
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO  0000698-22.2017.815.0000  — 6ª  Vara  da  Fazenda
Pública da Capital.
RELATOR   :  João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : João da Silva Sousa
Advogado : Ana Paula Gouveia Leite Fernandes  (OAB/PB 20.222).
Embargado : Estado da Paraíba por seu Procurador Wladimir Romaniuc Neto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer  pontos  omissos,
obscuros ou contraditórios existentes na decisão, não servindo para reexame de
matéria decidida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado,  por unanimidade,  em rejeitar os Embargos,  nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  por João  da  Silva
Sousa contra Acórdão de fls. 236/241 proferido nos autos em tela,  alegando omissão no
julgado. 

Na  decisão  embargada,  esta  Egrégia  Terceira  Câmara  negou
provimento  a  apelação cível  do Estado da Paraíba  e  deu provimento  parcial  a  Remessa
Necessária oriundas da sentença de fls. 182/186 apenas para, considerando a ilegalidade do
exame  psicotécnico  previsto  no  edital  nº  003/2007,  determinar  que  o  promovente  seja
submetido a nova avaliação psicológica, observados critérios objetivos capazes de apontar,
com clareza, os motivos de eventual indicação ou contraindicação e, assim, confirme a sua
participação das demais etapas do concurso. 

Inconformado, o apelante ora embargante aduz omissão no julgado,
porquanto teria deixado de observar que a sua situação, pela teoria do fato consumado, já se
encontra  consolidada,  tendo  inclusive  a  administração  pública  tornado  o  promovente
definitivamente  servidor  público  da  Polícia  Militar.  Por  tais  motivos,  pugna  pelo
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acolhimento dos embargos, para, atribuindo-se efeito infringente ao Acórdão, desprover a
Remessa, mantendo a sentença em todos os seus termos. (fls. 244/257)

Contrarrazões pelo embargado às fls. 261/264. 

É o relatório.  Voto.

Cuidam-se os autos de Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo,
concernente  na  declaração  de  “contraindicação”  do  candidato  submetido  à  avaliação
psicológica do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldados PM/BM
da Polícia Militar do Estado da Paraíba, regido pelo Edital nº 003/2007 (fls. 41/45).

Na sentença, o Juízo   quo julgou procedente o pedido formulado na
inicial para anular o exame psicológico por ausência de motivação e autorizar a participação
do  promovente  nas  demais  etapas  do  Curso  de  Formação  de  Soldados  PM/BM  2008
realizado pelo Estado da Paraíba através do edital nº 003/2007.

Julgando  a  apelação  cível  interposta  pelo  Estado  da  Paraíba  e  a
Remessa Necessária, esta Egrégia Terceira Câmara negou provimento a apelação cível do
Estado da Paraíba e deu provimento parcial a Remessa Necessária oriundas da sentença de
fls.  182/186 apenas  para,  considerando a  ilegalidade  do  exame psicotécnico  previsto  no
edital  nº  003/2007,  determinar  que  o  promovente  seja  submetido  a  nova  avaliação
psicológica, observados critérios objetivos capazes de apontar, com clareza, os motivos de
eventual  indicação ou contraindicação e,  assim,  confirme a  sua  participação das  demais
etapas do concurso. (Acórdão de fls. 236/241)

Alegando omissão no julgado, porquanto teria deixado de observar
que,  em  atendimento  ao  requerimento  administrativo  firmado  pelo  promovente  ora
embargante, a administração pública regularizou a sua situação, promovendo-o para Soldado
PM/2, conforme parecer administrativo de fls. 208/218.

Socorre-se, ainda, o embargante de julgado paradigma, Embargos de
Declaração nº 0000397-12.2016.815.0000, julgado sob a relatoria do Exmo. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Pois bem. 

Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar erro
material,  omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado  que,  de  alguma  forma,
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  da  decisão
embargada que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema
relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. 

A partir dessa definição, vê-se que a decisão não apresenta omissão,
pois,  o  argumento  aventado  nos  presentes  embargos  já  foram  enfrentados  no  Acórdão
quando da análise da preliminar de perda do objeto. Veja-se excertos:

“  DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O  apelado  aduziu  a  preliminar  de  perda  do  objeto  da  ação  sob  o
argumento de que, submetido as demais etapas do certame, o promovente
restou  aprovado  definitivamente  no  Curso  de  Formação  de  Soldados,
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tendo sua situação administrativa regularizada, consoante de verifica dos
documentos  dos  Boletins  Internos  nº  0128/2015,  nº  0104/2015  e  nº
0088/2015. 

