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F. Freire

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO 
NÃO  CARACTERIZADO.  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  ENTALHADA  NO 
ACÓRDÃO  HOSTILIZADO.  IMPOSSIBILIDADE. 
FINS DE PREQUESTIONAMENTO.  REJEIÇÃO.

− Não  se  identificando,  na  decisão  embargada, 
vícios no enfrentamento das questões levantadas, não 
há como prosperar os embargos declaratórios, mesmo 
que com meros fins de prequestionamento.

V I S T O S,   relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A C O R D A  o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, em Rejeitar os Embargos. 

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de Embargos  de  Declaração  com  efeito 
modificativo  e  para  fins  de  prequestionamento  constitucional,  fls. 
278/298,  opostos por  Hermani de Oliveira Costa,  contra os termos do 
acórdão,  fls.  243/274,  que  rejeitou,  por  unanimidade,  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa e, ainda, por maioria, as prejudicial de decadência 
e a preliminar de carência de ação e, no mérito, por maioria, denegou a 
segurança, em decisão assim ementada:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ACUMULAÇÃO  DE 
SERVENTIA  EXTRAJUDICIAL  COM  PROVENTOS  DE 
ESCRIVÃO JUDICIAL. OFICIAL  DE REGISTRO E ANALISTA 
JUDICIÁRIO.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  OPÇÃO  POR 
UMA DAS SERVENTIAS.  ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO 
DE  DEFESA.  INDEFERIMENTO  DE  PROVA. 
INOCORRÊNCIA.  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO. 
PREJUDICIAL  LEVANTADA  NA  SESSÃO  DE 
JULGAMENTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NOVA 
ORDEM  CONSTITUCIONAL  QUE  NÃO  ADMITE  A 
INVESTIDURA COMO NOTARIAL SEM PRÉVIO CONCURSO 
PÚBLICO.  FLAGRANTE 
INCONSTITUCIONALIDADE.IMPOSSIBILIDADE  DE  SE 
CONSOLIDAR  NO  TEMPO. REJEIÇÃO.    PRELIMINAR 
SUSCITADA,  DE  OFÍCIO,  POR  OCASIÃO  DO 
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO. CARÊNCIA DE 
AÇÃO . ATO DA AUTORIDADE COATORA, FACULTANDO 
AO  IMPETRANTE  A OPÇÃO  PELA SERVENTIA JUDICIAL 
OU  EXTRAJUDICIAL.  EFEITOS  CONCRETOS.  REJEIÇÃO. 
MÉRITO.  CUMULAÇÃO  DO  TABELIONATO  COM  OS 
PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA  NO  CARGO 
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE AFRONTA AO ARTIGO 37, 
XVI E § 10 DA CF.  DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO 
INSCRITO  NO  ARTIGO  39,  DA  LEI  6.402/1996. 
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 

- O julgador é o destinatário da prova, sendo prerrogativa deste 
aferir o amadurecimento do acervo probatório, podendo afastar 
as provas que se mostrem inúteis ou protelatórias, sem que isso 
configure  violação  aos  princípios  constitucionais  do 
contraditório  e  da  ampla  defesa,  decorrentes  do  devido 
processo legal aplicável ao processo administrativo.

-  Em  conformidade  com a  mais  abalizada  Jurisprudência  do 
Superior Tribunal de Justiça, “Quanto ao sistema de valoração 
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das provas, o legislador brasileiro adotou o princípio do livre 
convencimento motivado, segundo o qual o Juiz,  ao extrair a 
sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, 
decide a causa de acordo com o seu livre convencimento, em 
decisão devidamente fundamentada”1.

- Na esteira de entendimento do STF, não é aplicável o artigo 54 
da  Lei  nº  9.784/1999  em  situações  flagrantemente 
inconstitucionais, como é o caso da admissão de servidores sem 
concurso público.

- A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se 
consolide  o  ato  administrativo  acoimado desse  gravoso vício 
em função da decadência.

Tendo  a  ação  mandamental  sido  impetrada  no  momento 
próprio, dentro do prazo decadencial, contado a partir do ato 
praticado pela  administração,  que gerou efeitos  concretos  na 
situação jurídica  do impetrante,  desacolhe-se a  preliminar de 
carência de ação.

A Lei 8.935/94, que regulamentou o art.  236 da CF/88,  vedou 
expressamente,  em seu  art.  25,  a  cumulação  do  exercício  da 
atividade  notarial  e  de  registro  com  qualquer  outro  cargo, 
função ou  emprego  público.

