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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. FINALIDADE
DE  PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MULTA  ARGUIDA  EM  SEDE  DE
CONTRARRAZÕES.  PREVISÃO  NO  ART.  538,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  MESMO  COMANDO
NORMATIVO.  INAPLICABILIDADE.  AUSÊNCIA
DE  CARÁTER  PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.
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-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

- A  mera  interposição dos aclaratórios não induz o
caráter protelatório do recurso, passível de aplicação
da multa prevista no art. 538, do parágrafo único, do
Código de Processo Civil, ainda mais, quando a parte
embargante  entende  pela  necessidade  de
prequestionamento da matéria.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
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381/382V, opostos por João Bosco Dias de Araújo contra acórdão, fls.  357/379, que
rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento parcial ao Apelo e à Remessa
Oficial.

Em suas razões,  o recorrente  expõe a  possibilidade
de  percepção  do  adicional  de  insalubridade,  sob  o  fundamento  de  aplicação
analógica da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego
aliada ao art.  157, III,  da Lei Municipal nº 249/74; art. 78, VI, da Lei Orgânica do
Município de Esperança;  e art. 7º,  XXIII, da Constituição Federal. Por fim, aduz a
necessidade de prequestionamento da matéria contidas das normas federais contidas
nos arts. 4º e 5º, do Decreto-Lei nº 4.657/42; arts. 126 e 127, da Lei nº 5.869/73.

 
Devidamente  intimada,  a parte  embargada

apresentou contrarrazões, fls.  393/396, onde  rechaçou pontualmente os argumentos
do recorrente. Ao final, pugnou pela incidência de multa por litigância de má-fé.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Registre-se,  sem  maiores  delongas,  que  os
declaratórios  não  merecem  acolhimento,  pois  o  acórdão  atacado  não  carrega
qualquer vício.

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  omissão,  obscuridade  e
contradição,  não  se  revestindo,  portanto,  de  características  de  revisão  total  do
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julgado, como acontece com os apelos cíveis.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que a
parte  embargante  utilizou  os  presentes  aclaratórios  apenas  para  fins  de
prequestionamento,  sem  pontuar  qualquer  dos  vícios  elencados  no  art.  535,  do
Código de Processo Civil.

Na  decisão  hostilizada  restou cabalmente
demonstrado  a  impossibilidade  de  se  conceder  adicional  de  insalubridade  ao
servidor público sem lei específica do respectivo ente federativo, regulamentando a
matéria, em obediência ao princípio da legalidade, inclusive tal questão foi objeto de
incidente  de  uniformização  de  jurisprudência  nº  2000622-03.213.815.0000, deste
Sodalício, razão pela qual não há como se aplicar a Norma Regulamentadora nº 15,
do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ademais,  cumpre  mencionar  que  as legislações
municipais, abordadas pelo recorrente, para fins de concessão do aludido benefício,
são normas de eficácia limitada,  necessitando, pois,  de regulamentação  específica
para dar eficácia plena à norma, estabelecendo quais seriam as atividades insalubres
e os percentuais a serem aplicados.

Nessa  senda,  transcrevo  fragmento  do decisum
combatido no que tange à temática abordada, fls. 374/379:

A respeito do direito ao adicional de insalubridade,
convém  esclarecer  que  o  vínculo  jurídico  entre  o
servidor e a Administração é de natureza estatutária,

Embargos de Declaração na Apelação nº 0002067-96.2012.815.0171                                                                                                                                            4



