
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DO DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001089-54.2014.815.0461
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
1º EMBARGANTE : Mateus Mendonça Pinto Mascarenhas
ADVOGADO : Cleidísio Henrique da Cruz, OAB/PB Nº 15.606
2º EMBARGANTE : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador 

        Roberto Mizuki
EMBARGADOS : Os mesmos

1º  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  (PARTE
AUTORA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  RECURSAIS  NAS
CONTRARRAZÕES  DO  AGRAVO  INTERNO.
INEXISTÊNCIA.  DECISÃO VERGASTADA SOB A
ÉGIDE DO CÓDIGO DE 1973. INAPLICABILIDADE
DO  ART.  85,  §11,  DO  CPC/15.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.

-  Uma  vez  que  a  Sentença  de  fls.  244/246,  a
interposição  do  Recurso  Apelatório  pela  parte
Promovida,  assim  como  o  Recurso  Adesivo  pelo
Autor ocorreram antes da entrada em vigor do Novo
Código  de  Processo  Civil,  os  recursos  foram
norteados pelo Código de Processo Civil  de 1973,
conforme,  Enunciado  Administrativo  nº  02  do
Superior Tribunal de Justiça, proclamado em sessão
plenária realizada em 02 de março de 2016.

2º  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PARTE RÉ).
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO  PARA
PROVIMENTO  DE  VAGAS  NO  QUADRO  DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.
CANDIDATO  CLASSIFICADO  EM  59º  LUGAR
PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DA 6ª
REGIÃO.  LEI  Nº  9.703/2010  E  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  096/2010.  CRIAÇÃO  DE
VAGAS  QUE  ABRANGE  OS  CANDIDATOS
CLASSIFICADOS NO CADASTRO DE RESERVA.
PREVISÃO  EXPRESSA  NO  INSTRUMENTO
EDITALÍCIO  DE  PROVIMENTO  DE  CARGOS
VAGOS  E  DOS  QUE  VIESSEM  A  SURGIR  NO
PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CERTAME.  DIREITO
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SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  COMPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DO ART. 37, II, DA
CF/881 NO  DECISUM.  INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO ESCOLHIDO
IMPRÓPRIO.  PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.

-  Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de
esclarecer pontos omissos, obscuros, contraditórios
ou erro material existentes na Decisão, não servindo
para reexame de matéria decidida.

- Ainda que para fim de prequestionamento, devem
estar presentes um dos quatro requisitos
ensejadores dos Embargos de Declaração.

- “O cadastro de reservas não é causa excludente do
direito  líquido  e  certo  do  candidato,  quando
comprovado  o  surgimento  ou  criação  de  novas
vagas.  Se  o  próprio  edital  tinha  previsão  de
preenchimento  de  vagas  futuras,  surgidas  de
diversas  hipóteses  de  vacância  como  morte,
exoneração,  demissão,  aposentadoria,  etc.  -  e  de
criação por lei,  a Administração se vinculou ao ato
administrativo  que  fez  publicar,  não  podendo  se
desvincular  dessa  obrigação,  alegando  que  se
tratava de concurso para cadastro de reservas”. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  OS EMBARGOS DO
AUTOR E DO RÉU, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl. 393.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  Declaratórios  interpostos  pelo

Autor/Mateus Mendonça Pinto Mascarenhas, fls. 366/372 e pelo Réu/Estado da

Paraíba,  fls.  374/378,  para  sanar  omissões  no  Acórdão  de  fls.  360/363v.

Sustenta  o  1º  Embargante  ausência  de  condenação  em  honorários

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
   II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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sucumbenciais recursais, requerida em Contrarrazões ao Agravo Interno. Já o

2º Embargante, alega supressão sobre a aplicabilidade do art. 37, II, da CF/88,

assim como prequestiona a matéria.

Contrarrazões apenas da parte Autora, fls. 382/389.

É o relatório. 

