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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2004104-22.2014.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Nelma Cleide de França Leite Oliveira.
Advogado : Gustavo de Queiroz Vilar Trigueiro.
01 Embargado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
02 Embargado: Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público
para Provimento das Serventias Extrajudiciais.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  E  OBSCURIDADE.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DOS  VÍCIOS
APONTADOS.   PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA.
JULGADOR  DEVE  MOTIVAR  SUAS
DECISÕES  SEM  NECESSIDADE  DE
ANALISAR  TODOS  OS  FUNDAMENTOS
JURÍDICOS  ARGUIDOS  PELAS  PARTES.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  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.

− Não é encargo do julgador manifestar-se sobre
todos  os  fundamentos  jurídicos  indicados  pelas
partes, nem mesmo para fins de prequestionamento,
bastando que a prestação jurisdicional seja motivada,
indicando  as  bases  legais  que  deram  suporte  à
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.
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Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  146/151) opostos
por  Nelma  Cleide  de  França  Leite  Oliveira,  desafiando  os  termos  do
acórdão  (fls.  130/139),  que  denegou  a  ordem  mandamental,  nos  autos  do
Mandado de Segurança impetrado pela ora embargante em face do Presidente
do Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba e  do  Presidente da Comissão
Organizadora  do  Concurso  Público  para  Provimento  das  Serventias
Extrajudiciais.

Nas  razões  recursais,  alega  o  recorrente  que  é  cabível  a
oposição do presente recurso para prequestionar a matéria, bem como sustenta
a  existência  de  omissão  na  decisão  combatida,  em  razão  da  ausência  de
manifestação pelo órgão colegiado sobre a a alegação de que é imprescindível
processo  específico  e  lei  formal  para  que  ocorra  a  acumulação,
desacumulação,  anexação  ou  desindexação,  ou  qualquer  outra  forma  de
alteração das serventias.

Ainda,  sustenta  que  é  titular  do Serviço Registral  e  Notarial
França,  antigo  cartório  de  registro  civil  de  Mari,  que  agora  tem  todas  as
competências e atribuições de registro e de notas, em virtude  do art. 18, §3º,
da Lei nº 6.402/96.

Seguindo  suas  argumentações,  assevera  que  a  norma  legal
supramencionada determina a reserva da responsabilidade ao Registrador Civil
das Pessoas Naturais pela prática dos demais serviços de registros e de notas,
até a vacância, na hipótese de o município termo de comarca ser elevado à
condição de sede, o que ocorreu no caso em disceptação.

Aduz  que,  de  acordo  com  a  Lei  nº  6.402/96,  os  serviços
notariais e de registro poderão ser cumulados nos Municípios que, a Juízo do
Tribunal  de  Justiça,  em  razão  do  volume  de  serviços  ou  de  receita,  não
comportarem a instalação de mais de um serviço e, assim, caberá aos titulares
do registro civil  situado nos  distritos  e  municípios que não sejam sede  de
Comarca,  excepcionalmente,  e  desde  que  conte  com mais  de  três  anos  de
serviço notarial, a acumulação dos serviços notarial e dos novos serviços de
registro instalados, até que ocorra a vacância.

Ao final, pugna pelo acolhimento da irresignação aclaratória,
sanando a contradição e obscuridade do decisum combatido.

O embargado apresentou resposta (fls. 348/355), rogando pela
rejeição da irresignação aclaratória, tendo em vista a ausência de omissão no
julgado combatido e a desnecessidade de manifestação do juiz acerca de todos
os argumentos invocados pelas partes.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  
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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 contradição interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão. Permite-se, assim, através deste
recurso, sanar tal vício, de forma que seja amplamente entendido o respectivo
teor.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que o
embargante, a pretexto de omissão,  contradição e obscuridade, pretende, na
realidade, seja a matéria reapreciada.

Entretanto,  o  presente  recurso  não  se  presta  a  revolver  o
julgado, nem a substituir a decisão anteriormente prolatada, mormente quando
este não contém qualquer defeito a ser sanado por meio da via aclaratória, já
que toda a matéria submetida à apreciação do órgão ad quem fora analisada.

Ora,  decidiu  o  colegiado  da  Segunda  Câmara  Cível  deste
Tribunal  que  a  impetrante  não  tinha  direito  líquido  e  certo  quanto  à
titularidade dos serviços que extrapolem o Registro Civil de pessoas Naturais
do Município de Mari.

