
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0026131-49.2011.815.2001 — 5ª Vara da Fa-
zenda Pública da Capital
RELATOR: João Batista Barbosa,Juiz Convocado para substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Aureo Marinho Vitorino de Almeida
ADVOGADO: Ricardo Nascimento Fernandes (OAB/PB nº 15.645)
EMBARGADO:  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Alexandre Mag-
nus F. Freire

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INO-
CORRÊNCIA  — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO — AUSÊNCIA
DE VÍCIOS — REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das ques-
tões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a
substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam  a  suprir
eventuais omissões,  contradições ou obscuridades. 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
Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por Aureo Mari-
nho Vitorino de Almeida contra o acórdão de fls. 156/159, negando provimento ao re-
curso apelatório.

No caso, o ora embargante ajuizou a presente ação afirmando ter
se habilitado para o Curso de Formação de Soldado PM/BM, contudo, foi eliminado da
prova  física,  sob  o  argumento  de  não  ter  cumprido  os  termos  exigidos  pelo  edital.
Nesses  termos,  pugnou  pela  possibilidade  de  participar  das  etapas  subsequentes  do
certame, além da exibição de documentos.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido.
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O embargante assegura que o acórdão foi omisso quanto ao pe-
dido de apresentação de todos os documentos elencados na exordial.

Não foi apresentada reposta ao recurso (fls. 173). 

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumen-
tos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalida-
de específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de algu-
ma forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão
embargado que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extre-
ma relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da mesma
forma, a contradição que autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como
aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a
fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante
clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos sobre os quais a de-
cisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que,
de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

Importante destacar que, apesar de não ter se pronunciado ex-
pressamente sobre todos os dispositivos citados pelo embargante, o acórdão recorrido
apreciou de maneira fundamentada todas as questões pertinentes às razões do recurso.
Ademais, não se constitui obrigação do órgão julgador manifestar-se sobre todos os dis-
positivos legais existentes a respeito de determinada matéria. 

No caso, não há previsão no edital acerca de filmagem dos exa-
mes, tampouco sobre a suposta necessidade de que os avaliadores sejam formados em
Educação Física.

Ora, o edital é considerado a lei interna do concurso público, de-
vendo, pois ser obedecido tanto pelo administrado quanto pela Administração Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CUR-
SO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. IM-
PROCEDÊNCIA.SUBLEVAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA
SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  INOCOR-
RÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA.
CANDIDATO  CONSIDERADO  INAPTO.  PRETENSÃO.  REALI-
ZAÇÃO DE NOVO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DAS
GRAVAÇÕES CONTENDO AS IMAGENS DAS PROVAS. DES-
CABIMENTO.  INSTRUMENTO  CONVOCATÓRIO  QUE  NÃO
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PREVÊ  TAL  EXIGÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. - Não merece guarida a preliminar de nulidade
da sentença por ausência de fundamentação, haja vista o Magistrado  a
quo ter fundamentado a improcedência do pedido de novo exame de
aptidão física na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas
normas do edital que regulou o certame, respeitando, portanto, a exi-
gência prevista no art. 93, IX, da  Lex Mater. - Se não há, no instru-
mento 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 obe-
decido tanto pelo administrado quanto pela Administração Públi-
ca. - Diante da não demonstração de qualquer ilegalidade do ato
administrativo que considerou o candidato inapto no teste de apti-
dão 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) 

Não há fundamento jurídico para se exigir do embargado as do-
cumentações pleiteadas, presumindo-se, pois, legítima a exclusão do candidato. 

Não existe nenhum vício capaz de se concluir pelo acolhimen-
to dos embargos.

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. 

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr.
João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) e a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente ao julgamento o Exmo.  Sr. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0026131-49.2011.815.2001 

Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 17 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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