública, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.935/94, a qual veio regulamentar o
art.  236  da  Constituição  Federal.  Portanto,  tratando-se  de  matéria
eminentemente  de  direito,  seria  irrelevante  ao  deslinde  da  questão  o
atendimento  à  diligência  requerida  pelo  impetrante,  mormente  sendo
evidentemente  suficientes  os  elementos  necessários  para  a  formação  da
convicção do condutor do processo.”

Nesta perspectiva,  não  se  vislumbrou cerceamento de defesa,
uma  vez  que  as  provas  requeridas  pelo  impetrante  seriam dispensáveis  à
elucidação da  vexata quaestio,  não possuindo o condão de comprometer  a
higidez do procedimento administrativo. 

Noutro aspecto, o julgado analisou minuciosamente a questão
posta  em discussão,  concluindo pela  ausência de direito líquido e certo do

Embargos de Declaração nº 0000066-98.2014.815.0000                                           2



impetrante, posto que o ato administrativo impugnado teria respeitado a força
normativa da Constituição, em perfeita harmonia com a legislação de regência,
não havendo, pois, ilegalidade ou abuso de poder.

Vejamos excertos da decisão que corroboram tal assertiva:

“Conforme se infere dos autos, o ora impetrante fora
investido  do  cargo  de  escrivão,  em  1987,
acumulando as atribuições judiciais e extrajudiciais
(fls.  102),  conforme  ordem  constitucional  então
vigente, que não coibia tal cumulação.

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 236,
trouxe  profundas  e  essenciais  mudanças  para  os
notários  e  registradores  pátrios.  Nesse  novo
contexto,  impôs  o  provimento  das  serventias
extrajudiciais vagas mediante a realização de prévio
concurso público de provas e títulos, desautorizando,
assim,  a  acumulação  de  serviços  judiciais  e
extrajudiciais.

A Carta dispõe, in verbis: 

'Art.  236.  Os  serviços  notariais  e  de  registro  são
exercidos  em  caráter  privado,  por  delegação  do
Poder Público.
§  1º  Lei  regulará  as  atividades,  disciplinará  a
responsabilidade civil  e  criminal  dos  notários,  dos
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a
fiscalização  de  seus  atos  pelo  Poder  Judiciário.  
§ 2º Lei Federal estabelecerá normais gerais para a
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos  serviços  notariais  e  de  registro.  
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro
depende de concurso público de provas e títulos, não
se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção
por mais de seis meses.'

Em  23  de  dezembro  de  1996,  foi  editada  a  Lei
estadual  nº  6.402/1996,  visando  regulamentar  o
artigo 236 da CR/88, acerca dos Serviços Notariais e
de  Registro  no  Estado da Paraíba,  cujo artigo  35
preconiza o seguinte: 

'Art.  35-  O  Notário  ou  Registrador  que  detiver
cumulativamente cargo da serventia judicial,  assim
nomeado antes da Constituição Federal em vigor, e
que  tenha  optado  pelo  exercido  de  uma  das
serventias  judicial  ou  extrajudicial,  poderá  a
qualquer  época,  retornar  ao  exercido  de  uma das
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funções,  sem  perda  do  cargo,  devendo,  para  isso,
dirigir a comunicação de sua decisão ao Presidente
do Tribunal de Justiça.'

No  ano  de  2009,  com  fulcro  no  supratranscrito
dispositivo legal o ora impetrante requereu a opção
pela  serventia  judicial  da comarca de  Belém,  com
efeito  retroativo  a  06.08.1997,  ressalvando  a
possibilidade de retorno à serventia extrajudicial em
qualquer  época  (fls.  92),  o  que  lhe  fora  deferido,
conforma atestam os documentos encartados às fls.
117/121.

Da  leitura  da  norma  local  poderia  inferir-se,
inicialmente, a existência de embasamento legal para
que o servidor, originalmente investido no exercício
simultâneo  das  funções  judiciais  e  extrajudiciais,
possa retornar ao exercício de uma das funções, após
optar  pela  serventia  judicializada  ou  não
judicializada, bastando que comunique sua decisão
ao Presidente do Tribunal de Justiça.

Contudo, a despeito da regra estadual em evidência,
verifica-se que a Lei Nacional nº 8.935, edital em 18
de novembro de 1994, já havia  regulado o artigo
236 da  Constituição Federal,   proibindo,  em  seu
art.  25,  a  acumulação  do  exercício  da  atividade
notarial e de registro com qualquer cargo, emprego
ou função públicos. Senão vejamos:
 
'Art.  25.  O  exercício  da  atividade  notarial  e  de
registro  é  incompatível  com o  da advocacia,  o  da
intermediação  de  seus  serviços  ou  o  de  qualquer
cargo,  emprego ou função públicos,  ainda que  em
comissão.'

É nítido, portanto, que a situação em que se encontra
o  postulante  viola  frontalmente  o  art.  25  da  Lei
8.935/1994.