Assim, ao revés do que aduz o embargante, a  decisum não se
mostrou omisso, contraditório ou obscuro, apenas contrário às argumentações
recursais,  não  havendo  que  nesta  ocasião  novamente  rediscutir  matéria  já
apreciada por duas vezes.

Vejamos excertos do decisum combatido:

“A Lei Estadual 4.807/85 criou a Comarca de Mari no ano de
1985,  mas  condicionou  sua  instalação  à  comprovação  dos  requisitos  do
Código de Organização Judiciária então vigente (fls. 87/88). A instalação da
Comarca somente ocorreu por meio da Lei Estadual 5.980/94 (fls. 89/90), no
ano de 1994, quando, em seu art. 2.º foi previsto que  “a atual serventia de
registro civil de pessoas naturais integrará a nova Comarca, na forma do
artigo 187, letra 'b', do Código de Organização Judiciária do Estado, com as
atribuições próprias e as previstas nos artigos 215 do mesmo diploma legal”.

Portanto, até a publicação da Lei Estadual 5.980/94, somente
era prevista em Mari a existência da  serventia de registro civil de pessoas
naturais  com  as  atribuições  restritas  àquela  atividade  cartorária.  A partir
daquele momento, ficaram ampliadas suas atribuições, o que somente ocorreu
efetivamente, conforme bem informado pela autora, a partir do ano de 2004,
por orientação da própria Corregedoria do Tribunal de Justiça, nos termos do
comunicado  de  fls.  46,  em  que  o  então  Corregedor-Geral,  Des.  Raiff
Fernandes  de  Carvalho  Júnior,  determinou a  implementação das  demais
atribuições, além daquelas de registro civil de pessoas naturais. 

Logo,  afigura-se  evidente  que  a  impetrante,  antes  da
Constituição de 1988, somente possuía atribuição para o exercício do registro
civil de pessoas naturais. As demais atribuições, no caso da Comarca de Mari,
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em que se inclui o registro imobiliário, somente surgiram quando já em vigor a
Constituição de 1988. 

Assim, em relação às novas atribuições, vale a regra geral do
concurso público, podendo a impetrante permanecer na atividade somente até
que seja realizado o necessário certame, ou seja, o seu exercício ocorria de
forma absolutamente precária, visto que investida após 1988, quando a regra
passou a ser o concurso público. Aliás, a própria Lei Estadual 5.980/94, em
seu art. 3.º, deixou claro que a cumulação das atribuições ocorreria até que o
cargo fosse legalmente provido, isto é, até a realização do concurso: 

Art.  3.º  –  Oficial  do  Registro  Civil  de  Pessoas
Naturais exercerá cumulativamente,  e sem prejuízo
das  suas  atribuições  específicas,  as  funções  de
Registrador,  até  que  este  cargo  seja  legalmente
provido. 

Aliás,  o então Corregedor-Geral  foi  enfático nesse ponto,  ao
pontuar no comunicado já referido acima (fls. 46):

Tendo  em  vista  recente  Correição  Ordinária
realizada nessa  Comarca,  no  mês  de  abril  do  ano
andante, na qual se identificou que Vossa Senhoria
não  está  exercendo  as  atribuições  de  notas  e  de
registrador, embora devidamente autorizada pelo art.
3.º da Lei Estadual n.º 5.980/94, c/c o § 4.º do art. 18
da  Lei  6.042/96,  recomendo-lhe  implementar  a
execução  das  atividades  do  tabelionato  e  do
oficialato de registro público, dentro de 60 dias, sem
prejuízo da atual atribuição para o registro civil de
pessoas naturais, sob pena de sugerir-se ao Tribunal
de Justiça designação de uma outra pessoa para a
função, até provimento por concurso público. 