- Segundo preceitua o artigo 37, XVI, da Constituição Federal de 
1988, “é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado 
em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de 
professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico;  c)  a  de  dois  cargos  ou  empregos  privativos  de 
profissionais  de  saúde,  com  profissões  regulamentadas”.  Por 
sua vez, nas linhas do § 10º, do mesmo normativo, “é vedada a 
percepção  simultânea  de  proventos  de  aposentadoria 
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração 
de  cargo,  emprego  ou  função  pública,  ressalvados  os  cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e 
os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração”.

- De acordo com posicionamento exposto em caso análogo pelo 
Colendo  STF,  “[...]  embora  à  época  em  que  o  impetrante  se 
submeteu ao certame fosse possível a acumulação do cargo de 
escrivão  e  da  função  pública  de  tabelião,  a  promulgação  da 
Carta de 1988 proibiu expressamente a pretendida acumulação 
no  seu  art.  37,  incisos  XVI  e  XVII.  Posteriormente,  com  o 
advento  da  Lei  8.935/1994  e  da  Lei  estadual  5.627/1994, 
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confirmou-se  a  ilegitimidade  dessa  cumulação,  sendo 
determinados  o  desmembramento  dos  serviços  judiciais  e 
extrajudiciais e a escolha por um ou outro. Em face da ausência 
de opção pelo serviço notarial  e  registral  no prazo conferido 
pela lei, o T]/ AL entendeu ter o impetrante optado tacitamente 
pela serventia judicial.  Nesse contexto, forçoso concluir que o 
impetrante  decaiu  do  direito  de  optar  pela  permanência  na 
serventia extrajudicial, o que corrobora, in casu, a inexistência 
da fumaça do bom direito. Ademais, vale ressaltar que, mesmo 
após o decurso in albis do prazo para manifestação da opção, o 
impetrante  permaneceu  no  exercício  do  cargo  público  de 
escrivão  e  na  titularidade  da  serventia  extrajudicial,  em 
flagrante  desacordo  com  o  ordenamento  jurídico  vigente. 
Diante  da  expressa  vedação  legal  e  constitucional  quanto  à 
acumulação  pleiteada,  não  existe  expectativa  legítima  a  ser 
tutelada em razão do decurso do tempo. É de se presumir que o 
impetrante conhecia a inconstitucionalidade e a ilegalidade da 
acumulação,  ou,  ao menos,  que tinha o dever de conhecer  o 
vício,  o  que  afasta  a  tese  de  aplicação  da  teoria  do  fato 
consumado  ou,  ainda,  da  tutela  com  esteio  no  princípio  da 
proteção da confiança”2.

- Com esteio nas decisões do Superior Tribunal de Justiça e da 
Suprema  Corte,   inexiste  direito  líquido e certo  no caso em 
apreço, posto que ao assinalar prazo para que o servidor faça 
opção entre a serventia judicial ou extrajudicial,  a autoridade 
administrativa  apenas  respeitou  a  força  normativa  da 
Constituição,  em  perfeita  harmonia  com  a  legislação  de 
regência,  impondo-se a denegação da Segurança.”

Em  suas  razões  recursais,  o  embargante  sustenta  a 
ocorrência de omissão “pelo não enfrentamento da tese de nulidade por 
ausência   de  ampla  defesa,  eis  que  nenhum  dos  argumentos  do 
impetrante foi analisado na decisão administrativa; por não enfrentar a 
matéria alegada referente à violação ao princípio da isonomia,  eis  que 
“inúmeras  situações  idênticas  ao  do  impetrante  foram  julgadas  pelo 
Tribunal de Justiça do Estado da  Paraíba,  deferindo o afastamento da 
atividade,  aplicando-se  o  art.  35  da  Lei  Estadual  6.402/1996;  e  por 
desprezar a Lei Estadual nº 6.402/1996, uma vez que foi afastada a sua 
aplicação, sem declará-la inconstitucional.

Assevera que o processo administrativo é nulo “por 
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ter cerceado o direito a produção de provas e a decisão administrativa é 
nula  por  não  ter  dado  à  impetrante  ampla  defesa  e  contraditório  por 
sequer ter examinado suas alegações e argumentos jurídicos”.

Afirma que  o argumento da ausência de tratamento 
isonômico entre todas as pessoas amparadas pelo art. 30, §6º e art. 35 da 
Lei Estadual nº 6.402/1996 não foi enfrentado pelo acórdão embargado, 
merecendo a devida correção.