Não merece guarida.

Como bem apontou a douta representante do parquet, não se vislumbra a
perda superveniente  do objeto,  uma vez que a participação nas demais
etapas do Curso de Formação somente foi possível em virtude de decisão
concessiva de tutela antecipada, revelando-se inexorável a necessidade de
haver provimento jurisdicional definitivo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.”

Por  sua  vez,  observa-se  do  Acórdão  paradigma  Embargos  de
Declaração  nº  0000397-12.2016.815.0000 que,  inicialmente,  em caso  semelhante  ao  dos
autos em que a parte autora havia sido reprovado no Exame psicotécnico, a Egrégia Terceira
Câmara  havia  dado  provimento  a  apelação  cível  do  Estado  da  Paraíba  para  julgar
improcedente o pedido do promovente. Ocorre que, acolheu os Embargos para, reformar o
Acórdão embargado e manter a sentença que, havia determinado a realização de novo exame
psicotécnico.

Ao que se vê, naquele caso, não foi determinada a consolidação da
situação do promovente, sem que este fosse submetido a exame psicotécnico, mas houve
determinação  da  realização  de  novo  exame,  como  restou  bem  decidido  no  Acórdão
embargado. 

E como bem restou consignado na decisão embargada, a despeito da
reconhecida  nulidade  no  exame  psicotécnico  realizado,  não  se  pode  olvidar  que  o
promovente deixe de se submeter  a  todas as etapas  do certame,  sob pena de afronta ao
princípio da isonomia:

“Nesse contexto, é evidente a nulidade do exame psicotécnico realizado no
Certame  nº  003/2007,  pela  inobservância  de  critérios  objetivos  de
avaliação e ausência de motivação do ato de “contraindicação”, com a
consequente  impossibilidade  do  promovente  recorrer  do  seu  resultado
negativo. Entretanto, não se evidencia razoável dispensar o promovente da
submissão a novo exame psicotécnico, por evidente afronta ao princípio da
isonomia. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PRETENSÃO  DE  EFEITOS
INFRINGENTES.  ACLARATÓRIOS  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  CONCURSO  PÚBLICO.
PROVIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  NOVO  EXAME
PSICOTÉCNICO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. I - Embargos de declaração
recebidos como agravo legal, tendo em vista o princípio da fungibilidade, o teor
da impugnação, bem assim a observância do prazo previsto no art. 557, § 1º, do
Código de Processo Civil.  II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal
de Justiça segundo o qual, não há possibilidade de provimento ao cargo público
sem a habilitação do candidato em todas as etapas do certame, sobretudo se
encontram  todas  elas  previstas  no  edital,  inclusive  o  exame  psicotécnico.
Portanto, o mais viável é submeter o candidato a novo exame psicotécnico desta
vez de acordo com os critérios objetivos de julgamento. III -  O recurso especial,
interposto  pela  alínea  a  e/ou  pela  alínea  c,  do  inciso  III,  do  art.  105,  da
Constituição da República,  não merece prosperar quando o acórdão recorrido
encontra-se  em sintonia  com a  jurisprudência  dessa  Corte,  a  teor  da  Súmula
83/STJ.  IV.  Embargos  de  declaração  recebidos  como  Agravo  Regimental  e
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improvido. (STJ – Ecl no Resp 1424218/DF – Rel. Min. Regina Helena Costa –
Primeira Turma – DJe 21/08/2015).”

Pois bem. O que se verifica, na verdade, é que o embargante não se
conformou  com  a  decisão  que  não  conheceu  do  apelo  e,  para  tanto,  lançou  mão  dos
declaratórios de maneira totalmente infundada.

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de  Albuquerque  –  Presidente.  Presentes  ainda  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista
Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), a Exma. Senhora Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

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

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

 João Batista Barbosa 
Relator - Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  0029712-67.2007.815.0011  –  8ª  Vara  Cível  de
Campina Grande 

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2017.

 João Batista Barbosa 
Relator - Juiz convocado

5