VOTO

1º Embargos de Declaração – parte Autora

O  1º  Embargante  sustenta  ausência  de  condenação  em

honorários sucumbenciais  recursais, requerida em Contrarrazões ao Agravo

Interno, consoante disposto no art. 85, §11, do CPC/15.

O pleito não merece prosperar.

Uma vez que a Sentença de fls.  244/246,  a interposição do

Recurso Apelatório pela parte Promovida, assim como o Recurso Adesivo pelo

Autor ocorreram antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil ,

os recursos foram norteados pelo Código de Processo Civil de 1973, conforme,

Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de Justiça, proclamado em

sessão plenária realizada em 02 de março de 2016.

Assim, prescreve o art. 20 do Código de Processo Civil/73:

“Art.  20.  A sentença  condenará  o  vencido  a  pagar  ao
vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários
advocatícios. Essa verba honorária será devida, também,
nos  casos  em  que  o  advogado  funcionar  em  causa
própria.

(...)

§ 3º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10%
(dez  por  cento)  e  o  máximo de  20% (vinte  por  cento)
sobre o valor da condenação, atendidos:
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a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§  4º.  Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante  apreciação  equitativa  do  juiz,  atendidas  as
normas das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo anterior.”

Dessa  forma,  fixei  os  honorários  sucumbenciais  em  R$

3.000,00 (três mil reais). Portanto, não há que se falar em omissão no julgado.

Ante o exposto, Rejeito os Embargos da parte Autora.

2º Embargos de Declaração – parte Ré – Estado da Paraíba

Não assiste razão a pretensão do 2º Embargante.

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

1.022 do NCPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão,

contradição, obscuridade e erro material.

Sua finalidade, repito, é apenas a de tornar clara a Decisão

proferida, livrando-a de imperfeições, sem modificar a essência. 

A parte Embargante  visa sanar omissão no julgado, alegando

ausência de manifestação sobre a aplicabilidade do art. 37, II, da CF/88.

A  presente  lide  fora  dirimida  com  a  devida  e  suficiente

fundamentação,  inclusive  adentrando,  de  modo  inequívoco, que,  durante  o

prazo de validade do certame, duas leis criaram inúmeras vagas no quadro de

servidores do TJPB, nas diversas regiões do Estado, e o edital do concurso

em comento tinha previsão para preenchimento de vagas criadas e/ou
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surgidas ao longo desse lapso temporal.  Falo das Leis nºs 9.073/2010 e

96/2010.

Conforme os documentos de fls. 47/49, o TJPB nomeou 56 Analistas

Judiciários para a 6ª Região. Todavia, é fácil  constatar as 17 (dezessete) primeiras

nomeações daquela lista ocorreram em 2009, representando, portanto, provimento de

vagas velhas que já existiam no quadro de pessoal, e não as vagas novas criadas

e/ou surgidas em decorrência das duas citadas leis, até porque essas novas leis são

de 2010, isto é, posteriores às nomeações.