 
 Verbera ainda a necessidade de anulação do acórdão 

embargado  ex  officio  para  suscitar  incidente  de  inconstitucionalidade, 
considerando que a aplicação da Lei nº 6.402/1996. 

Por  fim,  requer  o  acolhimento  dos  presentes 
Embargos,  para  que  “sejam  sanadas  as  omissões,  contradições  e 
obscuridades  apontadas  nos  embargos,  enfrentando  toda  a  matéria 
omitida e corrigindo as matérias contraditórias, para ao final emprestar 
os  efeitos  infringentes,  modificando  o  julgado  recorrido  para  julgar 
procedente a ação, CONCEDENDO A SEGURANÇA”. 

Caso  assim  não  entenda,  que  se  anule  ex  officio  o 
acórdão embargado para suscitar o incidente de inconstitucionalidade da 
Lei Estadual nº 6.402/1996.

Intimado para os fins do art. 1.023, §2º do CPC/2015, o 
procurador quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 307. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora 

Inicialmente, é importante ressaltar que os embargos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000058-24.2014.815.0000                               5



declaratórios  devem  se  limitar  à  existência  de  omissão,  obscuridade, 
contradição, ou erro material.  Essa é a dicção do art. 1022 e seus incisos 
do Código de Ritos/2015. 

Do  contrário,  transmudar-se-iam  os  embargos  de 
declaração,  de  instrumento  de  integração  das  decisões  judiciais  em 
sucedâneo  de  recurso,  pois  se  possibilitaria,  acaso  tal  acontecesse, 
promover o reexame da causa já definida.

Seguindo essa linha de raciocínio,  extraio do exame 
detido  dos  autos  que  o  embargante  não  se  conformou  com  a 
fundamentação  contrária  da  decisão  colegiada  em  relação  às  suas 
pretensões  e,  para  tanto,  lançou  mão  dos  aclaratórios,  de  maneira 
totalmente infundada, pretendendo o rejulgamento da causa. 

Assim  os  declaratórios  não  merecem  acolhimento, 
pois  a  decisão  atacada  não  carrega  qualquer  vício,  encontrando-se 
suficientemente fundamentada e motivada. 

Passo à apreciação dos argumentos do embargante. 

Sustenta, inicialmente, o embargante,  a ocorrência de 
omissão “pelo não enfrentamento da tese de nulidade por ausência  de 
ampla  defesa,  eis  que  nenhum  dos  argumentos  do  impetrante  foi 
analisado na decisão administrativa”. 

No  que  diz  respeito  ao  cerceamento  de  defesa, 
pronunciou-se a decisão embargada:

“DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA

Inicialmente, analiso a   tese de cerceamento de 
defesa,   consubstanciada na omissão da autoridade 
impetrada em reiterar a determinação de expedição 
de ofícios, por ele solicitados, à Diretoria de Gestão 
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de Pessoas e  à Diretoria Jurídico-Administrativa da 
Presidência do TJPB, a fim de que informassem em 
quais  processos  administrativos  foram  concedidas 
aposentadoria a  servidores do Poder Judiciário que 
acumulavam  a  serventia  judicial  e  extrajudicial, 
mantendo-se a delegação desta última, com base no 
art. 30, 6º e art. 35, ambos da Lei Estadual nº 6.402/96.

Em  que  pesem  os  argumentos  do  impetrante, 
tenho que a alegação não encontra qualquer respaldo, 
merecendo, pois, ser afastada, pois como é cediço o 
destinatário  da  prova  é  o  juiz,  sendo  prerrogativa 
deste, aferir o amadurecimento do acervo probatório, 
visando  à  formação  de  seu  convencimento.  Logo, 
deve interromper a marcha processual sempre que a 
questão  controvertida  já  esteja  devidamente 
esclarecida.

Assim,  compete  ao  julgador  decidir  sobre  a 
produção  das  provas  requeridas  pelas  partes, 
podendo  afastar  as  que  se  mostrem  inúteis  ou 
protelatórias,  sem  que  isso  configure  violação  aos 
princípios  constitucionais  do  contraditório  e  da 
ampla defesa,  decorrentes do devido processo legal 
aplicável ao processo administrativo.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do  Superior 
Tribunal de Justiça:

