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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE, 
CONTRADIÇÃO  E  ERRO  MATERIAL.  PRETENSÃO  DE 
MERA REDISCUSSÃO  DO JULGADO.  DESCABIMENTO. 
IMPERIOSA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de 
integração,  não se  prestando para reexame da  matéria.  Não 
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material 
no julgado, incabíveis se revelam os aclaratórios, mesmo que 
tenham finalidade específica de prequestionamento.

- À luz da Jurisprudência, “Constatado que a insurgência da 
embargante não diz respeito a eventual vício de integração do 
acórdão  impugnado,  mas  a  interpretação  que  lhe  foi 
desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios”1.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos 
do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 175.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo  Estado da 
Paraíba contra acórdão que negou provimento a remessa e apelo, mantendo sentença 
proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que 
concedeu segurança pretendida por Roberto Dimas Campos Júnior, para “consolidar 

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



a participação do impetrante no curso de formação de Agente Penitenciário”.

Irresignada com o provimento in questo, a Edilidade interessada 
opôs recurso de integração, arguindo a ocorrência, no julgado, de violação ao art. 30, 
incs. I, II e III, da Constituição do Estado da Paraíba, especificamente no que concerne 
à previsão da conferência de publicidade ao ato administrativo por meio da simples 
publicação no Diário Oficial, e não mediante notificação pessoal do administrado.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Compulsando  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser 
acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro 
material na decisão atacada, mas rediscutir matéria, o que é impossível na via estreita 
dos embargos de declaração. A esse respeito, o art. 1.022, do CPC, preceitua:

Art.  1.022.   Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer 
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de 
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência 
aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

À luz de tal raciocínio, não se detecta defeito a ser integrado no 
acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora dirimida com a devida e 
suficiente fundamentação, não tendo sido omissa ou contraditória  em ponto algum.

Com  efeito,  vislumbra-se  que  o  acórdão  apreciara  toda  a 
matéria  posta  à  análise,  mormente  ao  se  considerar  que  a  matéria  ventilada  nos 
aclaratórios fora devida e motivadamente analisada no acórdão. Neste particular, não 
subsiste qualquer vício a ser integrado, sequer quanto ao exame dos artigos arguidos, 
devendo-se, destarte, concluir pela adequada fundamentação do julgado.

Assim, bem denotando a escorreita apreciação da matéria por 
parte  deste  Colegiado,  destaquem-se excertos  da  decisão  embargada,  a  qual  bem 
fundamentou e decidiu o feito, inclusive com fulcro na abalizada Jurisprudência:



“[...] considerando-se a casuística carreada aos presentes autos, há 
de se adiantar que a remessa necessária e o apelo não merecem 
provimento,  porquanto  a  sentença  se  afigura  integralmente 
legítima e apropriada.

Tal é o que se constata facilmente da análise das peculiaridades da 
causa, de onde se extrai que a eliminação do apelado decorrera do 
não  comparecimento  do  candidato  impetrante  para  Curso  de 
Formação  de  Agente  Penitenciário,  em  virtude  da  falta  de 
convocação pessoal dos indivíduos aptos e da ocorrência de um 
lapso  temporal  superior  a  três  anos  e  nove  meses  entre  a 
convocação dos aprovados e classificados e a convocação dirigida 
a candidatos remanescentes, da qual decorrera o chamamento do 
candidato em litígio.

Desta  feita,  em  razão  do  logo  ínterim  entre  as  convocações, 
consoante denotado acima, revela-se que desarrazoado seria exigir 
do candidato que ficasse atento a toda e qualquer edição do diário 
oficial  publicada  neste  ínterim.  Nessa  senda,  a  própria 
jurisprudência  pátria  vem  entendendo,  nos  casos  de  extenso 
espaço de tempo entre as convocações editalícias, que a ciência do 
candidato deve se dar por meio de comunicação pessoal,  ainda 
que assim o edital não entenda.

