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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  VER  O 
JULGADO ADEQUADO AO  ENTENDIMENTO DO 
EMBARGANTE.  MEIO RECURSAL INADEQUADO 
PARA O QUE SE PRETENDE. IMPOSSIBILIDADE 
DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  CARÁTER 
PREQUESTIONADOR.  AUSÊNCIA  DOS 
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  535  DO  CPC. 
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

- A contradição que autoriza a oposição de Embargos 
de Declaração consiste na existência de argumentos 
ou teses contraditórias entre si  no corpo da própria 
decisão embargada (error in procedendo) e não entre 
a  fundamentação  desta  e  a  prova  produzida  nos 
autos (error in judicando), hipótese em que a decisão 
somente  poderá  ser  revista  pela  instância superior. 
No  caso,  o  julgado  não  adotou tese ou argumento 
contraditórios.  Logo,  se  não  houve  nenhuma  das 
hipóteses  previstas  no  art.  535  do  Código  de 
Processo  Civil,  não  é  possível  o  acolhimento  do 
recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR os  Embargos  de Declaração,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.129.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (fls.162/177) interpostos 

por  Miriam de Macedo Oliveira,  com efeito de prequestionamento,  aduzindo 
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que  o  Acórdão  foi  contraditório  porque  afirmou  que  inexistia  a  vaga  a  ser 

provida e não observou que a prova produzida nos autos denota que foram 

contratados trinta e cinco enfermeiros de forma precária. Alega, também, que o 

acórdão contraria diversos entendimentos adotados pelo TJPB.

Por fim, pediu que fossem conferidos efeitos modificativos aos 

presentes  Embargos  e,  consequentemente,  seja  reformado  o  Acórdão, 

concedendo a segurança.

É o relatório.

VOTO

Aduz  a  Embargante  que  o  Acórdão  foi  contraditório,  porque 

afirmou  que  inexistia  a  vaga  a  ser  provida  e  não  observou  que  a  prova 

produzida nos autos denota que foram contratados trinta e cinco enfermeiros 

de  forma  precária.  Alega,  também,  que  o  Acórdão  contraria  diversos 

entendimentos adotados pelo TJPB.

A  contradição  que  autoriza  a  oposição  de  Embargos  de 

Declaração consiste na existência de argumentos ou teses contraditórias entre si 

no corpo da própria  decisão embargada (error  in  procedendo)  e  não entre a 

fundamentação  desta  e  a  prova  produzida  nos  autos  (error  in  judicando), 

hipótese em que a decisão somente poderá ser revista pela instância superior.

No caso, o julgado não adotou tese ou argumento contraditórios, 

como se pode observar abaixo:

“Aduz a Impetrante que foram ofertadas 28 vagas no 
edital.  Ainda  que  se  considere  esta  afirmação 
verdade,  até  porque não foi  apresentada qualquer 
petição  em  sentido  contrário  pelo  Ente  Público 
interessado,  não  vislumbro  direito  líquido  e  certo, 
porquanto, apesar de constar, nos autos, documento 
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (Sagres 
on line), por meio do qual se comprova a contratação 
de cerca de trinta pessoas para o cargo de auxiliar 
de serviços gerais, é fato público que, em momento 
posterior, a Edilidade, em decorrência de Termo de 
Ajustamento  de  Conduta  (TAC)  celebrado  com  o 
Ministério Público, exonerou diversos contratados.
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Para comprovar o cumprimento do TAC, verifiquei os 
dados  disponibilizados  na  página 
http://sagres.tce.pb.gov.br/pessoal04.phpugestora=2
01135&dt_mes=12&de_mes=Dezembro&dt_ano=20
13&tipo_cargo=5&cargo=00000284,constatando que 
foram mantidos apenas dois contratados, exercendo 
a função de auxiliar de serviços gerais, com lotação 
na Secretaria de Saúde do Município.

Assim, considerando a classificação da Impetrante, 
observa-se  que  a  contratação  precária  de  apenas 
dois  servidores  não  implica  em  declaração   da 
necessidade  do  cargo  em  número  suficiente  para 
alcançar a 62ª posição. “

Ademais, o Acórdão não contrariou os entendimentos adotados 

pelo  TJPB,  porquanto  tanto  esta  Corte  como  o  STJ  entendem  pela 

necessidade do candidato aprovado fora do número de vagas constante do 

edital  comprovar,  de  maneira  efetiva,  a contratação  precária  para  o 

preenchimento  de  vagas  existentes  do  órgão,  em  nítida  preterição  dos 

aprovados e em quantitativo suficiente para a nomeação.

Assim, o que se verifica é que a Embargante pretende que o 

julgado se adeque ao seu entendimento, desvirtuando a natureza dos Embargos 

de Declaração. Ora, não ocorre contradição nem omissão se a interpretação da 

lei ocorrer de forma diversa da que o Embargante gostaria.

Logo,  se não houve nenhuma das hipóteses previstas no art. 

535 do Código de Processo Civil, não é possível o acolhimento do recurso.

A Embargante também recorreu com fins de prequestionamento 

para efeito de possível interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Sobre o assunto, Nelson Nery Jr. asseverou que:

” 1. 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; (...) 3. O 
verdadeiro requisito de admissibilidade do RE e do REsp 
é o cabimento, que só ocorrerá quanto às matérias que 

3

http://sagres.tce.pb.gov.br/pessoal04.php?ugestora=201135&dt_mes=12&de_mes=Dezembro&dt_ano=2013&tipo_cargo=5&cargo=00000284
http://sagres.tce.pb.gov.br/pessoal04.php?ugestora=201135&dt_mes=12&de_mes=Dezembro&dt_ano=2013&tipo_cargo=5&cargo=00000284
http://sagres.tce.pb.gov.br/pessoal04.php?ugestora=201135&dt_mes=12&de_mes=Dezembro&dt_ano=2013&tipo_cargo=5&cargo=00000284


Embargos de Declaração nº 0001099-83.2013 .815.0251

tenham  sido  efetivamente  decididas  pelas  instâncias 
ordinárias (CF 102, III e 105 III) (...) 8. Os EDcl 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 
argüida,  quer  porque é de ordem pública  – mas não o 
fez.” 1

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,  rejeito  os  Embargos face à  inexistência  de 

contradição.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 

1  NENY JR., Nelson e WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos 
Cíveis e de Outras Formas de Impugnação às Decisões Judiciais – v. 4. Editora Revista dos Tribunais, 
págs. 863/864.
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