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
INOCORRÊNCIA. ART. 236, § 3º, DA CF. SÚM. 46-
STF. LEI Nº 8.935/94. I- Não há falar em nulidade do
Edital nº 1/99, porquanto desnecessária, quando da
sua  elaboração,  a  participação  das
entidades/autoridades mencionadas no caput do art.
15 da Lei nº 8.935/94. Precedentes. II - Consoante o
disposto no art. 236, § 3º, da Constituição Federal, a
obtenção de delegação para o exercício da atividade
notarial  e  de  registro  depende  de  habilitação  em
concurso público,  de provas e títulos.  III- A Lei nº
8.935/94,  art.  29,  caput,  veda  a  acumulação  dos
serviços de tabelião de notas e oficial de registro de
imóveis.  (Precedentes).  IV  -  A desacumulação  de
serventias  acumuladas  não viola  direito  adquirido
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dos  titulares  em  permanecer  no  exercício
cumulativo das funções (Inteligência da Súmula 46-
STF).  (Precedentes).  V  - Inexistência  de  direito
líquido  e  certo  da  impetrante  de  permanecer
exercendo, cumulativamente, as funções de Oficial
de Registro de Imóveis (para as quais foi nomeada
em caráter  efetivo)  com  as  do  Tabelionato  Notas
(para as quais foi simplesmente designada, precária
e interinamente, até o provimento do cargo mediante
concurso  público).  Recurso  desprovido.  ..EMEN:
(ROMS  200200132030,  FELIX  FISCHER,  STJ  -
QUINTA  TURMA,  DJ  DATA:31/03/2003
PG:00237 ..DTPB:.) 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.  RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.  SERVENTUÁRIO  DE  CARTÓRIO.
CUMULAÇÃO  DE  SERVENTIAS.  DESIGNAÇÃO
EM  CARÁTER  PRECÁRIO.  EXCLUSÃO  DE
SERVENTIA.  DIREITO ADQUIRIDO.  VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ART. 236, § 3º, DA CF. I – São
cabíveis embargos declaratórios quando houver na
decisão  embargada  qualquer  contradição,  omissão
ou  obscuridade  a  ser  sanada.  Podem  também  ser
admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e
jurisprudência,  sendo possível, excepcionalmente, a
alteração  ou  modificação  do  decisum  embargado.
Inviáveis, entretanto, para a rediscussão de matéria
fundamentadamente  apreciada  com  base  em
jurisprudência firmada no âmbito desta Corte.  II  -
Consoante  o  disposto  no  art.  236,  §  3º,  da
Constituição Federal, a obtenção de delegação para
o  exercício  da  atividade  notarial  e  de  registro
depende  de  habilitação  em  concurso  público,  de
provas e títulos. III - Inexistência de direito líquido e
certo  do  embargante  de  permanecer  exercendo,
cumulativamente,  as  funções  do  Tabelionato  de
Notas  (para  as  quais  foi  nomeado  em  caráter
efetivo)  com  as  do  Registro  de  Imóveis,  Registro
Civil  das  Pessoas  Naturais,  Registro  de  Títulos  e
Documentos  e  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  e
Tabelionato  de  Protestos  (para  as  quais  foi
simplesmente designado, precária e interinamente).
Embargos  de  declaração  rejeitados.  ..EMEN:
(EDROMS 200200356319, FELIX FISCHER, STJ -
QUINTA  TURMA,  DJ  DATA:28/04/2003
PG:00214 ..DTPB:.) 

Outrossim,  como bem frisado pela  autoridade coatora às fls.
64v, o art. 18, § 3.º, da Lei 6.402/96, que autoriza a acumulação dos serviços
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cartorários, condiciona tal permissão ao § 1.º do mesmo artigo, que dispõe que
a  cumulação  ficará  ao  alvedrio  do  próprio  Tribunal  de  Justiça,  conforme
critérios de volume de serviços ou receita do município. 

Art. 18 - Não são acumuláveis os serviços relativos a
tabelionato de notas,  registro de protestos,  registro
de Imóveis,  registro de títulos e documentos e civil
das pessoas jurídicas, civil das pessoas naturais e o
registro de distribuição, respeitados os direitos dos
atuais titulares.

§ 1°. –  Os serviços notariais e de registro somente
poderão  ser  acumulados  nos  Municípios  que,  a
Juízo do Tribunal de Justiça, em razão do volume de
serviços ou de receita, não comportem a instalação
de mais de um serviço.
§  2°.  –  É  permitida  a  desacumulação  desde  que
ocorra,  em  período  não  Inferior  a  cinco  anos,
alteração  das  condições  que  justificaram  a
acumulação.
§ 3º. –  Observado o disposto no § 1 ° deste artigo,
caberá  aos  titulares  do  registro  civil  situados  nos
distritos  e  municípios  que  não  sejam  sede  de
Comarca,  excepcionalmente,  e  desde  que  contem
com mais de três anos de exercício na atividade, a
acumulação de serviço notarial, como também dos
novos  serviços  de  registro  instalados,  quando  da
transformação  dos  respectivos  municípios  em
Comarca, até que ocorra a primeira vacância.
§  4°.  –  Quando  ocorrer  a  primeira  vacância  da
titularidade de serviço notarial e de registro de que
trata  o  parágrafo  anterior,  será  procedida  a
desacumulação, nos termos do art. 10 da Lei Federal
n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, observado o
disposto no § 1º.

