
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO  N.º 0051784-
53.2011.815.2001.
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ADVOGADO: Ricardo Nascimento Fernandes.
EMBARGADO: Estado da Paraíba.
ADVOGADO: Deraldino Alves de Araújo Filho.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E 
APELAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO  DO 
ACÓRDÃO  QUE SE BASEOU  EM INOVAÇÃO RECURSAL.  INEXISTÊNCIA. 
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  SOBRE 
RECURSOS  ADMINISTRATIVOS.  DESNECESSIDADE.  INOCORRÊNCIA. 
INTENÇÃO DE REDISCURSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO 
EM  SEDE  DE  EMBARGOS.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.  REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA 
DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Não existindo no Acórdão embargado contradição ou omissão a ser sanada, rejeitam-
se os Aclaratórios opostos sob tal fundamento.

2.  Fundamentando o “decisum” de forma clara  e  suficiente,  não está  o magistrado 
obrigado a  se  pronunciar  sobre todas  as  teses  e  dispositivos  legais  suscitados  pelo 
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

3.  A interposição  infundada  do Recurso  de  Embargos  de  Declaração  caracteriza  a 
interposição  de  Recurso  com  o  propósito  manifestamente  protelatório,  impondo  a 
aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente aos Embargos 
de Declaração em Remessa Necessária e Apelação, em que figuram como Embargante 
José Heronaldo Fernandes e Embargado Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em conhecer dos Embargos de Declaração para 
rejeitá-los, aplicando ao Embargante multa de 1% sobre o valor da causa.

VOTO.

José  Heronaldo  Fernandes opôs  Embargos  de  Declaração,  f.  232/238, 
contra  o  Acórdão de f.  225/229, que julgou prejudicado o Recurso Adesivo e deu 
provimento à Remessa Oficial e à Apelação da Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Obrigação de 
Fazer  por  ele  ajuizada  em face  do  Estado  da  Paraíba,  reformando-a  para  julgar 
improcedente o pedido Autoral que objetivava a declaração de nulidade do ato que o 



eliminou  do  concurso  da  Polícia  Militar,  em  razão  de  haver  sido  ele  declarado 
contraindicado no exame psicológico.

Alegou que o Acórdão foi contraditório por ter utilizado como fundamento o 
ato  normativo  nº  284,  que  convocou  os  candidatos  contraindicados  no  exame 
psicológico para ter acesso aos seus laudos, mesmo tendo esta informação sido por ele 
trazida apenas por ocasião das Contrarrazões da Apelação, o que configuraria inovação 
recursal, como também omisso quanto a ausência de manifestação sobre a inexistência 
de resposta aos recursos administrativos protocolizados tempestivamente. 

Pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos para que sejam sanadas a 
contradição  e  a  omissão  apontadas,  como  também  para  prequestionar  a  matéria 
possibilitando a interposição de Recurso à instância superior.

Contrarrazoando, f. 245/248, o Embargado alegou que o objetivo do presente 
Recurso é apenas de rediscutir a matéria, pugnando pelo seu desacolhimento.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O  Embargante  alega  haver  contradição  no  Acórdão  que  utilizou  como 
fundamento o ato normativo nº 284, que convocou os candidatos  contraindicados no 
exame  psicológico,  mesmo  tendo  esta  informação  sido  por  ele  trazida  apenas  por 
ocasião das Contrarrazões.

Diversamente  do  que  alega  o  Embargante,  o  fundamento  da  Decisão 
Colegiada  não é  a  informação sobre  a  existência  do  ato  normativo  nº  284,  mas  a 
oportunização do acesso ao resultado do exame psicológico e a inércia do Autor em 
comparecer ao local indicado para recebê-lo, consoante se pode verificar pelo seguinte 
excerto extraído da Decisão às f. 228:

Conforme também se extrai da Ementa do referido precedente1 não se pode falar em 
negativa de acesso ao resultado do exame psicológico, quando a Comissão do Certame 
oportuniza  dia  e  hora  para  a  entrega  do  Laudo  e  o  Apelado  não  comprovou  que 
compareceu ao local indicado para recebê-lo.

Também não existe omissão na Decisão Colegiada, apenas desnecessidade de 
manifestação  sobre  a  inexistência  de  resposta  aos  recursos  administrativos 
protocolizados,  porquanto  como eles  objetivavam apenas  o  acesso  ao  resultado  do 
exame  psicológico,  f.  48/49,  e  f.  53/56,  o  que  foi  oportunizado  pelo  Embargado 
consoante  acima  demonstrado,  a  manifestação  sobre  tal  questão  seria  irrelevante  e 
desnecessária  ao  deslinde  da  questão,  até  porque fundamentado  de  forma  clara  e 
suficiente,  inexiste  obrigação do Julgador  em se  pronunciar  sobre todas  as  teses  e 
dispositivos legais suscitados pelo recorrente1.

In casu, trata-se de nítida intenção de revisão do julgado, o que é inadmissível 
na ordem processual.

1 STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.213.855; 2010/0179836-0; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 10/06/2013; 
Pág.  911;  TJPB;  EDcl  999.2012.001187-2/001;  Primeira  Seção  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio 
Bezerra Filho; DJPB 10/10/2013; Pág.  7;   TJPB;  Rec. 200.2011.050647-0/001; Segunda Câmara Especializada 
Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 07/10/2013; Pág. 8



Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  Embargos  de 
Declaração, o caráter  prequestionatório que a Embargante deseja  emprestar-lhe não 
tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a matéria discutida, 
inexistindo, portanto, qualquer eiva de contradição a ser sanada. 

A interposição de embargos declaratórios, sem que haja, de fato, a alegada 
omissão e contradição, arguida, tão somente, para ensejar a rediscussão da matéria, 
procedimento que virou rotina na tramitação dos recursos, em todas as instâncias e 
tribunais, afastando-se da real finalidade dos aclaratórios, de máxima importância para 
a integralização dos julgados, instalando-se uma nova via de rediscussão da matéria já 
enfrentada, é de ser entendida, como procrastinatória para os efeitos de aplicação da 
multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC, uma vez que, além de obrigar o 
órgão julgador a se debruçar,  novamente,  sobre o que já foi decido, para rebater a 
infundada alegação de omissão e contradição,  provoca,  por força da própria norma 
reguladora do recurso, a interrupção dos prazos recursais, retardando, por conseguinte 
o andar do processo.

Isso posto, inexistindo contradição a ser sanada, conhecidos os Embargos 
de Declaração, rejeito-os e aplico ao Embargante multa de 1% sobre o valor da 
causa.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de  16 de dezembro de 
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, 
Relator,  o  Exm.°  Juiz  Convocado João Batista  Barbosa,  substituindo o Exm.°  Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.  Presente à  sessão a  Exm.ª  Promotora  de 
Justiça convocada Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


