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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 
MATÉRIA ENFRENTADA EXPRESSAMENTE, AINDA QUE SEM 
MENÇÃO  AO  DISPOSITIVO  SUPOSTAMENTE  VIOLADO. 
PREQUESTIONAMENTO  IMPLÍCITO.  POSSIBILIDDE. 
CONTRADIÇÃO.  CONTRAPOSIÇÃO  DE  IDÉIAS  NO 
JULGADO.  AUSÊNCIA.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO. REJEIÇÃO.

“Se  a  matéria  foi  abordada  pelo  Tribunal  local,  ainda  que  sem 
menção  a  dispositivos  de  lei,  é  de  se  considerar  cumprido  o 
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito”.1

Diz-se  contraditória  a  decisão  quando  exprime,  no  seu  bojo, 
afirmações  incompatíveis  entre  si,  que  não  se  harmonizam. 
Divergência  jurisprudencial  ou  de  entendimento  com  outra 
demanda não configura o vício da contradição

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 97.

1 STJ  -  EDcl  nos  EDcl  no  AgRg no  Ag:  1279249  PE  2010/0034432-2,  Relator:  Ministro  MOURA RIBEIRO,  Data  de  Julgamento: 
03/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2014.



Relatório

Trata-se  de  embargos  declaratórios  opostos  contra  acórdão  de  fls. 
61/63, que rejeitou preliminar e, no mérito, deu provimento parcial à apelação interposta 
por Maria José da Silva em desfavor do Município de Aroeiras.

Na decisão atacada, o então relator, Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, 
juiz  convocado,  reconheceu  o  direito  da  autora,  ocupante  do  cargo  de  Gari,  perceber 
adicional de insalubridade, ainda que ausente norma regulamentadora local, aplicando a 
NR 15, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em suas razões, o embargante alega que não há previsão expressa 
quanto ao direito dos servidores públicos perceberem o adicional de insalubridade, de 
maneira que a decisão estaria ferindo o princípio da legalidade.

Aponta haver contradição no julgado, na medida em que contraria a 
decisão tomada em sede de incidente de uniformização de jurisprudência,  que fixou o 
entendimento de que a pretensão autoral demanda a existência de lei local, específica para 
a categoria de agentes comunitários de saúde.

Argumenta não ser possível lançar mão da analogia para substituir a 
exigência legal da existência de lei local. Ao final, pede o acolhimento dos embargos de 
declaração, sanando a contradição e a omissão indicadas.

É o relatório.

VOTO

A pretensão do recorrente não merece acolhida.

O  então  relator,  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho,  embora  tenha 
reconhecido  não  haver  legislação  específica  sobre  o  tema,  entendeu  por  bem  aplicar, 
analogicamente, a NR 15, para determinar o pagamento do adicional de insalubridade.

No voto condutor, o eminente relator esclareceu:

“No mérito,  o recurso merece prosperar.  Em que pese a omissão 
legislativa  municipal,  devem  ser  consideradas  as  disposições 
previstas  na  Norma  Regulamentadora  nº  15,  do  Ministério  do 
Trabalho e Emprego, e seu Anexo 14, in verbis:

“Relação  das  atividades  que  envolvem  agentes  biológicos,  cuja 
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. 

Insalubridade de grau máximo: 



Trabalho ou operações, em contato permanente com:

-  pacientes  em  isolamento  por  doenças  infecto-contagiosa,  bem 
como objetos de seu uso, não previamente esterelizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couro, pelos e dejetos 
de  animais  portadores  de  doenças  infecto-contagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização)

Destarte,  apesar  de  não haver  reconhecimento  legal  expresso  do 
grau de insalubridade relacionado ao cargo do promovente, não se 
pode  perder  de  vista  que  o  detentor  do  cargo  de  Gari  lida, 
diariamente, com material insalubre, sujeitando-se a ferimentos e a 
contaminação por agentes biológicos e físicos.

A  matéria  não  é  nova,  uma  vez  que,  mutatis  mutandis,  já  foi 
debatida e julgada pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal em outras 
oportunidades, conforme se pode conferir adiante:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  DE  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  GARI. 
AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA.  IRRELEVÂNCIA. 
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.  REFORMA  DA 
SENTENÇA.PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Atividade  de 
Agente de Limpeza Pública, na forma regulada pelo Ministério do 
Trabalho  e  Empresa,  é  tida  como  insalubre,  sendo  devida  a 
percepção da remuneração correspondente pelo servidor público”.2

Por fim, não é razoável,  tampouco justo,  admitir  que o servidor 
público exerça  seu mister  sem a correspondente contraprestação, 
por força da inércia legislativa da Administração Municipal, que se 
prevalece de sua própria omissão para negar  ao servidor  direito 
que  outro  normativo  já  lhe  outorga,  mas  que  depende  de 
regulamentação legal.

Em que pese não haver menção expressa ao art. 37, da CF, observa-se 
que a decisão enfrentou a questão, aplicando a analogia, tal como permite o art. 4º, do 
Decreto Lei nº 4.657/42, com a redação dada pela Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às 

2 TJPB,  AC nº  024.2010.000.276-5/001.  Relator.  Tércio  Chaves  de Moura,  Juiz  Convocado para  substituir  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira. Julgado em 27 de setembro de 2011.



Normas do Direito Brasileiro).3

Como  pacificou  o  STJ,  não  é  omissa  a  decisão  que  enfrenta 
determinado  tema,  sem  fazer  menção  a  dispositivo  específico,  configurando  o 
prequestionamento implícito.

“Se  a  matéria  foi  abordada  pelo  Tribunal  local,  ainda  que  sem 
menção  a  dispositivos  de  lei,  é  de  se  considerar  cumprido  o 
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito”.4

“Satisfaz  o  requisito  do  prequestionamento  o  efetivo  debate  no 
Tribunal de origem das questões devolvidas no recurso especial, 
ainda que não constem no texto do aresto os artigos supostamente 
violados, admitindo-se, portanto, o prequestionamento implícito”.5

Isto posto, não enxergo a omissão indicada. Quanto à contradição, 
melhor sorte não socorre o embargante.

A contradição enseja os embargos de declaração quando exprime, no 
bojo da decisão, afirmações incompatíveis entre si, que não se harmonizam. Divergência 
jurisprudencial  ou  de  entendimento  com  outra  demanda  não  configura  o  vício  da 
contradição, que, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira,  significa  “incoerência 
entre o que se diz e o que se disse, entre palavras e ações. 6

Ademais,  ressalte-se  que  o  julgador  não  está  vinculado  ao 
entendimento firmado em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, sob pena 
de violação ao princípio do livre convencimento motivado.

Assim,  considerando  não  haver  os  vícios  apontados,  rejeito  os 
embargos de declaração.

DECISÃO

A Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves  da  Silva,  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 

3 Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
4 STJ  -  EDcl  nos  EDcl  no  AgRg no  Ag:  1279249  PE  2010/0034432-2,  Relator:  Ministro  MOURA RIBEIRO,  Data  de  Julgamento: 

03/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2014.
5 STJ - EDcl no REsp: 1166833 MG 2009/0224879-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2010, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2010
6 Miniaurélio Eletrônico versão 5.12 - O Miniaurélio corresponde à 7a. edição, revista e atualizada, do Minidicionário Aurélio, da 

Língua Portuguesa, contendo mais de 30 mil verbetes e locuções. 



Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente representante do Ministério  Público,  na pessoa da Exma. 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


