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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  REITERAÇÃO  DOS
ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM
SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.

Os  embargos  de  declaração  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistente  omissão  e
contradição,  instauram  nova  discussão  a  respeito  de  matéria  expressa  e
coerentemente decidida pelo acórdão embargado hão de ser rejeitados.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios  na  Apelação  Cível  e  Remessa  Necessária  n°  0040233-
76.2011.815.2001,  em  que  figuram  como  Embargante  o  Estado  da  Paraíba  e
Embargados  Cláudio José Oliveira dos Santos, Caio Cézar Gonçalves de Barros,
José  Rogério  da  Silva  Frazão,  José  Wilson  Tavares  Cruz  e  Odon Rodrigues  de
Freitas Júnior.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO.

O Estado da Paraíba  opôs  Embargos de Declaração contra o Acórdão
de f. 334/337, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em seu desfavor intentada
por  Cláudio José Oliveira dos Santos, Caio Cézar Gonçalves de Barros, José
Rogério  da  Silva  Frazão,  José  Wilson  Tavares  Cruz  e Odon Rodrigues  de
Freitas Júnior, que em sede de reanálise de Acórdão de f. 226/231, impugnado
por Recurso Extraordinário, provocada pela vislumbrada contrariedade entre a tese
esposada  por  este  Colegiado quando do julgamento  da  Remessa  Necessária,  da
Apelação e do Recurso Adesivo, e o que restou decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 837.311 (Tema 784), afetado à sistemática da
repercussão  geral,  manteve  o  desprovimento  de  sua  Apelação  e  da  Remessa
Necessária,  ao  fundamento  de  que  o  entendimento  uniformizado  pela  Corte
Suprema não se aplica ao caso em comento.

Em suas razões, f. 341/345, sustentou que o Acórdão embargado incorreu
em omissão por supostamente não ter se manifestado acerca dos arts. 494, 1.039 e
1.040,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  deixando,  em seu  dizer,  de  apontar  o
distinguishing ou  overruling entre  o  Aresto  reanalisado  e  o  posicionamento  do
Supremo Tribunal Federal.

Alegou a existência de contradição e obscuridade, argumentando que os



documentos de f.  162/171 não comprovam a nomeação dos Embargados, por se
tratarem de mera listagem de candidatos aprovados no Curso de Formação.

Apontou, ainda, omissão por ausência de manifestação sobre o art. 10, do
CPC/2015,  que  impõe  a  prévia  intimação  das  partes  quando  a  decisão  se
fundamentar em questão a respeito da qual elas não tiveram oportunidade de se
manifestar, bem como sobre o art. 406, do mesmo Diploma Legal, o qual dispõe
que quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma
outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que sejam corrigidos os
supostos  defeitos  indicados  e  para  fins  de  prequestionamento  dos  referidos
dispositivos  legais,  possibilitando  a  interposição  de  Recurso  às  Instâncias
Superiores.

Devidamente intimados, os Embargados não apresentaram Contrarrazões
aos Aclaratórios, Certidão de f. 349.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Nos casos de recursos extraordinários ou especiais apreciados em sede de
repercussão geral ou mediante a sistemática de recursos repetitivos, o art. 1.040, II,
do  Código  de  Processo  Civil1,  estabelece  que  o  órgão  que  proferiu  o  acórdão
recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se a decisão colegiada contrariar a
orientação do Tribunal Superior.

