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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  NO 
JULGADO.  DESNECESSIDADE  DE  PRONUNCIAMENTO 
JUDICIAL  ACERCA  DE  TODAS  AS  MATÉRIAS 
ALEGADAS.   REDISCUSSÃO.  MEIO  ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
INEXISTÊNCIA  DOS  VÍCIOS  APONTADOS.  DECISÃO 
FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO.

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

-  O  órgão  judicial  não  está  obrigado  a  se  manifestar  a 
respeito  de  todos  os  fundamentos  invocados  pelas  partes, 
bastando que sejam referidos na decisão apenas aqueles que 
interessam à resolução do caso submetido à apreciação.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos.
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R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  interpostos  contra  o 
acórdão  de  fls.  165/171,  da  minha lavra,  que  negou provimento  ao  apelo,  em 
decisão assim ementada:

“APELAÇÃO  CÍVEL. MANDADO  DE  SEGURANÇA.   LICITAÇÃO. 
COMPROVANTE DE APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE 
PERTINENTE COM O OBJETO LICITADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA 
NÃO  ABUSIVA  OU  ILEGAL.  NÃO  APRESENTAÇÃO  DE 
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL PARA COMPROVAÇÃO DE 
QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E 
CERTO.  SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-   Para  que  seja  possível  a  seleção  dos  participantes  do  certame 
observando  a  igualdade,  impessoalidade  e  moralidade,  princípios 
norteadores da administração pública, é necessária a imposição de certas 
condições  que  são  justamente  as  exigências  que  figuram  no  Edital 
convocatório.

-  A  exigência,  prevista  no  edital,  de  apresentação  de  certidões  ou 
atestados  que  comprovem a  experiência  anterior  dos  participantes  na 
prestação dos serviços objeto de licitação não é abusiva ou ilegal, pois é 
uma forma de demonstrar sua capacidade técnico-operacional segundo 
os critérios discricionariamente estabelecidos pela Administração para a 
execução a contento dos serviços.

- Não tendo a apelante apresentado documentos capazes de comprovar 
que efetivamente tenha concluído “obras ou serviços compatíveis com o 
objeto licitado” como exigido no edital, não há se falar em direito líquido 
e  certo,  impondo-se  a  manutenção  da  sentença  que  denegou  a 
segurança.”

Aduz  o  embargante,  em  resumo,  que  “há  contradição  no 
presente  acórdão,  pois  mesmo  relatando  que  houve  a  prévia  habilitação  da 
empresa ora demandante, não reconheceu o direito de sua participação no edital 
em razão que no edital   não reconheceu como documentos  comprobatórios os 
juntados  pela  empresa  no  momento  posterior  a  prévia  habilitação,  bem como 
houve omissão ao não apreciar no voto a existência de documento que comprova a 
prévia habilitação”.

Por  fim,  requer  que  o  acolhimento  dos  embargos  de 
declaração a fim de que seja reformado “o  louvável mas errôneo acórdão, para que este  
determine  a  reforma  integral  da  sentença  para  deferir  todos  os  termos  presentes  na  
exordial”. 

É o relatório.
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V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora 

Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos 
instrumentos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, 
com a finalidade específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no 
julgado que, de alguma 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  extrema  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 decisão embargada 
não se pronunciara  com clareza (gramatical  e lógica)  suficiente e  que,  de todo 
modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

No tocante ao vício da omissão, o eminente Daniel Amorim 
Assumpção Neves1 leciona:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 
sobre  as  quais  o  órgão  jurisdicional  deveria  ter  se  manifestado, 
inclusive as  matérias  que deva conhecer  de ofício.  (Barbosa Moreira, 
Código, nota 301, p.548; Araken de Assis, Manual, nota 66.2.1.1, p.588) Ao 
órgão jurisdicional  é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos 
fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos.”

Após  a  análise  minuciosa  dos  autos,  entendo  que   os 
embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar quaisquer vícios existentes 
no acórdão, mas simplesmente rediscutir matéria já julgada, o que é inadmissível 
nesta via.

Alega  a  embargante,  em  resumo,  que  “há  contradição  no  
presente acórdão,  pois mesmo relatando que houve a prévia habilitação da empresa ora  

1  Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora Método, 4. ed., 2012, São Paulo.
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demandante, não reconheceu o direito de sua participação no edital em razão que no edital  
não reconheceu como documentos comprobatórios os juntados pela empresa no momento  
posterior a prévia habilitação, bem como houve omissão ao não apreciar no voto a existência  
de  documento  que  comprova  a  prévia  habilitação”  (sic.),  requerendo  ao  final,  o 
acolhimento dos embargos para que se determine a reforma integral da sentença 
para deferir todos os termos presentes na exordial.  

