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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
AUSÊNCIA  DE  DEBATE  SOBRE  TEMAS
ARGUIDOS  QUE  NÃO  IMPLICA  EM
MODIFICAÇÃO  DO  JULGADO.  CARÁTER
PREQUESTIONADOR. EMBARGOS  ACOLHIDOS
PARA  RECONHECER  OMISSÃO  SEM
MODIFICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  QUE  DEU
PROVIMENTO AO APELO.

- De fato, algumas questões não foram explicitamente
debatidas, embora se saiba que o julgador, contanto
que fundamente  suficientemente sua Decisão,  não
está obrigado a responder a todas as alegações das
partes,  a  ater-se  aos  fundamentos  por  elas
apresentados  nem  a  rebater  um  a  um  todos  os
argumentos  levantados.  E,  saliente-se,  o  Acórdão
tem 27 (vinte e sete) laudas, o que faz crer que esta
Relatoria  realmente  se  empenhou  em  apreciar  as
questões  arguidas.  Portanto,  apesar  das  omissões
apontadas, a análise delas neste recurso não modifica
o entendimento  exposto  no  Acórdão que acolheu o
Recurso  de  Apelação  do  Estado  da  Paraíba  por
entender  que  não  compete  ao  Poder  Judiciário,  no
controle de legalidade, substituir banca examinadora
para avaliar respostas ofertadas em provas subjetivas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  AOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  APENAS  PARA  RECONHECER  AS  OMISSÕES
APONTADAS,  SEM  MODIFICAÇÃO  DOS  FUNDAMENTOS  QUE
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ACOLHERAM O RECURSO APELATÓRIO, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl.1082.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração  (fls.1034/1057)

interpostos por  Rodrigo Gasiglia de Souza e Elias Duarte de Azevedo, com

efeito de prequestionamento, aduzindo que o Acórdão foi omisso porque não

analisou:

a) “violação, pela banca examinadora, ao dever de motivação

aos recursos administrativos”;

b)  “invalidade  da  motivação  extemporânea,  genérica  e  não

individualizada  apresentada  pela  banca  examinadora  sessenta  dias  após

judicilializada a causa”;

c)  “ausência de critérios objetivos na correção e julgamento

dos recursos administrativos”;

d)  “violação  ao  princípio  da  isonomia,  da  legalidade,  da

impessoalidade, da moralidade administrativa, tanto pela banca examinadora

quanto  pelo  Tribunal,  ao  deixar  de  seguir  precedentes,  reconhecendo  a

ilegalidade para uns (e dando posse) e para outros não, ou seja, imprimindo

tratamento jurídico distinto a candidatos que se encontram diante das mesmas

circunstâncias de fato e de direito”;

e) “ausência de necessária distinção entre a decisão do STF

no RE 623.584 e o caso em apreço”;

Arguiu também violação aos seguintes artigos: art.5º, caput, e

incisos I, II e LIV, art.37, caput e inc. I e II, art.93, IX, da Constituição Federal;

art.2º, caput, art.4º, art.50, caput, III, V e §1º da Lei de Processo Administrativo

(Lei nº 9.784/99); arts.489, 941, 1022 e 1025 do CPC.

Por fim, pediu que fossem conferidos efeitos modificativos aos

presentes Embargos e, consequentemente, seja reformado o Acórdão, julgando

procedente o pedido autoral.
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É o relatório.

VOTO

Aduz o Embargante que o Acórdão foi omisso. De fato, algumas

questões não foram explicitamente debatidas, embora se saiba que o julgador,

contanto que fundamente suficientemente sua Decisão, não está obrigado a

responder a todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por

elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados. E,

saliente-se, o Acórdão tem 27 (vinte e sete) laudas, o que faz crer que esta

Relatoria realmente se empenhou em apreciar as questões arguidas.

