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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0101485-69.2011.815.0000
ORIGEM: Competência originária desta Corte de Justiça
RELATOR:  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
EMBARGANTE: Catarina Ferreira Gadelha Cavalcanti
ADVOGADO: Adeilton Hilário Júnior
EMBARGADOS: Governador do Estado da Paraíba e Secretário de
Estado da Administração
PROCURADOR: Igor de Rosalmeida Dantas

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCURSO  PÚBLICO.  ACÓRDÃO  QUE
DENEGOU  A  SEGURANÇA  À  IMPETRANTE.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E  OMISSÃO.  VÍCIOS
INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração prestam-se apenas para corrigir
obscuridade, omissão ou contradição da decisão judicial.  Não
detectado qualquer desses vícios, é de rigor sua rejeição.

-  Como  já  decidiu  o  Supremo  Tribunal  Federal,  “a  via
recursal  dos  embargos  de  declaração  –  especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada  utilização  –  não  pode  conduzir,  sob  pena  de
grave  disfunção  jurídico-processual  dessa  modalidade  de
recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira  regular  e  cujo  acórdão  não  se  ressente  de
qualquer  dos  vícios  de  obscuridade,  omissão  ou
contradição.” (AI-AgR-ED-ED 177313/MG, Relator: Ministro
Celso de Mello - 1ª Turma – julgado em 05/11/1996).
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, em Sessão
Plenária, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios.

CATARINA FERREIRA GADELHA CAVALCANTI opôs embargos de
declaração contra o acórdão de f. 204/214, que denegou a segurança em
mandado  de  segurança  impetrado  contra  ato  do  GOVERNADOR  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA  e  do  SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DA
ADMINISTRAÇÃO.

O aresto embargado contém a seguinte ementa: 

MANDADO  DE  SEGURANÇA. CANDIDATA  APROVADA  FORA  DO
NÚMERO  DE  VAGAS  OFERTADAS.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.
PRETERIÇÃO  DOS  APROVADOS  NO  CONCURSO  PÚBLICO  E
SURGIMENTO  DE  NOVA  VAGA  POR  MOTIVO  DE  VACÂNCIA
DECORRENTE  DE  APOSENTADORIA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL.

1. No  mandado  de  segurança  é  exigida  a  prova,  de  plano,  da
pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos
específicos e essenciais  está  a prova pré-constituída  da liquidez  e
certeza do direito a ser tutelado.

2.  STJ:  “A  jurisprudência  deste  Tribunal  orienta-se  por  admitir  a
convolação  da  mera  expectativa  de  direito,  em  direito  público
subjetivo,  quando o candidato aprovado fora do número de vagas
tem  sua  nomeação  preterida,  diante  do  surgimento,  dentro  do
período  de  validade  do  concurso,  de  vacância  do  cargo  ou  de
contratação temporária para as mesmas funções.”.1

3. Embora conste nos autos que a Administração Pública optou por
formalizar a contratação de pessoal de forma precária com 1 (um)
servidor,  para  exercer  a  mesma  função  do  cargo  de  médico
ginecologista obstetra, não há prova de que essa servidora ocupou
cargo efetivo, criado por lei, durante a validade do certame.

4. De igual modo, não há provas nos autos que ateste qual seria a
espécie  de  vínculo  que  possuía  a  servidora  que  se  aposentou
(vacância). Tais informações são essenciais nesta via processual, pois
a  mera  expectativa  de  direito  que  possui  a  impetrante,  só  se
convalesceria em direito subjetivo à nomeação, caso ela comprovasse
que  houve  vacância  do  mesmo cargo,  para  o  qual  ela  prestou  o
concurso público.

5. Denegação da ordem mandamental.

1 AgRg nos EDcl no RMS 40.715/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/09/2013, DJe 11/09/2013.
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Nas razões do seu recurso a embargante sustenta que requereu
na  via  administrativa  informações  acerca  da  condição  da  servidora
VANEIDE CANDEIA DE SOUTO, não obtendo resposta. Afirma que caberia
ao relator do writ aplicar o enunciado do artigo 6º, §§ 1º e 2º da Lei n.
12.016/2009  e  solicitar  informações  à  autoridade  coatora  acerca  da
situação da referida servidora. Dessa forma, com tais argumentos é que
pugna pela reforma do aresto.

Contrarrazões (f. 232/235) pela manutenção do decisum.

É o breve relato.

            VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
         Relator

Inicialmente, é oportuno destacar que os aclaratórios somente
são cabíveis para atacar omissões, contradições, obscuridades ou erros
materiais da decisão judicial atacada, pontos sobre os quais deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se. Caso a decisão não esteja eivada com um
desses vícios, não há que se falar em embargos de declaração.