“Na  verdade,  vige  no  ordenamento  jurídico 
brasileiro  o  princípio  do  livre  convencimento 
motivado  do  magistrado,  razão  pela  qual, 
encontrando elementos de fatos e provas válidos 
no procedimento, o juiz não é obrigado a tecer 
considerações  sobre  todos  os  argumentos 
levantados  pelas  partes  interessadas  durante  o 
procedimento  judicial  ou  administrativo,  sem 
que  isto  importe  cerceamento  de  defesa  ou 
omissão,  como  quer  o  recorrente."  (STJ,  2ª 
Turma,  RMS  32769/MG,  Rel.  Min.  Mauro 
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Campbell Marques, Julgado em 09/08/2011)

Assim,  quanto  ao  argumento  do  impetrante 
acerca  dos  prejuízos  decorrentes  da  ausência  de 
reiteração dos ofícios não respondidos, anote-se que 
não há qualquer respaldo em sua arguição, uma vez 
que,  estando  suficientemente  demonstradas  as 
questões  postas  em  litígio,  pode  o  magistrado 
dispensar  a  dilação  probatória  e  julgar  a  lide, 
notadamente quando as providências solicitadas por 
meio do ofício em menção não se mostrariam hábeis 
a modificar os fatos ocorridos a ponto de dar solução 
diversa à conjuntura.

 
Reforçando  tal  raciocínio,  confiram-se  os 

julgados:
 
RECURSO  ORDINÁRIO  CONSTITUCIONAL 
EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
ART.  1.º,  INCISO I,  ALÍNEA A,  C.C.  O  §  4.º, 
INCISOS I  E  II,  TODOS DA LEI  N.º  9.455/97. 
INDEFERIMENTO DE PERÍCIAS EM PROVAS 
PRODUZIDAS  NA  FASE  INQUISITORIAL 
DEVIDAMENTE  MOTIVADO.  SIMULAÇÃO 
DOS  FATOS.  DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. 
ART. 184, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO 
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Quanto ao sistema de valoração das provas, o 
legislador brasileiro adotou o princípio do livre 
convencimento motivado, segundo o qual o Juiz, 
ao  extrair  a  sua  convicção  das  provas 
produzidas  legalmente  no  processo,  decide  a 
causa de acordo com o seu livre convencimento, 
em decisão devidamente fundamentada. 2. Não 
ocorre cerceamento de defesa nas hipóteses em 
que  o  Juiz  reputa  suficientes  as  provas  já 
colhidas  durante  a  instrução.  O  Julgador  não 
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está  obrigado  a  realizar  outras  provas  com  a 
finalidade de melhor esclarecer a tese defensiva 
do  Réu,  quando,  dentro  do  seu  livre 
convencimento  motivado,  tenha  encontrado 
elementos  probatórios  suficientes  para  a  sua 
convicção. Precedentes desta Corte. 3. No caso, o 
Magistrado  singular  indeferiu 
fundamentadamente  os  pedidos  da  Defesa, 
considerada a desnecessidade da realização de 
novas provas para a busca da verdade real. Se o 
Juiz  monocrático  não  constatou  a  necessidade 
da  realização  de  novas  diligências  além 
daquelas já produzidas na fase inquisitorial para 
a  formação  de  seu  convencimento,  não  ocorre 
cerceamento  de  defesa.  [...]  5.  Recurso 
desprovido.  (STJ,  RHC  30.253/SP,  Rel.  Min. 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 01/10/2013).
 
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 
RESCISÃO  CONTRATUAL.  SALDO 
DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. 
DESNECESSIDADE.  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  PRINCÍPIO  DO 
LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO. 
REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cumpre 
ao  magistrado,  destinatário  da  prova,  valorar 
sua necessidade, conforme o princípio do livre 
convencimento  motivado,  previsto  no  art.  131 
do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa 
quando,  em  decisão  fundamentada,  o  juiz 
indefere  produção  de  provas,  seja  ela 
testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, 
a alteração das conclusões adotadas pela Corte 
de origem,  de  que não  houve cerceamento de 
defesa  com  o  indeferimento  de  nova  prova 
pericial, tal como postulada a questão nas razões 
recursais,  demandaria,  necessariamente,  novo 
exame do acervo fático-probatório constante dos 
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autos, providência vedada em recurso especial, 
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.  3. 
Agravo regimental  a  que se nega  provimento. 
(STJ,  AgRg  no  AREsp  336.893/SC,  Rel.  Min. 
SÉRGIO KUKINA, T1,  17/09/2013).
 
