
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  0003600-16.2015.815.0000.
Origem : Vara Única da Comarca de Solânea.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Gerlane da Cunha Gomes.
Advogado : Marcos Antonio Inácio da Silva.
Apelado : Município de Solânea.
Advogados : Paulo Wanderley Câmara; 

  Tiago José Souza da Silva. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO IN-
TERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILI-
DADE QUE DEVEM OBSERVAR AS NORMAS
PROCESSUAIS  ANTIGAS.  CONHECIMENTO
DO  RECURSO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECI-
SUM. REJEIÇÃO. 

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as inter-
pretações  dadas,  até  então,  pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”  (Enunciado Adminis-
trativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada, após pormenorizada análise fática e jurí-
dica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.  

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  365/366) opostos
por  Gerlane  da  Cunha  Gomes, desafiando  os  termos  do  acórdão  (fls.
351/363) que, nos autos da  “Ação de Cobrança”, ajuizada  ajuizada em seu
desfavor  por  Martinho  de  Oliveira  Junior e  Jocely  Lacerda  de  Lima,
negou provimento ao recurso apelatório interposto pelos promoventes.

Fundamentado no art. 535 e 538, do Código de Processo Civil
de  1973,  a  parte  embargante  alega,  em suma,  a  ocorrência  de  omissão no
julgado, porquanto não se pronunciou sobre a aplicação dos arts. 7º, inciso
XXIII, da Constituição Federal, dos arts. 4º e 5º do DL nº 4.657/1942 e 126 e
127 da Lei nº 5.869/73. Defende, ainda, a possibilidade de aplicação analógica
da NR-15 para concessão do adicional de insalubridade pleiteado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, ressaltando a
finalidade de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas (fls. 133/135).

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046. Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC)  –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim  de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
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Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade  de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço dos aclaratórios, passando à análise dos argumentos recursais.

Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973,
são  cabíveis  embargos  de  declaração  quando  houver,  na  sentença  ou  no
acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Desse modo, pressupõe para
sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade
de eventualmente permitir duplo sentido na interpretação. Permite-se, assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a
parte  embargante,  a  pretexto  de  omissão,  pretende,  na  realidade,  que  seja
reapreciada a matéria. Entretanto, o presente recurso não se presta a revolver o
julgado, nem a substituir a decisão anteriormente prolatada, mormente quando
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este não contém qualquer defeito a ser sanado por meio da via aclaratória, já
que  toda  a  matéria  submetida  à  apreciação  do  Órgão  ad  quem  fora
devidamente  analisada  ponto  por  ponto,  tomando por  base  precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

Ora,  ao  revés  do  que  aduz a  embargante,  o  decisum não  se
mostrou omisso, mas apenas não acolheu suas argumentações recursais,  não
havendo que, nesta ocasião, novamente rediscutir matéria já apreciada.

Vejamos excertos do julgado atacado:

“- Do adicional de insalubridade

A Constituição da República, em seu art. 7º, inciso
XXIII, estabeleceu como direito social do cidadão a
percepção  do  'adicional  de  remuneração  para  as
atividades  penosas,  insalubres  ou  perigosas,  na
forma da lei'.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional
nº 19/98, o adicional de insalubridade foi suprimido
dos  direitos  sociais  estendidos  aos  servidores
públicos, pela nova redação dada ao §3º do art. 39
da Constituição Federal.

Entretanto,  não  existe  óbice  para  a  concessão  do
referido  adicional  para  os  servidores  públicos,
porém, o seu pagamento somente poderá ser deferido
se  houver  lei  devidamente  regulamentada  que  o
preveja. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona a respeito do
direito ao adicional de insalubridade:

'Os direitos do servidor público estão consagrados,
em grande parte, na Constituição Federal (arts. 37 a
41);  não  há  impedimento,  no  entanto,  para  que
outros direitos sejam outorgados pelas Constituições
Estaduais ou mesmo nas leis ordinárias dos Estados
e Municípios.
Os direitos e deferes do servidor público estatutário
constam do Estatuto do Servidor que cada unidade
da Federação tem competência para estabelecer, ou
da CLT, se o regime celetista for o escolhido para
reger as relações de emprego. Em qualquer hipótese,
deverão ser observadas as normas da Constituição
Federal.' (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. 23. ed. atual até a EC nº 62, de 2009.
São Paulo: Atlas, 2010, p. 608).

