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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. 
OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 
DE DADOS BIOGRÁFICOS. DIREITO AO 
ESQUECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DESSE 
PONTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. 
INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UM DOS 
FUNDAMENTOS QUE SE MOSTROU SUFICIENTE 
PARA O PROVIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE 
VÍCIO NO JULGADO. 
EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E 
REJEITADOS NA PARTE CONHECIDA. 
 
 
 
 
 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 

Declaração Cível n.º 1.326.197-5/01, da Comarca de Barracão – Juízo Único, em que é 
embargante ABEL MUNIZ DA SILVA e embargado o ESTADO DO PARANÁ. 
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I. RELATÓRIO 
 
1. Trata-se de embargos de declaração cível opostos por ABEL 

MUNIZ DA SILVA contra o venerando Acórdão desta colenda Quarta Câmara Cível 
(fls. 22/28-TJ) o qual, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso e reformou 
a sentença em sede de reexame necessário, conhecido de ofício, a fim de julgar 
improcedente o pedido inicial do autor de reinclusão no concurso da Polícia Militar do 
Estado do Paraná. 

 
2. Através de suas razões recursais (fls. 32/35-TJ), o 

embargante aponta a ocorrência de vício na decisão hostilizada, consistente na omissão 
sobre um dos motivos da desclassificação do concurso.  

Afirma que, embora o Acórdão tenha apontado como sendo 
dois os motivos que ensejaram a exclusão do certame, utilizou apenas um deles para 
fundamentar o provimento do recurso, qual seja, a omissão no preenchimento do 
formulário de dados biográficos, enquanto que o ponto sobre a idoneidade do candidato 
não foi devidamente analisado. 

Outrossim, postula pela manifestação expressa acerca do 
direito ao esquecimento, eis que os fatos narrados ocorreram há mais de 05 (cinco) anos. 

Por fim, propugna que seja sanado o vício apontado. 
 
É o relatório 
 
II. VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO 
 
1. Conheço parcialmente do recurso, eis que presentes os seus 

pressupostos de admissibilidade. 
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Deixo de conhecer do ponto sobre o direito ao esquecimento, 
eis que tal matéria em momento algum foi previamente discutida no decurso do processo, 
configurando-se, assim, inovação recursal. 

 
2. Na parte conhecida, os embargos declaratórios não merecem 

acolhimento. 
 
3. As hipóteses de cabimento dos aclaratórios encontram-se 

previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, exigindo-se a existência de 
contradição, omissão ou obscuridade. 

Nesse passo, convém destacar que a omissão a dar ensejo aos 
embargos de declaração deve se referir à matéria acerca da qual o julgador deveria ter se 
manifestado mas não o fez, quando, por exemplo, a decisão deixa de analisar uma 
preliminar de mérito arguida ou algum pedido específico formulado pela parte. 

Na espécie, malgrado dois tenham sidos os motivos elencados 
na estabilização da causa de pedir recursal, quais sejam, a omissão no preenchimento do 
formulário de dados perante a comissão do concurso, bem como a análise de idoneidade 
do candidato, o venerando Acórdão encontrou apoio somente no primeiro fato para dar 
provimento ao recurso do Estado do Paraná e manter a exclusão do embargante do 
concurso. 

Com o provimento do apelo, mostrou-se despiciendo analisar 
elementos diversos expostos nas razões recursais, sobretudo porque tais não se 
contrapõem, mas sim se sucedem, ou seja, acaso não tivesse sido acolhida a tese sobre a 
irregularidade quanto ao preenchimento do formulário do concurso, só então restaria a 
análise acerca da idoneidade ou não do candidato. 

Nessa perspectiva, confira-se a lição de FREDIE DIDIER 
JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, verbis: 
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“[...] Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: “(...) 
b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o 
acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de 
todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-
acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do 
contraditório) (...).” 
(in CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, MEIOS DE 
IMPUGNAÇÃO ÀS DECISÕES JUDICIAIS E PROCESSO 
NOS TRIBUNAIS, Volume 3, 10ª. ed. Juspodivm, 2012: 
Salvador. fl. 175) 
 
Desta forma, fica evidente que o venerando Acórdão recorrido 

não padece de omissão. Na verdade, por todo o exposto, as alegações trazidas nos 
aclaratórios revelam a pretensão de rediscussão do mérito da lide, com a alteração do 
resultado final obtido através de novo julgamento, o que é vedado em sede de embargos 
de declaração. 

Ex positis, não há qualquer vício a ser suprido na respeitável 
Decisão Colegiada. 

 
4. Forte em tais fundamentos, voto no sentido de conhecer em 

parte e, na parte conhecida, rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se 
integralmente os termos do venerando Acórdão objurgado. 

 
III. DISPOSITIVO 
 
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 
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conhecer em parte e, na parte conhecida, rejeitar os embargos de declaração, nos termos 
do voto e sua fundamentação. 

O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora 
Desembargadora REGINA AFONSO PORTES, sem voto e dele participaram o 
Excelentíssimo Senhor Juiz Substituto em 2º. Grau HAMILTON RAFAEL MARINS 
SCHWARTZ e a Excelentíssima Senhora Desembargadora LÉLIA SAMARDÃ 
GIACOMET. 

 
Curitiba, 02 de fevereiro de 2016. 
 
DES. ABRAHAM LINCOLN CALIXTO 
                      RELATOR 
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