Todavia,  conforme  já  afirmado  em  sede  de  liminar,  essas
balizas (volume de serviços ou receita do município) não foram atacadas ou
discutidas no presente mandamus,  a fim de que fosse avaliada a necessidade
ou não de instalação de mais de uma serventia na Comarca de Mari. 

Não  é  outro  o  entendimento  do  Órgão  Ministerial,  que  em
parecer de fls. 112/118, assim se posicionou:

“(…) Deve-se ter em vista, assim, o caráter precário
da  acumulação  dos  serviços  por  ocasião  da
instalação da Comarca de Mari, pois bem assevera a
lei  instituidora  que  o  acúmulo  das  funções  de
registrador  se  daria  “até  que  este  cargo  seja
legalmente provido”.
(…) 

Embargos de Declaração nº 2004104-22.2014.815.0000.          6



Na  situação  em  análise,  a  impetrante,  antes  da
Constituição  de  1988,  somente  possuía  atribuição
para o exercício do registro civil de pessoas naturais
(fl.  38),  sendo  as  demais  atribuições  registrais  e
notariais da Comarca de Mari advindas quando já
em vigor a nossa Constituição, mas precisamente no
ano de 1994 (sic).
Logo, em relação às novas atribuições criadas pela
lei  que  instalou  a  Comarca  referida,  vale  a  regra
geral  do  concurso  público,  podendo  a  impetrante
permanecer no acúmulo das atividades até que seja
legalmente  provido,  ou  seja,  realizado  o  concurso
necessário para tanto.
(…)
Conclui-se, portanto, que a impetrante não faz jus ao
direito  líquido  e  certo  relativo  á  titularidade  dos
serviços  notariais  e  registrais  da  Comarca  onde
atua,  além  daquele  que  já  exercia  desde  1981,
concernente ao Registro Civil de Pessoas Naturais,
nos termos do art. 47, da Lei 8.935/94, não existindo
qualquer ilegalidade na previsão das serventias de
Cartório de Distribuição Extrajudicial de Mari e o
Cartório de Registro de Imóveis de Mari, arroladas
no Edital  nº  01/2013,  no Anexo I,  que obedece os
comandos  constitucionais  de  provimento  por
concurso público dos cargos vagos a partir de 05 de
outubro de 1998.” (fls. 115/117)  

Assim,  diferentemente  do  que  faz  entender  a
impetrante,  não  há  que  se  falar  em  seu  direito
líquido e certo quanto à titularidade dos serviços que
extrapolem o Registro Civil de Pessoas Naturais no
Município de Mari. (fls. 134/138).

Desta  forma,  se  a  decisão  combatida  analisou  as  questões
centrais  da  matéria  objeto dos presentes  embargos de declaração e  decidiu
fundamentadamente  segundo  a  jurisprudência  dominante,  tal  não  configura
omissão,  contradição ou obscuridade hábil  a ensejar o esclarecimento ou a
complementação do julgado. 

Ressalta-se, ademais, que não é encargo do julgador manifestar-
se sobre todos os fundamentos jurídicos indicados pelas partes, nem mesmo
para fins de prequestionamento, bastando que a prestação jurisdicional seja
motivada, indicando as bases legais que deram suporte à decisão e, por isso,
rejeito o pedido de efeito integrativo para sanar possível omissão. 

Por fim, 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  prequestionamento,  conforme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:  

Embargos de Declaração nº 2004104-22.2014.815.0000.          7



“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
CONSTITUCIONAIS.  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)

Assim, deve a decisão recorrida ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  -  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Participaram ainda
do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Abraham
Lincoln da  Cunha Ramos,  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Desª  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides,  Maria  das  Neves  do  Egito  de Araújo Duda
Ferreira, João Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José
Ricardo Porto (Vice-Presidente), Maria das Graças Morais Guedes, Leandro
dos  Santos,  José  Aurélio  da  Cruz,  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  Marcos
William de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Des. Márcio Murilo da
Cunha  Ramos),  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Des.  João  Benedito  da  Silva)  e  José  Guedes
Cavalcanti Neto (Juiz convocado para substituir o Des. Carlos Martins Beltrão
Filho). Impedido o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Ausente
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o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio  (Corregedor-Geral  de  Justiça).
Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Jacilene Nicolau Faustino
Gomes,  Procuradora  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  substituição  ao
Exmo. Sr. Dr. Bertran Araújo Asfora, Procurador-Geral de Justiça.  Tribunal
Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de Andrade” do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 11 de março de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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