Nesse sentido:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  RETRATAÇÃO.
CONCURSO  PÚBLICO.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.
ACÓRDÃO CONCEDENDO A ORDEM MANDAMENTAL.
MANEJO  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
IDENTIFICAÇÃO  DE  PRETENSA  DIVERGÊNCIA
ENTRE  O  ACÓRDÃO  OBJURGADO  E  O  ARESTO
PARADIGMA  (STF/RE  837311  -  TEMA  784).
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO GABINETE DO
RELATOR, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 1.039 E
1.040,  INCISO  II,  AMBOS  DO  NCPC,  PARA
RETRATAÇÃO  OU  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
CANDIDATO  APROVADO  FORA  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  PREVISÃO
EXPRESSA,  NO  INSTRUMENTO  EDITALÍCIO,  DE
PROVIMENTO  DE  CARGOS  VAGOS  E  DOS  QUE
VIESSEM  A SURGIR  NO  PRAZO  DE VALIDADE  DO
CERTAME.  INFORMAÇÕES  DESTE  TRIBUNAL
ATESTANDO  A  EXISTÊNCIA  DE  CLARÕES  EM
NÚMERO SUFICIENTE A ALCANÇAR A POSIÇÃO DO
IMPETRANTE.  CONVOLAÇÃO  DE  MERA
EXPECTATIVA  EM  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  RESPEITO
INCONDICIONAL  ÀS  NORMAS  EDITALÍCIAS.
PROTEÇÃO  DA  CONFIANÇA. AUSÊNCIA  DE
DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO HOSTILIZADO E A
TESE FIXADA PELO STF  NO  JULGAMENTO DO  RE
837311. DECISÃO MANTIDA. 1. Do STF: "A tese objetiva
assentada em sede desta repercussão geral é a de que o
surgimento  de  novas  vagas  ou  a  abertura  de  novo
concurso  para  o  mesmo  cargo,  durante  o  prazo  de
validade do certame anterior, não gera automaticamente
o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas  no edital,  ressalvadas as  hipóteses de
preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da
administração,  caracterizadas por comportamento tácito
ou  expresso  do  Poder  Público  capaz  de  revelar  a
inequívoca  necessidade  de  nomeação  do  aprovado
durante  o  período  de  validade  do  certame,  a  ser
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demonstrada  de  forma  cabal  pelo  candidato.  Assim,  a
discricionariedade  da  Administração  quanto  à
convocação  de  aprovados  em  concurso  público  fica
reduzida  ao  patamar  zero,  fazendo  exsurgir  o  direito
subjetivo  à  nomeação,  verbi  gratia,  nas  seguintes
hipóteses excepcionais:  i)  Quando a aprovação ocorrer
dentro  do  número  de  vagas  dentro  do  edital  (RE
598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por
não observância da ordem de classificação (Súmula 15
do STF); iii) 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  por  parte  da
administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-
se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos
candidatos devidamente aprovados no concurso público,
pois  houve,  dentro da validade do processo seletivo e,
também,  logo  após  expirado  o  referido  prazo,
manifestações  inequívocas  da  Administração  piauiense
acerca  da  existência  de  vagas  e,  sobretudo,  da
necessidade  de  chamamento  de  novos  Defensores
Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que
se  nega  provimento”.  (RE  837311,  Relator:  Min.  LUIZ
FUX,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  09/12/2015,
PROCESSO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL -
MÉRITO  DJe-072  DIVULG  15-04-2016  PUBLIC  18-04-
2016) 2. Uma vez elaboradas as normas do concurso,
deve  a  Administração  Pública  cumprir  de  maneira
incondicional  as  regras  editalícias,  especialmente
quanto  ao  preenchimento  dos  cargos  públicos  na
forma  e  finalidade  expressamente  estipuladas,
concretizando o dever de boa-fé com os candidatos,
bem como efetivando a segurança jurídica por meio
da  proteção  da  confiança.  3.  Demonstrada  a
existência  de  “novas  vagas”,  surgidas  durante  o
prazo de validade do concurso, há direito subjetivo à
nomeação dos aprovados, ainda que fora do número
inicial  de  oportunidades  previstas  ou  mesmo
constantes em cadastro de reserva, tudo em respeito
às  normas  editalícias  que  preveem  o  direito  à
nomeação pelo surgimento de vagas no decorrer de
vigência  do  certame,  protegendo-se  a  confiança
gerada  pela  própria  conduta  administrativa  do
Tribunal de Justiça. 4. O candidato aprovado fora das
vagas  deve  provar  o  surgimento  de  clarões  para  sua
respectiva região, para que se configure direito subjetivo
à  nomeação,  respaldando  sua  consequente  certeza  e
liquidez.  Constatando-se que a parte impetrante obteve
sucesso  dentro  do  número  de  vagas  surgidas  em
conformidade com o edital de regência do concurso, ela
possui  direito  líquido  e  certo  a  ser  nomeada.  5.
Manutenção  da  decisão  concessiva  da  ordem
mandamental. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  20069882420148150000,  Tribunal  Pleno,
Relator  DES.  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE
ARAUJO DUDA FERREIRA , j. em 22-03-2017). 
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Dessa  forma,  temos  que  o  edital  do  concurso  em  questão

previu o direito à nomeação dos candidatos aprovados, caso surgissem vagas

no decorrer da vigência do certame, vinculando-se quanto a essa disposição,

sob pena de violação ao princípio do respeito às normas editalícias.