Entretanto, para que não existam dúvidas sobre a justiça da

Decisão, e até como forma de atender ao pleito da parte que, certamente, quer

entender  melhor  os  argumentos  lançados  no  Acórdão,  serão  analisadas  as

questões arguidas, tidas como omissas pelos Embargantes. São elas:

a)  “da  violação,  pela  banca  examinadora,  ao  dever  de

motivação aos recursos administrativos”;

A motivação não foi apresentada no prazo que deveria, porém,

posteriormente, foi apresentada, de forma que não vislumbro nenhum prejuízo

às  partes,  uma  vez  que  após  a  justificativa  da  banca  examinadora  os

candidatos  não  alcançaram  a  pontuação  suficiente  para  prosseguir  com  a

próxima etapa do concurso.

b) “da invalidade da motivação extemporânea, genérica e não

individualizada  apresentada  pela  banca  examinadora  sessenta  dias  após

judicilializada a causa”;

Alegam os Embargantes que a banca examinadora apresentou

a mesma resposta para todos os candidatos.

De fato, observando, por exemplo, o item 2.2 da prova escrita

prática  de  sentença  (fl.261  e  fl.263)  vê-se  que  a  banca  apresentou  uma
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resposta padrão. Todavia, este fato não fere nenhum princípio administrativo na

medida em que a banca expõe como deveria ter sido respondida a questão e

observa, ao final, se o candidato expôs os referidos pontos para poder afirmar

se a nota obtida merece ou não reparos.

O que o candidato quer é que a banca justifique porque sua

resposta está errada, frase a frase, quando, na verdade, o objetivo de se saber

se foi ofertada a nota correta pode ser atingido simplesmente se mencionando

qual é a resposta adequada e eliminando os candidatos que se omitiram em

mencionar os pontos tido como essenciais pela banca.

Não  vejo,  portanto,  nenhuma  ilegalidade  ou  violação  no

método adotado pela Cespe.

c) “da ausência de critérios objetivos na correção e julgamento

dos recursos administrativos”  e d) da violação ao princípio  da isonomia, da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, tanto pela banca

examinadora  quanto  pelo  Tribunal,  ao  deixar  de  seguir  precedentes,

reconhecendo a ilegalidade para uns (e dando posse) e para outros não, ou

seja,  imprimindo tratamento jurídico distinto  a candidatos que se encontram

diante das mesmas circunstâncias de fato e de direito”;

Os  Embargantes  afirmam  que,  diante  de  respostas

semelhantes, as notas dos candidatos variaram, estranhamente, de 1,0 a 3,0

pontos.

Não pode o magistrado imiscuir-se nos critérios utilizados no

julgamento  de  outros  candidatos  nem,  tampouco,  fazer  uma  espécie  de

“isonomia do erro”, “precedente do erro”. Em outras palavras, não se sabe se o

candidato  que  recebeu  pontos  após  interpor  Recurso  Administrativo,  tinha

mesmo direito a esta pontuação. Também não cabe ao magistrado avaliar os

critérios de correção de prova de candidato que sequer é parte neste processo.

Se isto fosse possível, implicaria dizer que um candidato que logrou êxito em

seu recurso e teve sua nota aumentada, exercendo atualmente a judicatura,

poderia ter sua nomeação e posse revogadas em virtude da alegação feita por

4



Embargos de Declaração nº 0001059-83.2014.815.0181

outro candidato em processo do qual nunca fez parte? Obviamente não. Então,

da  mesma  forma  que  não  se  pode  prejudicar  quem  não  fez  parte  deste

processo, também não é possível crer que, ainda sem se saber se o critério de

correção  da  prova  dos  referidos  candidatos  foi  o  correto,  beneficiar  outros

candidatos,  no  caso  os  Embargantes,  comparando  suas  provas  com a  de

outros candidatos.

Infelizmente,  processos  judiciais  semelhantes  podem  ter

desfechos diversos sem que isto implique afirmar em ofensa ao princípio da

isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Na verdade,

a denominação que se dá a isto é “valoração democrática da prova”. No caso,

se  constar  no  Acórdão os  fundamentos  que  justificam o convencimento  do

Relator,  se  este  convencimento  foi  formado  através  da  análise  das  provas

produzidas no processo,  oportunizando o  contraditório,  com fundamentação

que demonstra,  discursivamente,  como se chegou às conclusões acerca da

apreciação  da  prova,  não  se  pode  falar  que  houve  ofensa  ao  princípio  da

isonomia porque outro magistrado chegou à conclusão diversa. O direito não é

uma  ciência  matemática  e,  infelizmente  pra  uns  e  felizmente  para  outros,

processos semelhantes podem ter contornos diferentes, resultados diferentes,

até porque as provas produzidas nos autos e os argumentos das partes não

são absolutamente iguais. 

