
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0024833-
22.2011.815.2001 — 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
RELATOR   : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
EMBARGANTE:  Herbert David Alves Travassos.
ADVOGADO : Ricardo Nascimento Fernandes (OAB/PB nº 15.645)
EMBARGADO    :  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Alexandre
Magnus F. Freire

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  DESNECESSIDADE  DE
MENÇÃO  A  TODOS  OS  DISPOSITIVOS  LEGAIS.
REJEIÇÃO. 

—  Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não
servem para a substituição do decisório primitivo.  Apenas se
destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuri-
dades. Inocorrendo, tais hipóteses, os declaratórios devem ser
rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS estes  autos  antes
identificados, 

A C O R D A M os integrantes da Terceira Câmara Cível do Co-
lendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os Em-
bargos de Declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos Declaratórios  (fls.  181/186),  opostos
por Herbert David Alves Travassos contra o acórdão de fls. 175/178, que negou provi-
mento ao recurso. 

O embargante alega omissão no Acórdão vergastado, aduzindo
que não houve pronunciamento quanto ao pedido de apresentação da ficha de avaliação
e registro profissional dos valiadores. Pede o acolhimento dos Embargos Declaratórios.

                   É o breve relatório. 

VOTO
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Inicialmente, cabe-nos registrar que os Embargos Declaratórios
possuem  a  função  teleológica  de  completar  a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la,
dissipando eventuais obscuridades ou contradições. Suas hipóteses de cabimento são
exaustiva e taxativamente elencadas pelo art. 1.022 do CPC. 

A omissão autorizante da interposição dos Embargos é aquela
em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja
porque a parte expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o
julgador tinha de decidi-la ex officio. 

No entanto, em se tratando de omissões de apreciação dos fun-
damentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de opinio communi que
não está o órgão jurisdicional condicionado à crítica analítica acerca de cada um deles à
exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da
rápida duração do processo. 

De ver-se, dessarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor
retórico ou máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre
atingir é o justo que, mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou definível
a priori, goza, quando menos, de status ou standart jurídico suposto pelo Direito Positi-
vo. Para tanto, afigura-se suficiente investigar a procedência da pretensão de direito ma-
terial, com os respectivos fundamentos de direito prestantes.

Nesse ínterim, sublinhe-se que, para a solução jurisdicional das
lides deduzidas em juízo, é suficiente que se atribua o fundamento de direito indispensá-
vel e cabível à espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.

O próprio STJ já esclareceu que é  “entendimento assente de
nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamenta-
ção pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente
para a composição do litígio” (AI 169.073-SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

In casu, insiste o embargante,  em suma, que o pedido inicial
não se restringiu apenas à exibição de filmagem do teste físico, mas também houve re-
querimento para apresentação da ficha de avaliação e registro profissional dos valiado-
res. Assim, teria havido omissão no Acórdão de fls. 175/178.

Importante destacar que todos os argumentos trazidos por ocasi-
ão dos embargos já foram devidamente debatidos quando da análise do apelo, assim não
há que se falar em omissão. Vejamos pela decisão recorrida a seguir transcrita:

“Importante destacar que não há previsão no edital acerca de fil-
magem dos exames, tampouco sobre a suposta necessidade de que os avaliadores sejam
formados em Educação Física, dessa forma, há de ser mantido o entendimento proferido
pelo juízo a quo.

Nesse sentido, vem decidindo o TJPB:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CAUTELAR — CONCURSO PÚBLI-
CO DA POLÍCIA MILITAR — REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO —
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PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  DE  FILMAGEM,  DOCUMENTOS  QUE
COMPROVEM A FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DOS AVA-
LIADORES E REINCLUSÃO DE CANDIDATO — SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE PRE-
VISÃO NO EDITAL OU LEI ESPECÍFICA DE FILMAGEM DO TES-
TE OU EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE
EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AVALIADORES — PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO — NÃO COMPRO-
VAÇÃO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS — MANUTENÇÃO DA SEN-
TENÇA — DESPROVIMENTO DO RECURSO —  Não há na lei  e
nem no  edital  do  concurso  prestado  pela  apelante  disposição  que
obrigue que o avaliador do teste de aptidão física tenha registro no
Conselho Regional de Educação Física. - Não havendo previsão edi-
talícia, não há fundamento jurídico para se exigir que o Estado apre-
sente a filmagem do exame físico que sequer teve sua existência com-
provada,  presumindo-se,  pois,  legitima  a  exclusão  da  candidata.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00465058620118152001, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 13-09-2016) 

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO
DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. IMPRO-
CEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA
SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊN-
CIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. CANDI-
DATO CONSIDERADO INAPTO. PRETENSÃO. REALIZAÇÃO DE
NOVO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DAS GRAVAÇÕES
CONTENDO AS IMAGENS DAS PROVAS. DESCABIMENTO. INS-
TRUMENTO  CONVOCATÓRIO QUE NÃO PREVÊ  TAL EXIGÊN-
CIA.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -  Não
merece guarida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fun-
damentação, haja vista o Magistrado  a quo ter fundamentado a improce-
dência do pedido de novo exame de aptidão física na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e nas normas do edital que regulou o certa-
me, respeitando, portanto, a exigência prevista no art. 93, IX, da  Lex Ma-
ter. - Se não há, no instrumento convocatório do concurso, previsão
acerca da filmagem das provas referentes ao exame de aptidão física,
incabível impor ao ente estatal a exibição de gravações das imagens
das provas. - O edital é considerado a lei interna do concurso público
e, estando de acordo com as normas legais atinentes à matéria, deve
ser obedecido  tanto  pelo  administrado  quanto  pela  Administração
Pública. - Diante da não demonstração de qualquer ilegalidade do ato
administrativo que considerou o candidato inapto no teste de aptidão
física, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido
inicial.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00249207520118152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 19-04-
2016).

ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE-
SOLDADOS  DO  CBMDF.  AGRAVO  RETIDO.  IDENTIFICAÇÃO
EFORMAÇÃO PROFISSIONAL DO AVALIADOR. TESTE DE APTI-
DÃO FÍSICA. REGRAS DO EDITAL. LEGISLAÇÃO. ATO ADMINIS-
TRATIVO. ISONOMIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. I -  Ine-
xistindo previsão editalícia e disposição legal específica de que o exa-
minador de teste de aptidão física do concurso público deveria ser
bacharel em educação física, é desnecessária a produção da prova re-
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querida.  Agravo retido desprovido. II – O edital do concurso público
para admissão nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fe-
deral na qualificação de Praça Bombeiro Militar Combatente é claro ao
atribuir o caráter eliminatório para a etapa de aptidão física. III - Ausente
comprovação de que a apelante-autora permaneceu suspensa no teste de
barra fixa pelo tempo mínimo exigido no edital e de que houve qualquer
ilegalidade no teste de aptidão física, flexão de barra, permanece a pre-
sunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos. IV –
Apelação desprovida. (Acórdão n.736068, 20130110083825APC, Rela-
tor:  VERA ANDRIGHI,  Revisor:  ESDRAS NEVES,  6ª  Turma  Cível,
Data de Julgamento: 13/11/2013, Publicado no DJE: 26/11/2013. Pág.:
178)

DIREITO ADMINISTRATIVO.  CONCURSO PÚBLICO.  PROVA DE
APTIDÃO FÍSICA. AVALIADOR. REGISTRO PROFISSIONAL EDU-
CAÇÃO FÍSICA. DESNECESSÁRIO. ILEGALIDADE DO ATO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FILMAGEM DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREVI-
SÃO LEGAL.1. A lei 7.479 /1986, em seu artigo 
11 autoriza a realização de teste de capacidade física para o provimento
de cargos de bombeiro do Distrito Federal.2. Todo concurso público deve
ser antecedido de um edital, que deverá reger todas as suas etapas de rea-
lização, estando os candidatos e a administração submetidos às suas dis-
posições.3.  Não há na lei e nem no edital do concurso prestado pela
apelante disposição que obrigue que o avaliador do teste de aptidão
física tenha registro no Conselho Regional de Educação Física .4. O
conjunto probatório existente nos autos leva a crer que a apelante não ob-
teve êxito quanto à exigência do tempo mínimo de execução da prova
física definida pelo edital.5. Não há previsão no edital, tampouco em lei,
de que a prova de avaliação física deva ser filmada.6. Beneficiar a candi-
data com a aprovação mediante decisão judicial somente sob o fundamen-
to de que os exames não foram filmados feriria o princípio da isonomia,
visto que as mesmas regras foram aplicadas aos demais candidatos do
concurso.7. A administração pública reveste-se da presunção de legalida-
de, que somente pode ser relativizada se apresentadas provas robustas de
que a lei foi contrariada.8. A atuação do Poder Judiciário no âmbito admi-
nistrativo limita-se a verificar a conformidade dos atos da Administração
Pública, assim como do edital normativo do concurso, com a lei, além da
observância ao princípio da razoabilidade. 8. Recurso conhecido e não
provido.  APC  20130110084065  DF  0000447-11.2013.8.07.0018  ANA
CANTARINO 11/02/2015 Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 299  

Não há fundamento jurídico para se exigir que o apelado apre-
sente a referida filmagem, presumindo-se, pois, legítima a exclusão do candidato.”

.
Aduz o embargante que os avaliadores do teste físico não possu-

em formação profissional em Educação Física, o que, segundo afirma, era indispensável
para que pudessem apreciar a correção da prova realizada.

No que toca a tal argumento (de que os profissionais que aplica-
ram o teste físico precisavam ter formação em Educação Física), entendo, irrelevante tal
requisito, uma vez que as provas solicitadas não são complexas e possuem requisitos
objetivos perceptíveis para leigos, inclusive, para o candidato, que considera ter realiza-
do a prova com correção.
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Ademais, no edital do certame não consta que a banca examina-
dora tenha que ser composta por profissionais educadores físicos. Ressalte-se, ainda,
que o embargante também não comprovou que os examinadores não eram profissionais
da educação física.

Verifica-se, pois, ausência de provas capazes de afastar a capa-
cidade técnica dos avaliadores que trabalharam em banca examinadora, julgando todos
os candidatos, inviabilizando a pretensão de afastar o resultado de exame físico desfavo-
rável ao autor, principalmente quando se percebe que a comissão adotou critérios do
edital do concurso.

Sendo assim, no presente caso, não se vislumbra hipótese algu-
ma que enseje o acolhimento dos presentes embargos, pois os pontos arguidos pelo re-
corrente foram devidamente fundamentados no acórdão.

Verifica-se,  na verdade,  que o embargante não se conformou
com a fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão
dos aclaratórios, de maneira totalmente infundada, pretendendo, unicamente, rediscutir
a matéria detalhada no acórdão. 

Dessa forma, não existe qualquer vício capaz de se concluir pelo
acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o
Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado para  substituir  o  Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0024833-
22.2011.815.2001 — 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Vistos e etc.,

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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