Corroborando tal visão, destaquem-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
CONVOCAÇÃO PARA NOVA ETAPA.  EDITAL PUBLICADO 
EM DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O 
TAL  CHAMAMENTO  E  A  REALIZAÇÃO  DA  FASE 
IMEDIATAMENTE  ANTERIOR.  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE.  1.  Trata-se  de  mandado  de  segurança 
impetrado por candidato aprovado em concurso público contra 
ato  que  o  teria  excluído  do  certame.  O impetrante  recorrente 
alega que, apesar de ter tomado conhecimento da sua aprovação 
na primeira etapa do concurso por meio de edital, somente nove 
meses após isso é que houve a convocação para a perícia médica. 
Entende  violado  seu  direito,  por  não  ter  sido  intimado 
pessoalmente  para  a  avaliação  médica.  2.  Há  entendimento 
pacífico nesta Corte no sentido de que caracteriza violação ao 
princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase 
de  concurso  público  apenas  mediante  publicação  do 
chamamento  em  diário  oficial  quando  passado  considerável 
lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado 
da etapa imediatamente anterior e a referida convocação,  uma 



vez  que  é  inviável  exigir  que  o  candidato  acompanhe, 
diariamente,  com leitura  atenta,  as  publicações  oficiais.  3.  Na 
espécie, o recorrente foi convocado para a avaliação de títulos do 
certame  em  edital  publicado  em  27.1.2009,  sendo  convocado 
genericamente  nesse  mesmo  edital  para  avaliação  médica  em 
1.9.2009. 4. E, mesmo não havendo previsão expressa no edital do 
certame  de  intimação  pessoal  do  candidato  acerca  de  sua 
nomeação,  em  observância  aos  princípios  constitucionais  da 
publicidade  e  da  razoabilidade,  a  Administração  Pública 
deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido 
entre  as  fases  do  concurso  (mais  de  8  meses),  comunicar 
pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse 
exercer,  se fosse de seu interesse,  o exame médico. 5.  Recurso 
ordinário  em  mandado  de  segurança  provido.  (STJ,  RMS 
34304/ES,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO  PÚBLICO.  CONVOCAÇÃO  MEDIANTE 
PUBLICAÇÃO  NO  DIÁRIO  OFICIAL.  PRINCÍPIOS  DA 
PUBLICIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE.  NÃO 
OBSERVÂNCIA.  PRECEDENTES.  1.  Muito  embora  não 
houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação 
pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância 
aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, 
a  Administração  Pública  deveria  convocar  pessoalmente  o 
candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, 
seu direito à nomeação e posse. 2.  De acordo com o princípio 
constitucional  da publicidade,  insculpido no art.  37,  caput,  da 
Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus 
atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando 
os administrados forem individualmente afetados pela  prática 
do ato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
RMS 23467/PR, Rel.  Min.  MARIA THEREZA DE A. MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
PERDA  DO  PRAZO  PARA  MATRÍCULA  NO  CURSO  DE 
FORMAÇÃO  DE  AGENTE  DE  SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIA.  CONVOCAÇÃO  PARA  ESTA  ETAPA 
REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELA IMPRENSA OFICIAL. 
DECURSO  DE  MAIS  DE  QUATRO  ANOS  DESDE  A 
DIVULGAÇÃO  DO  RESULTADO  DA  FASE  ANTERIOR. 
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA  PUBLICIDADE. 
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO 



DO  CANDIDATO  DE  MANTER  ATUALIZADOS  SEUS 
DADOS CADASTRAIS. PREVISÃO EDITALÍCIA IMPLÍCITA 
DE  CONVOCAÇÃO  PESSOAL.  PRECEDENTE  DO  STJ. 
SEGURANÇA CONCEDIDA.  Caracteriza violação ao princípio 
da  razoabilidade  a  convocação  para  determinada  fase  de 
concurso público apenas mediante publicação do chamamento 
em diário oficial quando passado considerável lapso temporal 
entre  a  realização  ou  a  divulgação  do  resultado  da  etapa 
imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é 
inviável  exigir  que  o  candidato  acompanhe,  diariamente,  com 
leitura atenta, as publicações oficiais STJ, RMS 32688/RN, Rel. 
Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado 
em  04/11/2010,  DJe  12/11/2010.  A  previsão  expressa  de  que  o 
candidato  deve  manter  atualizado  seu  telefone  e  endereço 
demonstra,  ainda  que  implicitamente,  o  intuito  da 
Administração de entrar em contato direto com o aprovado no 
momento de sua convocação, não podendo ser prejudicado pela 
notificação  realizada  exclusivamente  via  Diário  Oficial. 
Precedente  do  STJ.  Segurança  concedida.  (TJPB -  Acórdão do 
processo nº 99920120008993001 - 4ª CÂMARA CIVEL – Rel. DES. 
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - 21/03/2013)