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO 
DE  PROVAS.  INDEFERIMENTO. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO 
CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. 
O magistrado, com base no livre convencimento 
motivado, pode indeferir a produção de provas 
que  julgar  impertinentes,  irrelevantes  ou 
protelatórias  para  o  regular  andamento  do 
processo,  o  que  não  configura,  em  regra, 
cerceamento de defesa. Precedentes. 2. Rever a 
orientação adotada pelo Tribunal a quo, a fim de 
acolher-se  a  tese  da  recorrente  de  que  a 
realização de perícia técnica seria imprescindível 
para  a  solução  da  lide,  exige  análise  das 
circunstâncias  fático-probatórias  dos  autos, 
procedimento  defeso  em  recurso  especial  nos 
termos da Súmula 7/STJ.  3.  Agravo regimental 
não provido. (STJ, AgRg no AREsp 295.458/RS, 
Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA 
TURMA, 05/08/2013).

No  caso  dos  autos,  a  decisão  administrativa 
vergastada  pautou-se  no  entendimento  de  que  o 
exercício  da  atividade  notarial  e  de  registro  é 
incompatível com o de qualquer cargo, emprego ou 
função  pública,  nos  termos  do  art.  25  da  Lei  nº 
8.935/94, que regulamentou 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  quando 
suficientes os elementos necessários para a formação 
da convicção do condutor do processo.
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Diante de tal  questão,  entendo não ter  havido 
qualquer  prejuízo  à  defesa  do  ora  impetrante  no 
âmbito  do  processo  administrativo  mencionado, 
especialmente  porquanto  o  conjunto  probatório  se 
apresentara suficiente à comprovação da acumulação 
indevida  de  funções  judicial  e  extrajudicial  pelo 
servidor  investigado,  mostrando-se  consentâneo, 
inclusive,  com o decidido no ato  coator,  atinente  à 
notificação do servidor processado para, em 10 (dez) 
dias,  optar  definitivamente por uma das atividades 
desempenhadas em regime de cumulação.

Desta  forma,  não  vislumbro  cerceamento  de 
defesa,  uma  vez  que  as  provas  requeridas  pelo 
impetrante eram dispensáveis  ao deslinde do feito, 
não possuindo o condão de comprometer a higidez 
do procedimento administrativo. 

Rejeito a preliminar.”

Quanto à questão referente à violação ao princípio da 
isonomia, eis que “inúmeras situações idênticas ao do impetrante foram 
julgadas  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da   Paraíba,  deferindo  o 
afastamento  da  atividade,  aplicando-se  o  art.  35  da  Lei  Estadual 
6.402/1996”, não vislumbro qualquer omissão, pois o judiciário deve se 
ater as peculiaridades de cada caso concreto, de forma que a existência de 
possíveis decisões lançadas em casos semelhantes, não têm o condão de 
vincular o julgamento.

Por fim, quanto à nulidade arguida  por ter o decisum 
desprezado a Lei Estadual nº 6.402/1996, uma vez que foi afastada a sua 
aplicação, sem declará-la inconstitucional, entendo que a não aplicação de 
lei ao caso concreto não pressupõe necessariamente o seu afastamento, 
este  sim  equiparado  à  declaração  de  inconstitucionalidade.  Para  que 
esteja consubstanciada a caracterização da ofensa ao princípio da reserva 
de plenário é necessário que haja o afastamento da lei, de forma implícita 
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ou explícita, em razão de incompatibilidade com a Constituição.

Nesse norte:
 

"A  simples  ausência  de  aplicação  de  uma  dada  norma 
jurídica ao caso sob exame não caracteriza, apenas por isso, 
violação  da  orientação  firmada  pelo  STF.  Para 
caracterização da contrariedade à Súmula Vinculante 10, do 
STF,  é  necessário  que  a  decisão  fundamente-se  na 
incompatibilidade  entre  a  norma legal  tomada como base 
dos  argumentos  expostos  na  ação  e  a  Constituição."  (Rcl 
6.944,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  julgamento  em  23-6-2010, 
Plenário, DJE de 13- 8-2010.) No mesmo sentido: AI 566.502-
AgR,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  julgamento  em  1º-3-2011, 
Segunda Turma, DJE de 24-3-2011. (Grifei)

Analisando a decisão objurgada,  observa-se 
que não houve o afastamento da norma estadual, esta apenas 
não  foi  aplicada  ao  caso  concreto,  por  haver  Lei  Nacional 
anterior  disciplinando  a  matéria,  senão  vejamos  trecho  do 
decisum:

“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, 
pudesse  retornar  ao exercício  de uma das  funções, 
após  optar  pela  serventia  judicializada  ou  não 
judicializada, bastando apenas a comunicação de sua 
decisão ao Presidente do Tribunal de Justiça.

