
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
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GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0000069-53.2014.815.0000
RELATOR: Des. José Ricardo Porto  
EMBARGANTE: Antônio Marcos Bezerra de Melo
ADVOGADO: George S. Ramalho Junior. (OAB/PB 11.576).
EMBARGADO: Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba.
INTERESSADO: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador-Geral.

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  MANDADO  DE
SEGURANÇA  COM  PEDIDO  DE  LIMINAR.  NULIDADE
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DO
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.  NÃO
OCORRÊNCIA EM VIRTUDE DO INTERESSADO HAVER
APRESENTADO  DEFESA  NA  VIA  ADMINISTRATIVA  E
DA  UTILIZAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO.  QUESTÃO DE FUNDO.
ACUMULAÇÃO  DE  FUNÇÕES  DE  SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL  E  CARGO  PÚBLICO  EFETIVO  DE
ANALISTA  JUDICIÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.  DEVER  DE OPTAR
POR  UMA  DAS  SERVENTIAS.  INEXISTÊNCIA  DE
DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.
INCOMPATIBILIDADE  DE  FUNÇÕES  PREVISTA  NO
ART. 25 DA LEI FEDERAL Nº 8.935/94. PRECEDENTES DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DESTA  CORTE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E  ERRO  MATERIAL.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  O  impetrante  teve  a  oportunidade  de  apresentar  defesa  no
processo administrativo, motivo pelo qual se afasta o argumento de
violação ao contraditório e à ampla defesa.

- As provas são direcionadas para o julgador e não para as partes.
Logo,  na  utilização  do  Princípio  do  Livre  Convencimento
Motivado (art. 131 do CPC), o julgador não está adstrito às teses
levantadas  pelos  litigantes,  mas,  por  outro  lado,  forma  o  seu
convencimento  valorativo  baseado  nas  fontes  do  Direito  e  nas
provas dos autos, motivando a sua decisão de maneira concisa.
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-  É de se rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir a
matéria  julgada  ou  quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade,  contradição e erro material porventura apontada.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  o  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  Sessão  Plenária,  por
unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por Antônio  Marcos  Bezerra  de
Melo, em face da decisão colegiada de fls. 516/522, proferida nos autos do Mandado de Segurança
contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba.

A exordial  insurgiu-se  em desfavor  de liberação  do Chefe  do  Judiciário  que,  ao
reconhecer a suposta cumulação do impetrante nos cargos de titular da serventia extrajudicial  e
analista judiciário, ambos da Comarca de Alagoa Nova, determinou que o mesmo optasse, no prazo
de 10 (dez) dias, por uma das funções.

Por  meio  do  decisum ora  guerreado,  este  Egrégio  Tribunal  denegou a  segurança
pleiteada,  sob  o  fundamento  de  ausência  de  nulidades  no  processo  administrativo  em  debate.
Apreciando a matéria de fundo, concluiu pela incompatibilidade na cumulação dos cargos ocupados
pelo promovente.

Insatisfeito, o embargante alega, em suma, omissão pelo não enfrentamento da tese
de nulidade por ausência de ampla defesa material, ao argumento de que as matérias suscitadas
não foram apreciadas na seara administrativa.

Por fim, requer o provimento da irresignação.

É o breve relatório.

VOTO

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a égide Do
Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão atacada fora proferida quando a referida norma já
se encontrava vigente.

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel  Código  de  Ritos, os  Embargos
Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material. In verbis:

“Art.  1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
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II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a tentativa
de rediscussão da matéria, inviável nesta seara. 

Ademais,  “o  juiz  não está obrigado a responder  todas as  alegações  das  partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.”.1

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante, por não haver pontos omissos a serem corrigidos no acórdão impugnado.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Rediscussão
da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  impróprio.
Prequestionamento.  Rejeição  dos  aclaratórios.  -  Não  se  admitem
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente  modificativo,  no
flagrante  intuito  de  ver  reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,
contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que
para fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”2

Em verdade, o decisório apreciou todas as questões postas em debate para a devida
solução da demanda, sobretudo no que concerne o argumento de suposta violação à ampla defesa e
a utilização do Princípio do Livre Convencimento Motivado (art. 131 do CPC). 

Passo a transcrever trechos do decisum:

“O impetrante aduz que o dito feito administrativo é nulo, porquanto não
respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao deferir a
produção de provas na via administrativa e depois sonegar tal direito,
tampouco os argumentos lançados por ele foram analisados. 