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE 
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE 
PENITENCIÁRIO.  ELIMINAÇÃO  DO  CANDIDATO. 
CONVOCAÇÃO  PARA  NOVA  ETAPA  DO  CERTAME  POR 
MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL DE QUASE 
QUATRO ANOS ENTRE AS FASES DO CONCURSO. OFENSA 
AO  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.  NECESSIDADE  DE 
NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESPROVIMENTO DA REMESSA 
E DO APELO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. - Segundo a 
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  caracteriza 
violação  ao  princípio  da  razoabilidade  a  convocação  para 
determinada  fase  de  concurso  público  apenas  mediante 
publicação em diário oficial,  mormente quando passado lapso 
de quase quatro anos entre a divulgação do resultado de etapa 
anterior  e  a  referida  convocação,  dada  a  inviabilidade  de  se 
exigir dos candidatos o acompanhamento diário das publicações 
oficiais.  -  Em havendo um longo ínterim entre o resultado de 
uma etapa do concurso e a convocação para matrícula em fase 
posterior,  a  convocação  deve  se  dar  de  forma  pessoal,  não 
podendo ser feita, exclusivamente, mediante diário oficial, ainda 
que não haja previsão editalícia neste sentido. (TJPB – Acórdão 
no processo nº  0096944-67.2012.815.2001 – 4ª Câmara Cível – Rel. 
Des. João Alves da Silva – j. 21/10/2013)



Portanto, seguindo tal norte interpretativo, constata-se, de modo 
claro, a impropriedade da convocação relativamente ao apelado, 
eis  que,  em  tendo  decorrido  um  enorme  interstício  entre  duas 
fases  do  certame,  não  poderia  o  mesmo  ter  sido  convocado, 
unicamente, por meio do diário oficial  e de publicação em sítio 
eletrônico  da  organizadora.  Assim,  ante  a  inocorrência  da 
notificação  pessoal  do  recorrido,  ilegítima  é  a  eliminação  do 
mesmo por perda do prazo de matrícula no curso de formação, 
sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

Diante das razões acima expostas, bem assim levando em conta os 
julgados  do  STJ,  nego  provimento  à  remessa  necessária  e  ao 
apelo  da  Edilidade,  mantendo  incólumes  todos  os  termos  da 
sentença ora vergastada”.

Neste particular, tenho não subsistir defeito no julgamento.

Ressalte-se,  ainda, que o STJ  “tem entendimento pacífico de 
que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão 
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o 
seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”(STJ - EDcl no MS 10286 / DF – 
Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114).

Outrossim, veja-se a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 
DO  ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER  INFRINGENTE  DA 
PRETENSÃO.  FINALIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A 
NATUREZA  DO  RECURSO.  APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À 
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os 
embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no 
art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar contradição 
ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de 
especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, 
não há como prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O reexame de 
matéria  já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar  efeitos 
infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função 
integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração 
rejeitados.” (STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de 
Noronha T4 – Dj 08/03/2010)

Assim, arremato que, se a decisão envereda por interpretação 
equivocada  ou  que  contraria  os  argumentos  da  recorrente,  não  há  se  falar  em 
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos.

Sobre o tema, o STJ decide que “constatado que a insurgência 
da  embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão 



impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos 
aclaratórios.”(STJ - EDcl MS 13692 – Min. Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009).

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do 
voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


