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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE. 
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 

Rejeitam-se  os  embargos  declaratórios  quando  inexiste 
qualquer  eiva de omissão,  obscuridade ou contradição na 
decisão embargada.

Os  embargos  de  declaração  não  representam  recurso 
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão. Para 
tanto, deve a parte insatisfeita valer-se dos recursos verticais 
previstos no ordenamento processual em vigor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por  Adriana  Ferreira 

Cavalcante, contra o acórdão de fls.418/420, que negou provimento ao Agravo Interno 

manejada em face do Município de Alagoa Grande.
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A parte embargante alega que houve omissão no decisum recorrido quanto 

a apreciação do PASEP.

Outrossim,  aduz  a  necessidade  expressa  de  pronunciamento  acerca  da 

aplicabilidade das normas federais postas nos arts.  4.º e 5.º do Dec-Lei n.º 4.657, de 

1942, e arts. 126 e 127 da Lei n.º 5.869, de 1973, para fins de prequestionamento.

É o breve relatório.

VOTO

Desde logo, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento  jurídico  possui  um  objetivo  específico,  e  os  embargos  de  declaração 

prestam-se  para  complementar  ou  aclarar  as  decisões  judiciais  como  um  todo,  na 

hipótese de existir pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Sua  finalidade,  portanto,  é  corrigir  defeitos  porventura  existentes  nas 

decisões proferidas pelo magistrado. 

No caso, as alegações perpetradas pela embargante demonstram, de forma 

clara, que os vertentes embargos pretendem, na prática, rediscutir os fundamentos que 

embasaram a decisão editada nos autos, ensejando sua rejeição por se distanciarem 
das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, conforme veremos a seguir.

Bem a propósito, ensina Nelson Nery Junior:

“Os Edcl (Embargos Declaratórios) têm finalidade de completar a  
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades  
ou  contradições.  Não  têm  caráter  substitutivo  da  decisão  
embargada,  mas  sim  integrativo  ou  aclaratório”.  (Código  de  
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Processual  Civil  
Extravagante em Vigor. 6ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais,  
2002, p. 902).

E, ainda, segundo o Ministro Luiz Fux:
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“Assim, são incabíveis embargos de declaração com a finalidade  
de  rediscutir  questão  já  apreciada  com  o  escopo  de  obter  a  
modificação do resultado final”.

Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO 
CPC.  REDISCUSSÃO  DE  QUESTÕES  DE  MÉRITO.  
IMPOSSIBILIDADE.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que 
as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da  
decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas,  
sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do 
CPC).2. Embargos de declaração rejeitados.”1 

“A  omissão  e  a  contradição  que  autorizam  a  oposição  de  
embargos de declaração têm conotação precisa: a primeira ocorre 
quando,  devendo  se  pronunciar  sobre  determinado  ponto,  o  
julgado  deixa  de  fazê-lo,  e  a  segunda,  quando  o  acórdão 
manifesta incoerência interna,  prejudicando-lhe a racionalidade.  
Não constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o  
acórdão deveria ter decidido, nem contradição o que, no julgado,  
lhe contraria os interesses”.2

Não se vislumbra, na hipótese dos autos, quaisquer dos apontados vícios a 

ensejar  a  correção  do  julgado.  Nota-se  apenas  um  inconformismo  com  a  decisão 

guerreada, eis que desfavorável à embargante. 

As questões debatidas no curso do processo restaram decididas no acórdão 

de fls. 418/420, não havendo omissão a ser sanada. 

A propósito, transcrevo o acórdão guerreado:

“Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo,  
que permite ao julgador reconsiderar a decisão agravada, antes  

1 STJ – EEDAGA 585.172/RJ – 1ª Turma – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – DJ 01.07.2005, p. 373.
2 Emb. Decl. no REsp 56.201-BA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 09.09.96, p. 32.346.
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de apresentar os autos em sessão de julgamento, mantenho-a em 
todos os termos, pelas razões nela expostas.

Vislumbro não merecer acolhimento o pleito, declinado através da 
presente irresignação, uma vez que o decisum recorrido encontra-
se  em  sintonia  com  a  jurisprudência  da  Corte  de  Justiça  da  
Paraíba,  comportando  julgamento  monocrático,  à  luz  da  Lei  
Adjetiva Civil.