Considerando que as  duas nulidades citadas na inicial  se referem às
mesmas  teses  de  violação  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,  ambas
serão analisadas em conjunto.

1(RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 17a ao art. 535)
2 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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De início, convém destacar que há contradição nas argumentações do
impetrante  no  que  diz  respeito  aos  institutos  supostamente
desobedecidos. 

Como se sabe, o contraditório consiste, em suma, no direito de a parte
ser ouvida no processo administrativo ou judicial que lhe interessa; a
ampla defesa, por sua vez, consubstancia-se na prerrogativa que a parte
tem de utilizar todos os meios necessários para alcançar seu direito.

No  caso  em apreço,  o  impetrante  teve  a  oportunidade  de  apresentar
“Defesa Administrativa” no processo em análise, conforme cópia de fls.
64/93,  motivo  pelo  qual  afasta-se  o  argumento  de  violação  ao
contraditório e à ampla defesa.

A irresignação do autor, portanto, baseia-se na falta de reiteração de
comunicação à Diretoria de Gestão de Pessoas e à Diretoria Jurídico-
Administrativa deste Tribunal, assim como na ausência de enfretamento
específico  sobre  os  argumentos  por  ele  lançados  em  sua  defesa
administrativa.

Ocorre que as provas são direcionadas para o julgador e não para as
partes. 

Com efeito, na utilização do Princípio do Livre Convencimento Motivado
(art. 131 do CPC), o julgador não está adstrito às teses levantadas pelas
partes,  mas,  por  outro  lado,  forma  o  seu  convencimento  valorativo
baseado nas fontes do Direito e nas provas dos autos, motivando a sua
decisão de maneira concisa.

Neste sentido, já decidiu o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. REEXAME DE
PROVAS.  INVIABILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  1.  Tendo  a  Corte  de  origem
concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da não configuração de
todos os requisitos para a procedência da ação possessória, inviável a
inversão do julgado, por força da Súmula nº 7/STJ. 2. De acordo com a
jurisprudência  desta  Corte,  sendo  o  nosso  sistema  processual  civil
orientado  pelo  princípio  do  livre  convencimento  motivado,  ao
magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de
prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão
os motivos que lhe formaram o convencimento. 3. Agravo regimental não
provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 507384 SC 2014/0090632-2, Relator: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014). (g.n.).

Se a conclusão a qual chegou o Juiz Auxiliar da Presidência do TJPB,
ratificada pela Presidência deste Tribunal, foi contrária aos interesses
do  impetrante,  não  há  que  se  falar  em  nulidades  no  processo
administrativo, mas sim insatisfação com o decisum.” (fls. 516/522.)
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Posto isso, deve-se concluir pela irrazoabilidade dos argumentos trazidos pela parte
embargante, por não haver pontos a serem corrigidos na decisão colegiada.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Rediscussão
da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  impróprio.
Prequestionamento.  Rejeição  dos  aclaratórios.  -  Não  se  admitem
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente  modificativo,  no
flagrante  intuito  de  ver  reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,
contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que
para fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos
requisitos ensejadores dos embargos de declaração.”3

A insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses ou a
rediscussão da causa não encontram amparo na via dos embargos declaratórios.

Com essas  considerações,  REJEITO OS EMBARGOS, mantendo-se  o  acórdão
guerreado em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira
Filho  -  Presidente.   Relator:  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças
Morais  Guedes,  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos
Santos), Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Carlos Eduardo Leite
Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Execelentíssimo Senhor Desembargador Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho),  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz convocado até o preenchimento da vaga de desembargador), Arnóbio Alves Teodósio
e  João Benedito  da Silva (Vice-Presidente).  Impedidos  os  Exmos.  Srs.  Desembargadores  João
Alves da Silva,  e Márcio Murilo da Cunha Ramos.  Ausentes,  justificadamente,  os Exmos.  Srs.
Desembargadores José Aurélio da Cruz (Corregedor-Geral de Justiça), Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, Marcos Cavalcanti de Albuquerque e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes,  Procuradora  de Justiça,  em substituição  ao  Excelentíssimo Senhor Doutor  Bertrand de
Araújo Asfora, Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

        

3 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Fonsêca  Xavier  de  Andrade”  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 26 de julho de 2017.

Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/14  - J/04(R)
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