Se a parte Embargante está levantando sua contrariedade à

interpretação dada por este Relator às questões decididas no feito em tela,

está, de fato, pretendendo modificar os próprios fundamentos da Decisão, e a

isso não se prestam os Aclaratórios.

Ora, como não poderia deixar de ser, a Decisão Embargada

examinou, com minúcia, os itens  levantados, não havendo que se falar em

contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 

O STJ já decidiu:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535
DO    CPC.  OMISSÃO/CONTRADIÇÃO  NÃO
CONFIGURADA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
INVIABILIDADE  DA  VIA  ELEITA.  PRETENSÃO  DA
PARTE  EMBARGADA À  MULTA PREVISTA NO  ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. AUSÊNCIA
DE  INTUITO  PROTELATÓRIO.  EMBARGOS
REJEITADOS. 1. A  jurisprudência  deste  tribunal
superior  é  firme  no  sentido  de  que  o  mero
descontentamento  da  parte  com  o  resultado  do
julgamento  não  configura  violação  do  art.  535  do
CPC e  que  os  embargos  de  declaração  não  se
prestam, em regra, à rediscussão de matéria, razão
pela  qual  os  presentes  aclaratórios  não  merecem
acolhimento. 2.  Quanto  à  pretensão  da  parte
embargada em condenar a embargante à multa prevista
no art. 538, parágrafo único, do CPC/73, constato que
não merece guarida, na medida em que nos termos da
Súmula  nº  98  do  STJ:  "embargos  de  declaração
manifestados  com  notório  propósito  de
prequestionamento  não  tem  caráter  protelatório".  3.
Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-
AgRg-AREsp  618.389;  Proc.  2014/0294816-4;  SP;
Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  DJE
01/07/2016).

A finalidade dos Embargos de Declaração é apenas a de tornar
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clara a  Decisão  proferida, livrando-a de imperfeições, sem modificar a

essência. Logo, é absolutamente imprópria a via eleita, na medida em que, em

vez  de  reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento da omissão,

explicação de parte obscura ou ambígua, ou erro material, pretende rediscutir

questão clara e amplamente decidida.

Os Embargos Declaratórios não são remédio para obrigar o

julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. A mera alegação

aleatória de contradição, omissão, obscuridade ou erro material,  sem a sua

demonstração específica e concreta, não possui o condão de justificar a

interposição dos Aclaratórios.

No caso concreto, o  Acórdão  encontra-se suficientemente

fundamentado, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado,

segundo o qual o magistrado forma e firma sua convicção a partir das provas,

da legislação pertinente, da jurisprudência, enfim, sem estar, necessariamente,

vinculado às alegações das partes.

Não se pode voltar, repita-se, em sede de Embargos de

Declaração, as questões já julgadas e óbices já superados, exceto, para sanar

omissão, contradição, dúvida ou erro material no julgado, o que não é o caso

dos autos. 

Frise-se que para o prequestionamento é necessário que o

julgado padeça de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Novo Código de

Processo Civil.

Eis a Decisão do STJ:

"Mesmo  nos  embargos  de  Declaração  com  fim  de
prequestionamento,  devem-se  observar  os  lindes
traçados  no  art.  535  do  CPC  (obscuridade,  dúvida,
contradição,  omissão  e,  por  construção  pretoriano
integrativa,  a  hipótese  de  erro  material).  Esse  recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp 11 465-0-
SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio Negrão,
op. cit. nota ao art. 535).
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Dessa forma, Rejeito o 2º Embargo.

Com estas considerações, REJEITO OS EMBARGOS  DO

AUTOR E DO RÉU.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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