Logo, não houve ofensa a nenhum direito individual disposto

no art.5º, caput, e incisos I, II e LIV, da Constituição Federal. Também não há

que se falar em ofensa ao art.37, caput e inc. I e II, e art.93, IX, da Constituição

Federal,  uma  vez  que  os  princípios  administrativos  foram  devidamente

respeitados e a Decisão foi devidamente fundamentada. Outrossim, o Recurso

Administrativo,  embora  analisado  além  do  prazo  devido,  foi  motivado,  e

portanto, os artigos 2º,  caput, 4º e 50,  caput, III, V e §1º da Lei de Processo

Administrativo foram respeitados.

No caso em tela, o que se verifica é que o Embargante pretende

que o  julgado se  adeque ao seu entendimento,  desvirtuando a  natureza dos

Embargos  de Declaração.  Ora,  não ocorre omissão se  a interpretação da lei

ocorrer de forma diversa da que o Embargante gostaria.
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e)  “da ausência de  necessária  distinção entre  a  decisão do

STF no RE 623.584 e o caso em apreço”.

Alegam os Embargantes que o Acórdão embargado sem fazer

o  necessário  “distinguish”  aplicou  o  precedente  do  STF  sem  observar  as

supostas ilegalidades mencionadas nos itens acima.

Ocorre  que,  como  explicado,  não  foram  observadas

ilegalidades nem se trata de caso teratológico. 

Ao contrário do afirmado pelos Embargantes, não se trata de

“controle da legalidade puro” baseado na ausência de motivação da Decisão

que  indeferiu  o  Recurso  Administrativo.  Até  porque,  embora

extemporaneamente, o Recurso foi sim analisado, embora não tenha surtido o

resultado esperado pelas partes.

Por fim, quanto a alegada ofensa aos arts.489, 941, 1022 e

1025  do  CPC,  pode-se  afirmar  que:  a)  em  relação  ao  art.489  o  Acórdão

observou os elementos essenciais ao julgado, fundamentando as questões de

fato e de direito; b) em relação ao art.941, §3º, ainda será anexado aos autos o

voto vencido; c) não houve ofensa aos art.1022 e art.1025, uma vez que eles

tratam  dos  Embargos  de  Declaração,  que  estão  sendo,  nesta  ocasião

apreciados.

Portanto,  apesar  de  algumas  questões  não  terem  sido

explicitamente  debatidas,  a  análise  delas  neste  Recurso  não  modifica  o

entendimento exposto no Acórdão que acolheu o Recurso de Apelação do Estado

da Paraíba por entender que não compete ao Poder Judiciário, no controle de

legalidade,  substituir  banca examinadora  para  avaliar  respostas  ofertadas  em

provas subjetivas.

Os  Embargantes  também  recorreram  com  fins  de

prequestionamento  para  efeito  de  possível  interposição  de  Recursos  nas

Instâncias Superiores.
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O prequestionamento é apenas um meio para instar-se o juízo

ou tribunal de origem a decidir a questão constitucional ou federal que se quer

ver apreciada pelo STF ou STJ, no julgamento do RE e do REsp. Os Embargos

fundados  na  omissão  só  serão  admissíveis,  com  caráter  prequestionador,

quanto à matéria a respeito da qual o tribunal tinha o dever de se pronunciar –

quer porque foi arguida, quer porque é de ordem pública – mas não o fez.

A jurisprudência vem aceitando o Recurso para com esse fim,

não entendendo, nesta hipótese, como procrastinatório ou passível de imposição

de  multa.  Assim,  verifica-se  que  não  têm  caráter  protelatório  os  presentes

Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionar e, quanto a isso, não

pairam dúvidas, eis que a matéria se encontra sumulada pelo STJ (Súmula n°

98).

Ante o exposto,  reconheço as omissões apontadas sem

que isto implique em modificação do julgado que acolheu o Recurso de

Apelação do Estado da Paraíba.

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, 13 de março de 2018.

Des. LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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