porquanto o autor está submetido a regime próprio
do  ente  municipal,  para  o  qual  labora,  e  a
jurisprudência  pátria  é  uníssona ao  afirmar que as
normas,  de  índole  celetista,  não  são  aplicáveis  aos
servidores  sob  a  égide  estatutária,  bem  como  as
regulamentações  editadas  por  outros  Entes
Federados,  não  podem  usurpar  a  competência  do
ente municipal.
Nesse sentido, colaciono escólio do Superior Tribunal
de Justiça:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  TÉCNICO  EM
RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
E  FÉRIAS.  ARTIGO  18  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PRINCÍPIO  FEDERATIVO.
AUTONOMIA  POLÍTICA  E  ADMINISTRATIVA
DOS  ENTES  FEDERADOS.  INAPLICABILIDADE
DAS  LEIS  FEDERAIS  1.234/50  E  7.394/85  E  DO
DECRETO Nº 92.790/86. 1. Os servidores públicos
estaduais  estão  submetidos  ao  regime  jurídico
próprio de seus estados, em virtude da repartição
de competências  constitucionais,  que  em respeito
ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da
Constituição Federal,  confere autonomia política e
administrativa  a  todos  os  entes  federados,  que
serão administrados e regidos pela legislação que
adotarem,  desde  que  observados  os  preceitos
constitucionais.  Diante  disso,  infere-se  que  cada
ente federado pode organizar seu serviço público,
instituindo  regime  jurídico  que  irá  reger  suas
relações com seus servidores. 2. As normas insertas
nas Leis Federais 1.234/50 e 7.394/85 e no Decreto nº
92.790/86,  não  se  aplicam  ao  recorrente,  pois  as
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matérias  referentes  às  férias  e  ao  adicional  de
insalubridade encontram-se disciplinadas, no Estado
de Goiás, pelas Leis estaduais 10.460/88, 11.783/92 e
pelo Decreto nº 4.069/93. 3.  Como servidor público
estadual,  o  recorrente  está  sujeito  às  normas  do
estatuto  próprio  do  Estado  ao  qual  pertence,  não
havendo se falar na prática de qualquer ato ilegal ou
abusivo  por  parte  da  autoridade  apontada  como
coatora, bem como em direito líquido e certo a ser
amparado.  4.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento.  (STJ; RMS 12.967; Proc. 2001/0031172-5;
GO;  Sexta  Turma;  Rel.  Des.  Conv.  Vasco  Della
Giustina; Julg. 06/09/2011; DJE 26/09/2011) - negritei.
De outra  banda,  inobstante  haja  previsão legal  de
direito à percepção de adicional de insalubridade, na
Constituição Federal, art. 7º, XXIII, referida norma é
de  eficácia  limitada,  razão  pela  qual  necessita  de
regulamentação específica,  estabelecendo quais são
as  atividades  insalubres  e  os  percentuais  a  serem
fixados, a fim de garantir a eficácia plena da norma e
obedecer  ao  princípio  da  legalidade,  para  que  o
direito  postulado  possa  ser  percebido,  pois  o
Município de Esperança, como ente federado, possui
liberdade  e  autonomia,  no  âmbito  de  sua
competência,  para  estabelecer  e  regulamentar
direitos  a  seus  servidores  municipais,  diante  do
princípio federativo, insculpido no art. 18, da Carta
Magna.
Cumpre, ainda, mencionar que a previsão legal do
adicional de insalubridade no inciso XXIII, do art. 7º,
da  Constituição  Federal,  mesmo  que  não  fosse
norma  de  eficácia  limitada,  não  se  estenderia  aos
servidores públicos estatutários, haja vista não restar
compreendida no rol  dos direitos sociais  previstos
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no art. 39, § 3º, do mesmo comando normativo.
Por oportuno,  impende trazer à baila fragmento de
decisão  do  Supremo Tribunal  Federal  tratando  da
temática abordada:
(…) Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem
decidiu  a  controvérsia  em  consonância  com  a
jurisprudência  desta  Corte,  no  sentido  que  é
indispensável  a  regulamentação  da  percepção  do
adicional  de  insalubridade  por  parte  do  ente
federativo  competente,  a  fim  de  que  o  referido
direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios.  A  propósito,
confira-se  o  RE  169.173,  Rel.  Min.  Moreira  Alves,
Primeira  Turma,  DJ  16.5.1997,  ementado  a  seguir:
“Servidor  público.  Adicional  de  remuneração para
as  atividades  penosas,  insalubres  ou perigosas,  na
forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. -
O  artigo  39,  §  2º,  da  Constituição  Federal  apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns
dos direitos sociais por meio de remissão, para não
ser necessária a repetição de seus enunciados, mas
com  isso  não  quis  significar  que,  quando  algum
deles  dependesse  de  legislação  infraconstitucional
para  ter  eficácia,  essa  seria,  no  âmbito  federal,
estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por
força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais
integrarão  necessariamente  o  regime  jurídico  dos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  mas,  quando
dependem  de  lei  que  os  regulamente  para  dar
eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que
eles  decorrem,  essa  legislação  infraconstitucional
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terá  de  ser,  conforme  o  âmbito  a  que  pertence  o
servidor público, da competência dos mencionados
entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido,  mas não provido”. (ARE
723492/SE  –  SERGIPE.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  Relator(a):
Min.  Gilmar  Mendes.  Julgamento:  21/02/2013)  -
grifei.
Nesse diapasão, diante do panorama narrado e em
obediência ao princípio da legalidade, não há como
se  conceder  adicional  de  insalubridade  a  servidor
estatutário  municipal,  estando  ausente  legislação
específica do respectivo ente federativo, ou seja, do
Município de Esperança, regulamentando a matéria,
porquanto  resta  incabível,  no  caso  concreto,  a
aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº
15, do Ministério do Trabalho e Emprego, razão pela
qual merece reforma a sentença hostilizada no que
diz respeito ao referido benefício.

Com efeito, estando a decisão atacada proferida em
consonância  com a  legislação correlata  ao  tema,  bem como com a  jurisprudência
deste Sodalício, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é de
se concluir pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Diante  do  contexto  apresentado,  a  sustentação  do
insurgente  de  injustiça  da  decisão  guerreada,  em verdade,  visa  à  rediscussão  de
matéria já enfrentada no decisório combatido.

Dessa  forma,  a  pretensão  de  prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao
reconhecimento  das  máculas  dispostas  no  art.  535,  do Código de  Processo  Civil,
conforme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  Recurso  Especial  nº
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11.465-0 de São Paulo, Relator Ministro Demócrito Reinaldo.

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA. O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.

