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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE
ENFRENTAMENTO  DE  TESE  ESPECÍFICA E  DE
ABORDAGEM  EXPRESSA  DE  DETERMINADO
ASSUNTO.  MANIFESTA  INTENÇÃO  DE
REVOLVIMENTO  DO   SENSO  DEDUZIDO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todas as teses e dispositivos legais pretendidos pelas
partes,  bastando  que  a  prestação  jurisdicional  seja
devidamente  motivada,  segundo  os  fundamentos
que eleger como necessários a demonstrar as razões
do seu convencimento.

-  A  Administração  Pública  detém  o  poder
discricionário  de analisar  o  melhor momento para,

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0030224-40.201.3815.0011                                                                                                                                  1



durante  a  vigência  do  concurso,  proceder  à
nomeação,  segundo  critérios  de  conveniência  e
oportunidade,  que resguardem o interesse  público,
máxime  quando  o  candidato  se  inscreveu  em
cadastro de reserva.

-  Não  há  que  se  acolher  a  alegação  de  omissão
quando  existiu,  no  decisum combatido,
enfrentamento da matéria impugnada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
164/167, opostos por Aponira Maria de Farias contra a decisão de fls. 153/162, o qual
negou seguimento à Apelação, forcejada pela recorrente em desfavor do Prefeito do
Município de Lagoa Seca nos autos do Mandado de Segurança.

Em  suas  razões,  alega  a  existência  de  omissão  no
julgado,  quando  não  houve  o  pronunciamento  a  respeito  das  contratações
excepcionais realizadas no Município de Lagoa Seca para o cargo de Psicólogo, para
o qual a recorrente foi aprovada, nos termos do Edital n° 001/2011.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  é  importante  considerar  que  cada
recurso previsto em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo
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certo  que  os  embargos  de  declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma
relação  processual,  a  impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de
obscuridade, contradição ou omissão.

Com  efeito,  a  contradição  e  a  obscuridade
relacionam-se  a  questões  que  foram  apreciadas  pelo  julgador,  ao  passo  que  a
omissão, a aspectos não explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo
omissão,  o  provimento  judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou
qualitativamente,  por  um  pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em
ocorrendo os demais vícios, a mesma decisão deverá ser explicitada.

Pois  bem,  consoante  relatado,  no  presente  caso,  a
recorrente  aduziu,  em  síntese,  omissão  no  tocante  a  contratação  de  servidores
excepcionais no Município de Lagoa Seca para o cargo de Psicólogo.

Ora,  é  cediço  que  o  magistrado  detém  o  livre
convencimento motivado, que lhe é assegurado pelo art. 131, do Código de Processo
Civil,  devendo,  destarte,  consignar,  em  sua  decisão,  tão-somente  os  fatos  e  os
fundamentos  que  sejam  necessários  a  embasar  o  seu  convencimento  sobre  a
problemática posta.

Logo, os embargos de declaração não servem para
obrigar o Juiz a reforçar a fundamentação do decisório, reexaminar as matérias já
apreciadas,  ou  ainda  explicitar  dispositivos  legais,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  quando  já  tenha  encontrado  fundamentos  outros  suficientes
para embasar a sua decisão e resolver as controvérsias firmadas.

 É o que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
consoante o precedente a seguir colacionado:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO
REGIMENTAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA.  PRETENSÃO  QUANTO  AO
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REJULGAMENTO  DA  CAUSA  E  DE
PREQUESTIONAR  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  INEXISTÊNCIA  DE
NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535
DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  PELA
SUPREMA CORTE. PROCESSO JÁ JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  JUIZADO  ESPECIAL
FEDERAL E JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTO.  VALOR  DA  CAUSA
INFERIOR  A  SESSENTA  SALÁRIOS  MÍNIMOS.
ART. 3º DA LEI 10.259/2001.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o
provimento  jurisdicional  padecer  de  omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art.
535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência
de erro material.
2. (...)
3.  O acolhimento dos  embargos  declaratórios,  até
mesmo para  fins  de  prequestionamento,  impõe a
presença de algum dos vícios previstos no art. 535
do  CPC,  quais  sejam,  contradição,  omissão  ou
obscuridade.  Dessarte,  tendo  em  vista  a  não
configuração de nenhum deles, na conformidade da
manifestação supra, a rejeição do presente recurso
integrativo é mister.
4. (...)
Embargos de declaração rejeitados.  (EDcl  no AgRg
no  CC  98.290/SC,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
22/04/2009, DJe 04/05/2009) - destaquei.