Em que pesem os argumentos do embargante, observa-se da 
leitura  da  decisão  atacada  que  não  restou  caracterizado  os  vícios  apontados, 
porquanto o acórdão entendeu não restar demonstrado o direito líquido e certo da 
embargante, em virtude de não haver preenchido  requisito previsto no edital de 
licitação nº 04/2013 da prefeitura municipal de Sossego, senão vejamos:

“No item 8.2.11 do edital licitatório (fls.14/24) há a seguinte exigência:

“8.2.11  Comprovante  de  aptidão  para  desempenho  de 
atividade  pertinente  com  o  objeto  licitado,  mediante  a 
apresentação de certidão ou atestado, em nome do licitante e 
devidamente  registrado  na  entidade  profissional 
competente, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, onde demonstre que o licitante executou obras 
ou  serviços  compatíveis  com  o  objeto  licitado.  Serão 
admitidos certidões ou atestados referentes à execução de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior.” 

A  exigência  de  habilitação  técnica  nos  procedimentos  licitatórios  é 
prevista no art. 30 da Lei nº 8.666/93 e tem por finalidade aferir a aptidão 
do candidato para a futura contratação.

Manuseando o caderno processual verifico que para cumprir o requisito 
supratranscrito a recorrente apresentou um contrato firmado firmado em 
27/11/2012 com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cubati/PB para a 
realização de obras de construção civil (fls.53/59). 

Há  também  nos  autos  à  fl.  53  certidão  informando  que  a 
empresa/apelante “foi contratada por este Sindicato pata a realização de 
serviços de engenharia na construção de 50 unidades habitacionais,  na 
zona Rural do Município de Cubati,  através do Programa Nacional de 
Habitação  Rural,  via  Caixa  Econômica  Federal”,  todavia  não  há 
comprovação  de  que  efetivamente  tenha  concluído  a  execução  desta 
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obra/serviço como exigido no edital.

É  certo  que  não  pode  a  Administração,  em  nenhuma  hipótese,  fazer 
exigências  que  frustrem  o  caráter  competitivo  do  certame,  mas  sim 
garantir ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o maior 
número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica 
e  econômica  para  garantir  o  cumprimento  das  obrigações.  Dessarte, 
inexiste violação ao princípio da igualdade entre as partes se os requisitos 
do edital, quanto à capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da 
concorrência.

In casu, a exigência, prevista no edital, de apresentação de certidões ou 
atestados  que  comprovem  a  experiência  anterior  dos  participantes  na 
prestação dos serviços objeto de licitação não é abusiva ou ilegal, pois é 
uma forma de demonstrar sua capacidade técnico-operacional segundo 
os critérios discricionariamente estabelecidos pela Administração para a 
execução a contento dos serviços. 