Ao contrário do que alegou o Ente Público, o Acórdão embargado fez menção
expressa à distinção entre o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal  no
Recurso Extraordinário no 837.311 (Tema 784) e o caso específico destes autos,
concluindo que,  embora  os  Embargados  não tenham sido  aprovados  dentro  das
vagas inicialmente ofertadas,  possuem direito subjetivo à matrícula no Curso de
Formação  de  Soldados  da  Polícia  Militar,  tendo  em  vista  a  considerável
superioridade  do  quantitativo  total  de  cargos,  em relação  ao  número  de  vagas
oferecidas  no  Edital,  aliada  ao  fato  de  que  restou  demonstrada  a  inequívoca
necessidade da Administração em prover os referidos cargos durante a validade do
Certame, como se observa no seguinte excerto:

“Na ocasião, o STF assentou que a discricionariedade da Administração quanto à
convocação  de  aprovados  em  concurso  público  se  extingue,  fazendo  exsurgir  o
direito  subjetivo  à  nomeação  nas  seguintes  hipóteses  excepcionais:  1)  quando a
aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE nº 598.099); 2)
quando  houver  preterição  na  nomeação  por  não  observância  da  ordem  de
classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante
a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora
das vagas de forma arbitrária e imotivada.

O entendimento uniformizado pela Corte Suprema, no entanto, não se aplica ao
caso em comento.

Os  Promoventes,  conquanto  não  tenham  sido  aprovados  dentro  das  vagas
inicialmente ofertadas, possuem direito subjetivo à matrícula no Curso de Formação
de  Soldados  da  Polícia  Militar,  tendo  em vista  a  considerável  superioridade  do

1 Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: […] II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem,  reexaminará  o  processo  de  competência  originária,  a  remessa  necessária  ou  o  recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;



quantitativo total de cargos, previstos na já mencionada Lei Complementar Estadual
nº. 87/08, em relação ao número de vagas oferecidas no Edital, aliada ao fato de que
restou  demonstrada  a  inequívoca  necessidade  da  Administração  em  prover  os
referidos cargos durante a validade do Certame, como consignado por meio do já
referido Ato n.º 276 – CCCFSd PM/BM-2008.

Ademais, a Decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da
tutela, f. 124/127, determinou apenas a convocação dos Autores para participarem
do Curso de Formação de Soldados.

A Administração não apenas convocou os Autores para o Curso de Formação,
mas, também, os nomeou como Soldados, f. 162/171, reconhecendo, tacitamente, a
procedência do pedido, o que impõe sua manutenção nos cargos, ante a vedação do
comportamento  contraditório  (nemo  potest  venire  contra  factum  proprium),
aplicável  à  Administração  Pública,  consoante  firme  entendimento  do  Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. […]

Vê-se que, não obstante a ausência de trânsito em julgado do provimento que
garantiu a continuidade dos Promoventes no Certame, o Ente Estatal não se valeu
dos  efeitos  daí  decorrentes  para  obstar  seus  efetivos  acessos  às  fileiras  da
Corporação,  mas,  pelo  contrário,  matriculou-os  no  Curso  de  Formação  e,  em
seguida, procedeu com a nomeação e posse nos cargos almejados, garantindo-lhes o
pagamento dos vencimentos correspondentes, logo, evidencia-se a consolidação de
uma  situação  fática  ocasionada  pela  própria  Administração  Pública  e  cujo
reconhecimento não acarretará prejuízos, porquanto a manutenção de profissional
capacitado  no  exercício  de  funções  para  o  qual  foi  preparado  pela  própria
corporação implicará retorno do investimento empregado em sua formação.”

Não há, nesse ponto, qualquer omissão a ser sanada, porquanto o Acórdão
fez referência expressa aos precedentes jurisprudenciais que solidificaram a tese
adotada,  realizando  o  distinguishing em relação ao  entendimento  firmado pelo
STF em sede de repercussão geral.

Tampouco há  que se falar  em contradição  ou obscuridade  constante  do
Acórdão, em relação à força probatória dos documentos de f.  162/171, posto que
se tratam de cópia do Boletim Oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba, em
que foi publicada a Ata de Conclusão do referido Curso de Formação, já tratando
os aprovados como Soldados, dentre eles os Embargados, inclusive com referência
às suas respectivas matrículas.

Vislumbra-se, ao revés, nítida intenção de rediscussão do mérito expressa e
coerentemente decidido,  em patente desconformidade com incisos I a III,  do art.
1.022, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