Com efeito, o Tribunal de Justiça da Paraíba ao julgar o Incidente  
de  uniformização  de  Jurisprudência  n.º  2000622-
03.2013.815.0000  editou  a  Súmula  n.º  42  com  o  seguinte  
enunciado:

“  O  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos  agentes  
comunitários  de  saúde  submetidos  ao  vínculo  jurídico  
administrativo, depende de Lei regulamentadora do ente ao qual  
pertencer.”

Assim, não haveria óbice ao julgamento singular, razão pela qual  
ratifico  a  monocrática  nos  exatos  termos  e  sob  idêntico  
fundamento, cujo teor segue, ipsis litteris:

“A sentença não merece retoque.

Com efeito, recentemente o Plenário do nosso Egrégio Tribunal,  
apreciando  o  Incidente  de  Uniformização  de Jurisprudência  n.º  
2000622-03.2013.815.0000, sumulou o seguinte entendimento: “  
O  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos  agentes 
comunitários  de  saúde  submetidos  ao  vínculo  jurídico  
administrativo, depende de Lei regulamentadora do ente ao qual  
pertencer.” 

Nesse sentido: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  Direito  administrativo.  Ação  de  cobrança. 
Município.  Agente  comunitário  de  saúde.  Adicional  de 
insalubridade.  Ausência  de  Lei  municipal  regulamentadora.  
Concessão  do  benefício.  Impossibilidade.  Posicionamento 
sumulado  por  este  colendo  tribunal.  Apelo  desprovido.  “o  
pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos  agentes 
comunitários  de  saúde  submetidos  ao  vínculo  jurídico  
administrativo, depende de Lei regulamentadora do ente ao  
qual pertencer”. (TJPB; AC 0000212-80.2013.815.0031; Primeira 
Câmara Especializada Cível;  Relª  Juíza Conv.  Vanda Elizabeth  
Marinho Barbosa; DJPB 14/05/2014; Pág. 14)

REMESSA NECESSÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.  
MUNICÍPIO DE PATOS. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHIS-
TAS.  PEDIDO  JULGANDO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  
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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.  BENEFÍCIO DEVIDO APE-
NAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 3.927/2011. OB-
SERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDA- DE. PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO. O pagamento de adicional de insalu-
bridade à categoria de agente comunitário de saúde está condici-
onado à existência de norma regulamentadora do ente ao qual o  
servidor está vinculado, em observância ao princípio da legalida-
de. - apenas com a vigência da Lei nº 3.927/2010 é que os agen-
tes comunitários de saúde do município de Patos passaram a fa-
zer jus ao benefício pleiteado. O tribunal pleno do tribunal de justi-
ça do estado da Paraíba, apreciando o incidente de uniformização 
de jurisprudência nº 2000622-03.2013.815.0000, por maioria ab-
soluta, confeccionou a seguinte Súmula: “o pagamento do adi-
cional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde 
submetidos  ao  vínculo  jurídico  administrativo,  depende  de  
Lei  regulamentadora  do  ente  ao  qual  pertencer.  ”.  (TJPB;  
RNec 0004206-72.2012.815.0251;  Primeira  Câmara  Especiali-
zada Cível;  Rel.  Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 
07/05/2014; Pág. 12)

Assim, a alegação de que o adicional de insalubridade encontra-
se  disciplinado  na  Constituição  Federal,  devendo-se  aplicar  
analogicamente  a  NR  15  e  Legislação  Federal,  não  merece 
prosperar.

No tocante à  questão trazida no apelo, referente ao fato de não  
ter a edilidade procedido ao cadastramento no PASEP, temos que  
se trata de inovação recursal, não devendo o Tribunal, em grau  
recursal, conhecer matéria não suscitada na petição inicial e não  
acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 e 517 do  
CPC. 