No  caso  dos  autos  a  embargante  não  aponta  qualquer  dos
vícios  porventura  existentes  no  julgado,  buscando  apenas  rediscutir
matérias que foram devidamente apreciadas.

Da  leitura  do  acórdão  destaco  que  um  dos  fundamentos
utilizados para a denegação da segurança foi justamente a ausência de
prova pré-constituída que assegurasse o suposto direito líquido e certo da
impetrante,  especialmente  quanto  à  situação  da  servidora  VANEIDE
CANDEIA DE SOUTO. 

A  propósito,  foi  dito,  às  f.  213  do  acórdão  embargado,  o
seguinte:

No caso  sub judice,  a impetrante aponta que, de acordo com os
documentos de f. 70/71, a servidora VANEIDE CANDEIA DE SOUTO,
que ocupava o cargo de médica ginecologista, se aposentou no ano
de 2011.

Quanto a este tópico de sua exordial, vale o que já foi dito nas linhas
acima.

Analisando,  cuidadosamente,  tais  documentos,  não  constato  qual
seria o regime em que essa servidora aposentada pertencia, se ela
era  estatutária,  celetista,  ou  se  mantinha  vínculo  precário  com a
administração.
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Tais  informações  são  essenciais  nestes  autos,  pois  a  mera
expectativa de direito que possui a impetrante, só se convalesce em
direito subjetivo à nomeação, caso ela comprove que houve vacância
do mesmo cargo, para o qual ela prestou o concurso público.

Assim, carece o presente  mandamus de provas que comprovem o
direito líquido e certo da impetrante.

Por amor ao debate, reafirmo o que já foi dito nas linhas acima,
pois  é  ônus  do  impetrante  a  juntada  de  documentos  necessários  a
agasalhar seu direito líquido e certo tido como violado. 

Diante de eventual insucesso na busca de informações, na via
administrativa,  para subsidiar  futura ação judicial,  a impetrante deveria
socorrer-se de mecanismos processuais para tal desiderato, até mesmo a
aplicação  do  comando  normativo  do  artigo  6º,  §§  1º  e  2º  da  Lei  n.
12.016/2009, o que não fora solicitado expressamente na sua peça
exordial. 

Desse modo, as considerações da embargante não merecem
prosperar, pois o acórdão combatido,  de forma clara e objetiva,
fundamentou as premissas ora atacadas. 

Na  verdade,  por  meio  da  presente  via  recursal  não  cabe  a
rediscussão de questões que já foram julgadas. 

Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

A  via  recursal  dos  embargos  de  declaração  –
especialmente  quando  inocorrentes  os  pressupostos  que
justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir,
sob  pena  de  grave  disfunção  jurídico-processual  dessa
modalidade  de  recurso,  à  renovação  de  um  julgamento
que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente  de qualquer  dos vícios  de obscuridade,  omissão
ou contradição.2 

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA,  Presidente  em exercício.  Relatou  o
feito  ESTE SIGNATÁRIO (Juiz de Direito Convocado, em substituição à
Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D.
FERREIRA).  Participaram,  ainda,  do  julgamento  os  Excelentíssimos
Desembargadores  ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCÃO (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo  Desembargador

2 AI-AgR-ED-ED 177313/MG, Relator: Ministro Celso de Mello - 1ª Turma – julgado em 05.11.1996.
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ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA  OLIVEIRA),  MIGUEL  DE  BRITTO
LYRA  FILHO (Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao
Excelentíssimo Desembargador JOÃO ALVES DA SILVA), JOSÉ RICARDO
PORTO,  MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, LEANDRO DOS
SANTOS, JOÃO BATISTA BARBOSA  (Juiz de Direito  Convocado, em
substituição ao Excelentíssimo Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ),
GUSTAVO LEITE URQUIZA (Juiz de Direito Convocado, em substituição
ao  Excelentíssimo  Desembargador  OSVALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO),  MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS (Corregedor-Geral da
Justiça), RICARDO VITAL DE ALMEIDA (Juiz de Direito Convocado, em
substituição ao Excelentíssimo Desembargador SAULO HENRIQUES DE SÁ
E BENEVIDES), MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, JOÁS DE
BRITO  PEREIRA  FILHO,  JOÃO  BENEDITO  DA  SILVA,  MARCOS
COELHO DE SALLES (Juiz  de  Direito  Convocado,  em substituição  ao
Excelentíssimo  Desembargador  CARLOS  MARTINS  BELTRÃO  FILHO)  e
LUIZ  SÍLVIO  RAMALHO  JÚNIOR. Ausentes,  justificadamente,  os
Excelentíssimos Desembargadores FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA
COUTINHO, ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS e ARNÓBIO ALVES
TEODÓSIO.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor JOSÉ RAIMUNDO
DE LIMA, Subprocurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Sala das Sessões Plenárias do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 22 de outubro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                                                 Relator
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