Julgando casos semelhantes já decidiu nossos Tribunais pátrios:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  LIMINAR.  LICITAÇÃO.  ATESTADO  DE 
CAPACITAÇÃO  TÉCNICA.  LEGALIDADE  DA 
EXIGÊNCIA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  INABILITAÇÃO. 
VINCULAÇÃO  AO  ATO  CONVOCATÓRIO.  Conforme 
entendimento sedimentado no âmbito do STJ, não é ilegal a 
exigência  de  comprovação  de  capacidade  técnico-
operacional. No caso, a exigência consistia na exibição de um 
atestado de execução de serviço similar, demonstrando que a 
empresa  possui,  no  mínimo,  dois  anos  de  atividade  na 
elaboração e execução de projetos sociais para a população 
de baixa renda. Razoabilidade da exigência, não cumprida 
pela  apelada  que  fundamentou  a  sua  desqualificação. 
Ademais,  ao  submeter  a  Administração  ao  princípio  da 
vinculação ao edital (art. 41 da Lei n. 8.666/93), impede o Sr. 
Pregoeiro admitir proposta em desacordo com o previsto no 
ato  convocatório.  Correta,  portanto,  o  indeferimento  da 
liminar em razão da ausência de relevante fundamentação. 
Agravo  desprovido.  (Agravo  de  Instrumento  Nº 
70049976731, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça  do  RS,  Relator:  Marco  Aurélio  Heinz,  Julgado  em 
13/03/2013)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO.  REALIZAÇÃO  DE  CERTAME. 
NORMA  EDITALÍCIA  QUE  PREVÊ  A  EXIGÊNCIA  DE 
ATESTADO  DE  CAPACITAÇÃO  TÉCNICO-
OPERACIONAL.  LEGALIDADE.  Certo,  a  Lei  não  proíbe 
exigências  específicas,  rigorosas  mesmo,  desde  que 
necessárias  para  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  e 
atender ao objeto da licitação e o interesse público; situam-se 
na  margem  de  discricionariedade  da  Administração.  Para 
alem  disso,  tais  exigências  não  comprometem o  princípio 
constitucional  da  isonomia,  não  frustram  o  caráter 
competitivo do certame, tampouco impedem ou dificultam a 
ampla participação na disputa. No caso, sem maior despesa 
é dado concluir  pertinente, quanto à capacidade técnica,  o 
requisito do Edital - item 7.1.4 -, compatível com o objeto da 
licitação,  pautado  a  mais  não  poder  nos  princípios  que 
informam o interesse público, em ordem de obviar riscos ou 
prejuízos à Administração, e não comprometer a segurança 
do contrato. A norma editalícia seguramente foi concebida 
com  o  propósito  de  permitir  à  Administração  avaliar 
concreta e cabalmente a capacidade técnica dos interessados, 
nos exatos termos do que dispõe a primeira parte do inciso II 
do  art.  30  da  Lei  8.666/93:  "comprovação de aptidão para 
desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em 
características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da 
licitação".  Por  isso  não  se  mostra  desarrazoada,  ao  revés, 
plenamente  justificável  a  exigência,  não  configurando, 
violação do artigo 30, II, da Lei 8.666/93. Agravo desprovido. 
Unânime.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70054659875, 
Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 04/09/2013) 
(TJ-RS -  AI:  70054659875 RS ,  Relator:  Genaro José  Baroni 
Borges, Data de Julgamento: 04/09/2013, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
12/09/2013)  (TJ-RS  -  AI:  70049976731  RS  ,  Relator:  Marco 
Aurélio  Heinz,  Data  de  Julgamento:  13/03/2013,  Vigésima 
Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 
do dia 27/03/2013)

Desta forma, apesar de todo o alegado pela impetrante/apelante, não há 
como identificar  a  presença  do  necessário  direito  líquido  e  certo,  não 
assistindo razão, portanto, ao apelante.”
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In  casu,  o  v.  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.

A questão  foi  devidamente  apreciada,  livre  de  omissões, 
obscuridades,  contradições,  dúvidas  ou  ausência  de  fundamentação,  não  se 
podendo voltar,  em sede de  embargos  de  declaração,  a  matérias  já  julgadas  e 
óbices já superados. Logo, infere-se que o embargante pretende rediscutir matéria 
amplamente analisada quando do julgamento do apelo e modificar os próprios 
fundamentos da decisão, e a isso não se prestam os embargos declaratórios.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
REJEITADOS. 1 - A teor do disposto no artigo 535 do Código de Processo 
Civil, o recurso de que se cuida é cabível para eliminar da decisão 
qualquer obscuridade ou contradição ou suprir eventual omissão 
existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se não 
demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores do 
recurso integrativo, pretendendo-se, na verdade, por via oblíqua, novo 
julgamento do caso. 3 - Embargos declaratórios rejeitados. (STJ; EDcl-
AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/03/2012; DJE 18/04/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. Rediscussão de 
questões decididas. Impossibilidade. Embargos de declaração 
rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; 
Primeira Turma; Rel. Min. Teori Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 
18/04/2012).

Como  não  poderia  deixar  de  ser,  a  decisão  embargada 
examinou com minúcia e coerência as matérias levantadas, não havendo que se 
falar  em  omissão  ou  contradição  por  não  haver  decidido  de  acordo  com  as 
expectativas da Embargante. 

Desta forma, inexistindo no aresto omissão, obscuridade ou 
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contradição, outra alternativa não há senão rejeitar os embargos, por ausência de 
seus pressupostos de admissibilidade. 

Com  essas  considerações,  REJEITO  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como o voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 
de agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de fl. 129. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o Exmo. Sr.  Dr.  Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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