Nesse diapasão:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚ-
DE. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PATOS. PRIMEIRA 
APELAÇÃO.  ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO AN-
TERIOR A FEVEREIRO DE 2011. AUSÊNCIA DE NORMA RE-
GULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PE-
RÍODO POSTERIOR A FEVEREIRO DE 2011. REGULAMENTA-
ÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.927/2010. POSSIBILIDADE  
DE PAGAMENTO. TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CON-
FISSÃO DE RECEBIMENTO.  CADASTRAMENTO NO PASEP.  
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 264, PARÁ-
GRAFO ÚNICO, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.  
O adicional de insalubridade deverá ser pago a partir de fevereiro  
de 2011 no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), de acordo com 
a Lei municipal nº 3.927/ 2010. Segunda apelação. Adicional de  
insalubridade. Ausência de norma regulamentadora específica no 
período entre julho de 2007 e fevereiro de 2011. Impossibilidade  
de pagamento. Novo entendimento do tribunal de justiça da Paraí-
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ba derivado de incidente de uniformização de jurisprudência. Ho-
norários advocatícios. Sucumbência recíproca. Inteligência do art.  
21 do CPC. Provimento parcial do recurso. “o pagamento do adici-
onal de insalubridade aos agentes comunitários de saúde subme-
tidos  ao  vínculo  jurídico  administrativo,  depende de Lei  regula-
mentadora  do ente ao qual  pertencer”.  Portanto,  não deve ser  
pago o adicional de insalubridade no período em que não existia  
norma regulamentadora específica. No caso de sucumbência recí-
proca, os honorários advocatícios deverão ser recíproca e propor-
cionalmente  compensados,  de  acordo  com  o  art.  21  do  cpc.  
(TJPB; Rec. 0004448-31.2012.815.0251; Primeira Câmara Espe-
cializada Cível; Relª Juíza Conv. Vanda Elizabeth Marinho Barbo-
sa; DJPB 14/05/2014; Pág. 15) 

Por  essas  razões,  nego  seguimento  ao  apelo,  mantendo 
incólume a decisão recorrida.”

 Ante todo o exposto, DESPROVEJO o Agravo Interno.” (fls.  
418/420)

Assim, não vislumbro vício no julgado a ser suprido.

Quanto  ao  pré-questionamento,  saliente-se  que,  para  se  cumprir  o 

requisito,  não  se  faz  necessário  mencionar,  expressamente,  os  dispositivos  legais 

supostamente violados. Basta que a matéria controvertida seja efetivamente apreciada, 

como na hipótese vertente. É nessa direção a jurisprudência do STJ: 

Processual  civil.  Embargos  de  declaração.  Inexistência  de 
omissão no acórdão.  Prequestionamento.  Registro expresso de  
dispositivo. Desnecessidade. 1. Não há que se falar em omissão  
no  acórdão  embargado,  porquanto,  com fundamentos  claros  e 
nítidos, enfrentou todas as questões suscitadas na peça recursal.  
2. O magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu  
exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, sim, com o  
seu  livre  convencimento  (art.  131  do  CPC),  utilizando-se  dos  
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da 
legislação que entender aplicável ao caso concreto. 3. Para se ter 
como  caracterizado  o  requisito  do  prequestionamento,  é  
imprescindível que a matéria controvertida tenha merecido,  
efetivamente,  enfrentamento  pelo  acórdão  embargado,  não  
sendo necessário,  todavia,  que o dispositivo que a contém 
seja expressamente registrado.  4.  Não merecem acolhida os  
declaratórios  quando  a  pretensão  neles  veiculada  pretende  o  
mero rejulgamento da lide e a menção expressa de dispositivos  
constitucionais.5. Embargos rejeitados.3(grifo nosso)

3  EDROMS 15771/SP – Min. José Delgado, DJ 17.11.2003.
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Seguindo o mesmo entendimento: 

Processual civil. Embargos de declaração. Prequestionamento de 
matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário.  
Menção expressa a dispositivos. Desnecessidade. -  O requisito 
do prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias 
extraordinárias requer a discussão e deliberação da matéria  
versada  nos  dispositivos  tidos  por  violados,  sendo 
desnecessária sua expressa indicação. - Não há que se falar  
em omissão quando o aresto pronunciou-se acerca de todas as  
questões  que  lhe  são  submetidas  à  apreciação  pelas  partes,  
hipótese em que os embargos revestem-se de caráter meramente 
protelatórios,  com vistas  a  provocar  novo  exame da matéria.  -  
Embargos rejeitados.4 (grifo nosso).

Por essas razões, rejeito os Embargos Declaratórios. 

É o meu voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/07 – J/04. 

4  EEROMS 13070/RN – Min. Vicente Leal, DJ 18.12.2002.
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