Contudo, a despeito da regra estadual, verifica-
se  que  a  Lei  Nacional  nº  8.935,  editada  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.”
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Da leitura do artigo supratranscrito,  conclui-se 
que a situação em que se encontra o postulante viola 
frontalmente o que se encontra ali disposto.

Nem se diga que o afastamento temporário da 
serventia extrajudicial teria o condão de desconstituir 
a  simultaneidade  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.”

Portanto, a questão objeto dos presentes embargos já 
foi  suficientemente  esquadrinhada  no  bojo  dos  autos,  pretendendo  a 
recorrente apenas rediscutir questão já julgada. 

Desta forma,  em função da especificidade e  clareza 
ímpar  dos  declaratórios,  mostra-se  impertinente  a  insurgência  do 
embargante,  visto  que  inadmissível  se  utilizar  desse  mecanismo  para 
rediscussão da matéria.

Ademais,  nem  mesmo  para  fins  de 
prequestionamento se pode desejar repisar os argumentos que restaram 
repelidos pela fundamentação desenvolvida na decisão.

Nesse sentido: 

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 

DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  CONTRADIÇÃO. 

OBSCURIDADE.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE 

PREQUESTIONAMENTO.  ARESTO  MANTIDO.

(…) 4 - Os Embargos de Declaração, ainda que para efeito de 

prequestionamento,  devem  subsumir-se  a  quaisquer  das 

hipóteses previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Embargos  de  Declaração  rejeitados.  Acórdão  n.  605182, 

20110110135933APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5ª Turma 
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Cível, julgado em 25/07/2012, DJ 30/07/2012 p. 194 (negritei)

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO.  CONTRADIÇÃO.  AUSÊNCIA.  TESES  DAS 

PARTES.  ADOÇÃO  PELO  JULGADOR.  DESNECESSIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA 

PELOS  ACLARATÓRIOS.  VEDAÇÃO.

1. Ausentes a omissão e a contradição, afasta-se a alegação de 

vício  no  julgamento.  (…)  3.  Os  embargos  de  declaração 

constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito 

devolutivo  restrito,  uma vez  que  seu conteúdo limita-se  às 

hipóteses  delineadas  no  artigo  535  do  Código  de  Processo 

Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo 

julgamento  restou  exaurido.  4.  Negou-se  provimento  aos 

embargos  declaratórios.  .  Acórdão  n.  605271, 

20110111615338APC,  Relator  FLAVIO ROSTIROLA,  1ª  Turma 

Cível, DJ 27/07/2012 p. 61

Desta  feita,  percebe-se  que  a  decisão  foi  nítida  e 
objetiva,  eis  que  a  matéria  foi  devidamente  analisada,  não  deixando 
dúvidas sobre o assunto.

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária 
deste Tribunal Pleno, no dia 29 de novembro de 2016, conforme certidão 
de julgamento de f. 310,  o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque 
– Presidente,  Relatora: Maria das Graças Morais Guedes.  Participaram 
ainda do julgamento os  Exmos. Desemdagadores Carlos Eduardo Leite 
Lisboa( Juiz convocado para substituiro  o Des.  Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho), Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Maria de Fátima Moraes 
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Bezerra Cavalcanti, Saulo Henriques de Sá e Benevides, Tércio Chaves de 
Moura (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Maria das Neves do 
Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira),  João  Alves  da  Silva,  Gustavo  Leite 
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho 
da  Nóbrega  Coutinho),  Aluízio  Bezerra  Filho(Juiz  convocado  para 
substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto), Carlos Martins Beltrão Filho, 
Carlos  Antônio  Sarmento(Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo. 
Des.Mácio Murilo da Cunha Ramos), Joás de Brito Pereira Filho e Marcos 
William de Oliveira (Juiz convocado para substituir  Des. João Benedito 
da Silva). Impedido o Exmo. Sr. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. Averbou 
suspeiçãoo  Exmo.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.  Ausentes, 
justificadamente,  os  Exmos.  Srs.  Desembargadores  Arnóbio  Alves 
Teodósio ( Corregedor- Geral de Justiça ), Ricardo Vital de Almeida (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz) e Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor 
Bertrand de Araújo Asfora,  Procurador- Geral de Justiça do Estado da 
Paraíba.

 
Gabinete  no  TJ/PB,  em  João  Pessoa-PB,  12   de 

Dezembro de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    R E L A T O R A
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