Nem se  diga  que  o  afastamento  temporário  da
serventia  extrajudicial  teria  o  condão  de
desconstituir  a  simultaniedade das atividades,  uma
vez que a incompatibilidade entre elas decorre dos
próprios  termos  da  Constituição  de  1988,  que
desautorizou  a  acumulação de  serviços  judiciais  e
extrajudiciais.” (fls. 201/202)

“Portanto,  a  existência  de  norma  estadual  em
sentido  contrário  não  tem  o  condão  de  chancelar
situação  jurídica  contrária  aos  próprios
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mandamentos  constitucionais.  Assim,  conforme
explanado de forma brilhante pelo Ministro Gilmar
Mendes,  'independentemente  da  existência  dessa
norma,  a  acumulação  deveria  ser  corrigida,   por
força própria e  isolada da Constituição de 1988'.  

In casu, não há que se falar em ato jurídico perfeito
ou  direito  adquirido,  tomando-se  como  base
dispositivo  constitucional  da  ordem  anterior,
mormente  quando  a  opção  pela  serventia  judicial
ocorrera  já  sob  o  amparo  da  Constituição  da
República de 1988, que não guarda qualquer relação
com a Carta Constitucional de 1967.” (fls. 204/205)

“Noutro vértice, afasto também o argumento de que
a  decisão  proferida  nos  autos  do  Processo
Administrativo  nº  257.171-4,  que  permitiu  o
afastamento  do  impetrante  das  atividades
cartorárias, garantindo-lhe o direito de retornar ao
cargo  após  sua  aposentadoria,  teria  consolidado
definitivamente  a  situação  do  requerente.  Isso
porque,  as  decisões  administrativas  não  possuem
intangibilidade  jurídica,  podendo  ser  revistas  pela
própria  Administração,  através  da  prerrogativa  da
autotutela,  bem  a  qualquer  tempo  pelo  Poder
Judiciário.” (fls. 208)

No que concerne à não aplicação da lei Estadual nº 6.402/1996,
sem que fosse declarada a sua inconstitucionalidade, em ofensa à cláusula de
reserva de plenário, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso porque,  o
decisum recorrido limitou-se a reconhecer a legalidade do ato administrativo
que assinalou prazo ao embargante para que optasse por um dos cargos que
atualmente ocupa na estrutura do Judiciário, quais sejam, 1º Tabelião Público
Oficial de Registro de Imóveis, Oficial do Registro de Títulos e Documentos e
Analista Judiciário, com fulcro no artigo 236 da Constituição Federal e 25 da
Lei Nacional 8.935/94.

Nesse passo,  a fundamentação legal  exarada no acórdão fora
suficiente ao deslinde da questão posta em discussão, sendo desnecessária a
declaração de inconstitucionalidade do art.  35 da Lei  Estadual  6.402/1996,
ainda que ressaltada em amparo à explanação. De tal forma, inexistente ofensa
ao disposto no art. 97 da Constituição Federal.

No  sentido  do  que  foi  exposto,  colaciono  julgado  recente
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  DA  LINAVE
TRANSPORTES  LTDA.  ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE  PÚBLICO  COLETIVO.
PERMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE  LICITAÇÃO.
NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO
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SERVIÇO  PÚBLICO.  INEXISTÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO  À  RESERVA  DE  PLENÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.  ART. 42,  § 2º,  DA
LEI  8.987/95.  PRORROGAÇÃO  DE  VIGÊNCIA
CONTRATUAL.  PRAZO.  RESPEITO  AO  ART.  37,
INCISO  XXI,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
HONORÁRIOS.  TESE  SEM
PREQUESTIONAMENTO.
(...)
10. Não há que se falar em violação ao princípio da
reserva de plenário, uma vez que o Tribunal a quo,
ao julgar nulo o ato administrativo que renovou a
concessão do serviço público  sem licitação,  o  fez,
principalmente,  com  fundamento  nos  artigos  37,
inciso XXI, e 175 da Constituição Federal e na Lei
8.987/95,  com  as  alterações  trazidas  pela  Lei
11.445/07, mencionando, como mais um argumento,
a  inconstitucionalidade  de  dispositivo  da  Lei
Estadual  2.831/97,  que  violava  o  princípio  da
obrigatoriedade da licitação.”
(AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014)

Dessa forma, observo não haver qualquer vício a ser sanado na
decisão objurgada, não podendo ser acolhidos os presentes embargos.

Observa-se,  assim,  que  o ora  embargante  cinge-se  a  discutir
matéria  já  amplamente  abordada  no  acórdão.  Portanto,  ao  levantar  esses
pontos novamente,  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 é inadmissível na via do recurso de integração.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal da Cidadania e
desta Corte: 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
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
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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
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
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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  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Vice-Presidente, no eventual exercício
da Presidência.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle

Filho.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores, Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Miguel de Britto Lyra
Filho (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira),
João Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Ricardo
Porto, Maria das Graças Morais Guedes, Leandro dos Santos, José Aurélio da
Cruz, Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio Alves Teodósio, João Benedito da
Silva  e  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausentes  os  Exmos.  Srs.
Desembargadores  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Márcio  Murilo  da
Cunha  Ramos  (Corregedor-Geral  de  Justiça),  João  Batista  Barbosa (Juiz

convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)  e Luiz Sílvio Ramalho
Júnior. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Raimundo de
Lima, Subprocurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba. Tribunal Pleno,
Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de Andrade” do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 28 de janeiro de 2015.

        Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
          Desembargador Relator
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