Sobre  o  tema  em  discussão,  mostra-se  pertinente
colacionar julgado desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL. EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. OMIS- SÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
EMBARGOS.  Os embargos  de  declaração
consubstanciam  recurso  de  integração,  não  se
prestando  para  reexame  da  matéria.  O  STJ  “tem
entendimento  pacífico  de  que  os embargos
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declaratórios,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam
o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
” “constatado que a insurgência da embargante não
diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do
acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe foi
desfavorável,  é  de rigor a rejeição dos aclaratórios.
”1.  (TJPB;  EDcl  0001443-23.2013.815.0491;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Miguel  de
Britto Lyra Filho; DJPB 22/09/2014; Pág. 13)

Ainda  que  assim  não  fosse,  esclarece-se  que  o
Julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  do  inconformado,  isto  é,
analisar  todos  os  argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando
embasá-la com fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, decidindo
matéria semelhante, pontificou:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  IMPRÓPRIA.  REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Os  Embargos  de
Declaração não são a via própria para rediscutir os
fundamentos  do  julgado. 2.  Não  se  exige  do
magistrado  a  análise  de  todos  os  argumentos  da
parte  ou  citar  todos  os  dispositivos  legais
mencionados pelos litigantes. Importa apenas que
demonstre os fundamentos pelos quais concede ou
nega  uma  pretensão,  pronunciando-se  sobre  as
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questões  juridicamente  relevantes. 3.  A  simples
alusão  quanto  ao  interesse  de  prequestionamento
não  é  suficiente  para  o  acolhimento  dos
declaratórios,  quando  ausente  qualquer  omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Inexistentes vícios de
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  nega-se
provimento  aos  embargos.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.136677-2; Ac. 750.328; Terceira Turma Cível;
Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira;  DJDFTE
27/01/2014; Pág. 91). – Destaquei.

Igualmente, esta Corte de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. Constatado que a insurgência da
embargante  não  diz  respeito  a eventual  vício  de
integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a
interpretação que lhe foi desfavorável,  é de rigor a
rejeição  dos  aclaratórios.  “o  magistrado  não  está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo  Superior  Tribunal    de  justiça  tem  
entendimento  pacífico     de  que  os     embargos  
declaratórios,  mesmo  para  fins     de  
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão
embargada ostentar algum dos ví  cios que ensejariam  
o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
[…].  (TJPB;  Rec.  200.2012.071456-9/001;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.
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Logo, em face dessas considerações, observa-se que o
acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios  descritos
no art. 535, do Código de Processo Civil.

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.

Com relação ao pleito da parte embargada, em sede
de  contrarrazões,  acerca  da  aplicação  de  multa  em razão  dos  aclaratórios  serem
protelatórios, vislumbro não merecer guarida tal pedido, isso porque, no meu sentir,
a  mera  interposição  dos  embargos  não  induz  o  caráter  protelatório,  ainda  mais,
quando  o recorrente entendeu pela necessidade de  prequestionamento da matéria
posta a desate.

A propósito:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATO  COMPRA  E
VENDA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CLÁUSULA
PENAL. 1.As provas produzidas demonstram que o
autor estava ciente do atraso no pagamento e este foi
justificado  pelo  comprador,  restando  latente  ter
aquiescido  com  o  financiamento  imobiliário  e
momento do pagamento das  parcelas  faltantes.  Há
provas suficientes para reconhecer que a demora na
liberação do valor, junto à Caixa Econômica Federal,
foi  em decorrência  de o imóvel  negociado ter  sido
dado em garantia em transação diversa,  pendência
sequer  registrada  no  órgão  competente,  fato  que
atrasou  a  liberação  do  valor,  vez  que  o  imóvel
financiado  deve  estar  livre  e  desembaraçado.
Ausência  de  violação  aos  princípios  da  boa-fé  e

Embargos de Declaração na Apelação nº 0002067-96.2012.815.0171                                                                                                                                            12



lealdade processual e ao que dispõe o artigo 408, do
Código  Civil.  2.Deve  ser  acolhido  o  pedido  de
afastamento da multa vez que latente a inexistência
de  caráter  protelatório  dos  embargos  opostos.
Ausência  de  caráter  protelatório  nos  embargos  de
declaração  opostos.  Afastamento  da  multa  fixada.
3.Não  se  negou  vigência  a  qualquer  dispositivo
constitucional  ou  infraconstitucional,  os  quais  dou
por  prequestionados.  DERAM  PARCIAL
PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO.
(Apelação  Cível  Nº  70054790787,  Décima  Nona
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Eduardo  João  Lima  Costa,  Julgado  em  18/06/2013)
(TJ-RS - AC: 70054790787 RS , Relator: Eduardo João
Lima Costa, Data de Julgamento: 18/06/2013, Décima
Nona Câmara Cível,  Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 26/06/2013).

Por  tais  motivos,  não  prospera  a  pretensão  de
aplicação da multa  prevista  no  art.  538,  parágrafo  único,  do Código de Processo
Civil.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador se manifestar sobre todos os fundamentos
legais  apontados  pelos  litigantes,  sendo  suficiente  a  existência  da  motivação  na
prestação jurisdicional, a teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da
Constituição  Federal,  com  a  indicação,  pelo  Juiz,  das  bases  legais  as  quais  dão
suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É como VOTO.
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Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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