Ainda  que  assim  não  fosse,  a  insurreição  da
insurgente  não  prospera,  pois,  ao  revés  do  alegado,  houve  manifestação  desta
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Relatoria acerca do tema, especificamente às fls. 160/161, vejamos:

Não  altera  o  entendimento  ora  defendido  por  esta
relatoria,  a  convocação  de  Alisson  Thiago  Rocha
Santos, aprovado em primeiro lugar, para o sobredito
posto,  fl. 79, bem como as contratações excepcionais
mencionadas às  fls. 81/84 e 86/94, porquanto não se
confirmou  ser  para  o  local  pretendido  pela
requerente.
Ainda nesse tema, merece respaldo o posicionamento
do sentenciante à fl. 119:
Vale  ressaltar  que  a  contratação  temporária  de
profissionais  pelo  Município,  não  implica  na
existência de vagas para provimento de cargo efetivo,
uma vez que se trata de institutos diferentes, posto
que  os  contratados  para  prestação  de  serviços
temporário, não possuem o vínculo permanente com
o ente público, fato que se trata de uma modalidade
de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional cuja mão de
obra não é de interesse permanente da Administração
Pública. Neste sentido o que legitimaria o pleito da
impetrante,  caracterizando  a  existência  de  direito
líquido e certo, seria a comprovação da existência de
vagas  de  cargos  efetivos  para  o  qual  concorreu,
surgidas ou criadas durante a validade do certame, o
que  conforme  esposado  anteriormente,  não  foi
comprovado pela impetrante. 

No  entanto,  apesar  da  afirmação  de  contratação
excepcional, o candidato inscrito em cadastro de reserva não tem direito subjetivo à
imediata nomeação. 

A propósito,
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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATOS  INSERIDOS  EM  CADASTRO  DE
RESERVA.  NOVAS VAGAS.  MERA EXPECTATIVA
DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  JUÍZO  DE
CONVENIÊNCIA  E  OPORTUNIDADE  DA
ADMINISTRAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STF.
CESSÃO  DE  SERVIDORES  MUNICIPAIS.  TERMO
DE  COOPERAÇÃO.  PRETERIÇÃO  NÃO
MATERIALIZADA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  1.  Os
candidatos  aprovados  em  concurso  público  mas
inseridos em cadastro de reserva têm expectativa de
direito à nomeação. 2. O STF tem entendido caber à
Administração,  com relação aos cargos que surjam
durante o período de validade do certame,  decidir
sobre  a  forma  de  gestão,  podendo,  inclusive
extingui-las  conforme  juízo  de  conveniência  e
oportunidade.  Proposta  de  alinhamento  da
jurisprudência desta Corte à posição do STF. 3. Não
restou  devidamente  materializada  preterição  de
candidato aprovado, com expectativa de nomeação,
em  espera  no  cadastro  de  reserva.  [...]  (STJ,  MS
17886/DF, Primeira Seção, Rel.ª Min.ª Eliana Calmon,
julgado  em  11/09/2013,  publicado  no  DJe  de
14/10/2013).

E,

ADMINISTRATIVO.  CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA.
EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.
PREENCHIMENTO  DAS  VAGAS  POR
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SERVIDORES PÚBLICOS E POLICIAIS MILITARES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1.  O candidato inscrito  em cadastro de
reserva possui mera expectativa à nomeação, apenas
adquirindo esse direito caso haja a comprovação do
surgimento  de  novas  vagas  durante  o  prazo  de
validade  do  concurso  público.  2.  O  mandado  de
segurança sob exame não foi instruído com acervo
probatório  apto  a  comprovar  as  alegadas
contratações que implicariam a preterição por parte
da  Administração Pública  de  nomear a  impetrante
para o cargo para o qual fora aprovada em concurso
público.  3.  Agravo  regimental  não  provido  (STJ,
AgRg no RMS 38736/RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Castro Meira,  julgado em 07/05/2013,  publicado no
DJe de 16/05/2013).

Não  é  necessário  grande  esforço  para  se  perceber
que essa postulação consubstancia a intenção de rediscutir  a matéria já posta em
análise e reformar a decisão - o que é inadmissível na via do recurso de integração -,
porquanto o acerto ou desacerto acerca de tal ou qual questão não diz respeito a
quaisquer dos defeitos arrolados no art. 535, do Código de Processo Civil.

Assim,  não  se  configurando  qualquer  vício  no
julgado,  tenho  como  incabível  o  manejo  de  embargos  de  declaração  com  essa
finalidade.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  PRESENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
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João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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