No  caso,  os  adicionais  de  insalubridade,
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periculosidade e penosidade estão previstos no art.
71, inciso XI, do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município que, no que importa, assim estabelece:

'Art. 71 – São direitos dos servidores públicos:
(…)
XI – Adicional  de remuneração para as atividades
consideradas  penosas,  insalubres  ou  perigosas,  na
forma da lei;'

Como  se  pode  inferir  da  leitura  do  dispositivo
transcrito,  há  previsão  genérica  na  lei  municipal
acerca da verba pleiteada, contudo,  sua concessão
resta condicionada à definição em lei específica que
discipline,  dentre  outras  questões,  as  atividades
abrangidas  pelo  adicional  e  o  percentual  de
incidência deste.

De  fato,  diante  da  ausência  de  elementos
indispensáveis  à  concessão  do  adicional  de
insalubridade,  tais  como  percentuais  e  quais  as
atividades  classificadas  como  insalubres  com  seus
respectivos  graus,  não  se  pode  aplicar
supletivamente a legislação trabalhista, estadual ou
federal, relativa a servidores públicos, se não houver
dispositivo legal no âmbito municipal que o autorize.

Como  é  cediço,  a  Administração  Pública  deve  se
pautar na legalidade, prevista no art. 37, caput, da
Constituição Federal, o qual estabelece a vinculação
das  atividades  administrativas  às  determinações
legais.  Tal  princípio  administrativo  vincula  a
atuação  do  Administrador,  de  forma  que  este  não
pode  conceder  benesses  custeadas  pelo  Poder
Público  sem  que  haja  expressa  e  específica
discriminação em lei.

Assim,  em  se  verificando  a  ausência  de  previsão
legal  através  da  qual  seja  possível  a  aferição dos
elementos  indispensáveis  à  concessão do adicional
de insalubridade, não se pode aplicar supletivamente
a  legislação  trabalhista,  a  estadual  ou  a  federal,
relativa  a  servidores  públicos,  se  não  houver
dispositivo legal no âmbito municipal que o autorize,
sendo, portanto, incabível o adicional pretendido na
exordial.

Nesse  mesmo  sentido,  é  pacífica  a  jurisprudência
desta  Corte  de  Justiça,  consoante  se  verifica  dos
seguintes julgados:
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'APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA  CONVERTIDA  EM  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.
SERVIDORA  MUNICIPAL.  AGENTE
COMUNITÁRIA  DE  SAÚDE.  RELAÇÃO
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA  DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA.  CONFIRMAÇÃO ACERCA DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO ÀS VERBAS
CONSTITUCIONAIS.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE,  GRAU  MÉDIO,  À  BASE  DE
20%.  INTELIGÊNCIA  DA  NORMA
REGULAMENTADORA  Nº  15,  DO  MINISTÉRIO
DO  TRABALHO  E  DO  EMPREGO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI
MUNICIPAL  ESPECÍFICA  PREVENDO  O
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  TERÇO  DE
FÉRIAS  DEVIDO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 
As atividades ou operações insalubres  são aquelas
que,  por  sua  natureza,  condições  ou  métodos  de
trabalho,  exponham  os  empregados  a  agentes
nocivos  à  saúde,  acima  dos  limites  de  tolerância
fixados em razão da natureza  e  da intensidade do
agente  e  do  tempo  de  exposição  aos  seus  efeitos.
Ausência  de  previsão  legal,  não  autoriza  a
concessão  do  adicional  de  insalubridade,  em
observância ao princípio da legalidade, art. 5º, II, da
CF/88. Estando certa a prestação  de serviços pela
servidora  e  não  se  desincumbindo  a  edilidade  do
ônus processual de comprovar o pagamento do terço
de  férias,  indubitável  o  direito  da  recorrente  em
receber tal verba, sob pena de enriquecimento ilícito
da municipalidade'. 
(TJPB;  AC  0002138-35.2011.815.0171;  Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 08/10/2013; Pág.
24) - (grifo nosso).

'APELAÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO IRRESIGNAÇÃO
MÉRITO  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  DE  LEI
LOCAL  ABORDANDO  OS  CRITÉRIOS  E
ATIVIDADES  PARA  0  RECEBIMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT  ,  DO  CPC
SEGUIMENTO NEGADO. 
A Administração Pública está adstrita ao princípio
da  legalidade,  previsto  ,rio  art.  37,  caput,  da
Constituição Federal, o qual determina a vinculação
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das  atividades  administrativas  em  conformidade
com a lei. A gratificação por exercício de atividade
insalubre depende de previsão na Lei local. Apelação
Cível  IV  70035881861,  Quarta  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi
Moreira, Julgado em 14/07/2010. A gratificação por
exercício de atividade perigosa depende de previsão
na Lei local. Art. 37, caput , da CF, sendo somente
devido a partir do momento em que for editada Lei
regulamentando  as  atividades  insalubres  ou
perigosas. Apelação Cível IV° 70031366867, Quarta
Câmara Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator
Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 02/12/2009.'
(TJPB - Acórdão do processo nº 07520110047034001
– Órgão TRIBUNAL PLENO, Relator DES. SAULO
HENRIQUES  DE  SÁ  E  BENEVIDES,  j.  Em
28/02/2013) - (grifo nosso).

O  tema  em  debate  foi  objeto  de  Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência,  processo  nº
2000622-03.2013.815.0000,  de  relatoria  do
Excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho
da  Nóbrega  Coutinho,  tendo  sido  decidido  que  o
benefício  em  questão  depende  de  lei
regulamentadora  específica  nos  respectivos
Municípios.

Eis o teor do Enunciado nº 42 da Súmula do Tribunal
de Justiça da Paraíba:

'Súmula  nº  42  –  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  sendo,  na  ausência  de  lei  que  especifique
quais são as  atividades tidas por insalubres e, ainda,
que indique qual o valor ou percentuais incidentes
em cada um dos casos, a vantagem pecuniária não
pode ser deferida à promovente,  em obediência ao
princípio  da  legalidade  que  rege  a  Administração
Pública”.

Por fim, vislumbro que não há qualquer omissão, obscuridade
ou  contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os  embargos  de
declaração,  ainda  que  com a  finalidade  de  prequestionamento,  conforme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e perseguido por esta Corte de
Justiça, veja-se:  

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
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DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  PRETENSA
REDISCUSSÃO  DOS  FUNDAMENTOS
APRESENTADOS  PARA  A  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  DESCABIMENTO.  FUNÇÃO
INTEGRATIVA  DOS  EMBARGOS.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A atribuição de  efeitos  infringentes  em sede  de
embargos  de  declaração  somente  é  admitida  em
casos  excepcionais,  os  quais  exigem,
necessariamente,  a  ocorrência  de  quaisquer  dos
vícios previstos no art. 535 do Código de Processo
Civil, hipótese não configurada nos autos.
2.  O acórdão  embargado enfrentou  a  controvérsia
com  a  devida  fundamentação  e  em  perfeita
consonância  com  a  jurisprudência  pertinente,  nos
limites necessários ao deslinde do feito.
3. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos
declatórios  opostos  com  objetivo  de
prequestionamento,  para  fins  de  interposição  de
recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se
ausente  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no
julgado  embargado  (EDcl  no  MS  n.  12.230/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis  Moura,  Terceira
Seção, DJe 21/10/2010).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJEDcl  no  MS  11.766/DF,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  TERCEIRA  SEÇÃO,
julgado  em  28/10/2015,  DJe  11/11/2015).(grifo
nosso).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.  -  Os  embargos  de  declaração
consubstanciam  recurso  de  integração,  não  se
prestando para reexame da matéria.  Não havendo
omissão,  obscuridade  ou  contradição  no  julgado,
não são cabíveis os embargos de declaração, mesmo
que  tenham  finalidade  específica  de
prequestionamento. - 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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001615220108150491,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em
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22-09-2015). (grifo nosso). 
Assim, deve a decisão recorrida ser mantida pelos seus próprios

fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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