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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE, 
CONTRADIÇÃO  E  ERRO  MATERIAL.  PRETENSÃO  DE 
MERA REDISCUSSÃO  DO JULGADO.  DESCABIMENTO. 
IMPERIOSA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de 
integração,  não se  prestando para reexame da  matéria.  Não 
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material 
no julgado, incabíveis se revelam os aclaratórios, 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”1.  Ademais,  ao 
prequestionamento, entendo não ser mister o exame explícito 
dos  artigos  ditos  como  violados  (prequestionamento 
explícito), sendo suficiente que a matéria objeto da lide tenha 
sido discutida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por  Francinaldo 
Alves Ramalho contra decisão monocrática que deu provimento a remessa necessária 
e a apelo do Município de Sousa, para o fim de, entendendo pela inexistência do 
direito do autor ao adicional de insalubridade, julgar improcedente a demanda e, 
consequentemente, prejudicado o recurso interposto pelo promovente.

Inconformado com  o  provimento  judicial  em  apreço,  o  polo 
demandante opôs recurso de integração, arguindo erro de fato no julgado, tendo em 

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



vista  a  existência  de Lei  Complementar  Municipal,  de  n.  82/2011,  que  autoriza  a 
percepção do adicional de insalubridade pelos agentes comunitários de saúde, na 
falta do que ainda seria possível a aplicação da NR 15, do MTE. Pugna, ademais, pelo 
prequestionamento dos artigos 7º, XXIII, da CF, e 192, do Decreto-Lei n. 5.452/43.

É o relatório que se revela essencial. Voto.

De início, importa anotar a impossibilidade de sujeitar o exame 
do  recurso  à  Corte  Colegiada,  uma  vez  que,  sendo  a  decisão  de  natureza 
monocrática, mostra-se inviável exigir que o colegiado esclareça decisão da qual não 
participaram os demais membros da Corte. A esse respeito, as ementas infra:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL. 
QUESTÃO  DE  ORDEM.  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO. 
JULGAMENTO COLEGIADO. NECESSIDADE DE DECISÃO 
UNIPESSOAL.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL.  1.  A 
Segunda  Turma,  em  recente  assentada,  uniformizou 
entendimento de que os embargos declaratórios opostos contra 
decisão monocrática do relator devem ser julgados por meio de 
decisão  unipessoal,  e  não  colegiada.  Prestígio  de  antigos 
precedentes da Corte Especial e do princípio do paralelismo de 
formas.  2.   Arguição de nulidade procedente.  Necessidade de 
anulação  do  acórdão para  renovação do exame  dos  embargos 
declaratórios por ato decisório singular. Embargos declaratórios 
acolhidos para anular o acórdão embargado.2 

A jurisprudência pacífica desta Corte orienta-se no sentido de 
que  os  embargos  declaratórios  opostos  contra  decisão 
monocrática do relator devem ser julgados por meio de decisão 
unipessoal,  e  não  colegiada,  prestigiando  o  princípio  do 
paralelismo de formas. Precedentes da Corte Especial.3

Assim, passo a examinar, monocraticamente, os embargos.

Compulsando  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser 
acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro 
material na decisão atacada, mas rediscutir matéria, o que é impossível na via estreita 
dos embargos de declaração. A esse respeito, o art. 1.022, do CPC, preceitua:

Art.  1.022.   Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer 
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

2 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1194889/AM - Rel. Min. Humberto Martins – T2 – j. 01/03/2011 – 15/03/2011.
3 STJ - EDcl nos EDcl no Ag 1195482/DF - Rel. Min. Adilson Vieira Macabu – T5 - j.  20/09/2011 - DJe 14/11/2011.



pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de 
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência 
aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

À luz de tal raciocínio, diga-se que não se detecta defeito a ser 
integrado no acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora dirimida com 
a devida e suficiente fundamentação, não tendo sido contraditória em ponto algum.

Com efeito, vislumbra-se que o acórdão apreciou devidamente 
toda a matéria  sub examine, mormente ao se considerar que a matéria ventilada nos 
aclaratórios,  atinente  à  exigência  de  legislação  específica  para  a  concessão  do 
adicional de insalubridade, fora devidamente analisada no acórdão. Neste particular, 
tenho não subsistir defeito no provimento, merecendo destaque, consequentemente, 
excertos da decisão atacada, a qual bem fundamentou e decidiu o feito:

“[...]  fundamental  destacar que a controvérsia em deslinde transita 
em  redor  da  possibilidade,  ou  não,  da  extensão  do  adicional  de 
insalubridade aos agentes  comunitários  de saúde do Município  de 
Sousa, em razão do que o autor recorrente pugna pela implantação de 
tal  benefício em seu contracheque,  inclusive com a condenação da 
Municipalidade ao pagamento de valores retroativos a todo o período 
não prescrito.

À  luz  desse  entendimento,  importante  destacar  que  esta  Egrégia 
Corte, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
2000622-03.2013.815.0000,  de  relatoria  do  Exmo.  Des.  José  Ricardo 
Porto,  uniformizara  seu  entendimento  no  sentido  de  que,  à 
procedência de tal pretensão autoral, é imprescindível a existência de 
legislação local voltada, especificamente, à extensão do adicional de 
insalubridade à categoria dos agentes comunitários de saúde.

Para tanto, editou-se a seguinte súmula:

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.

Trasladando-se  tal  raciocínio  ao  caso  dos  autos,  evidencia-se  a 
impossibilidade de condenação da Municipalidade à implantação e 
pagamento  do  adicional  de  insalubridade  ao  servidor  litigante, 



notadamente porque, a despeito da existência de legislação atinente à 
categoria  dos  agentes  comunitários  de  saúde,  assim  como,  de  lei 
regulamentadora do adicional de insalubridade, referidos diplomas 
não  trazem  qualquer  previsão  acerca  da  extensão  do  benefício  à 
categoria  dos  agentes  comunitários  de  saúde  ou,  sequer,  do 
percentual aplicável.

Nesta  senda,  urge reformar a sentença,  para  o fim de,  cassando a 
determinação  de  implantação  e  pagamento  do  adicional  de 
insalubridade ao agente comunitário de saúde em litígio, porquanto 
inexistente  previsão,  em  lei  específica  do  Município  de  Sousa, 
atinente  à  percepção  da  verba  de  insalubridade  por  agente 
comunitário de saúde, julgar improcedente o pleito autoral.

Corroborando tal entendimento, transcrevam-se as ementas:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA 
DE  COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE. 
GRATIFICAÇÃO  DE  INSALUBRIDADE.  CARÊNCIA  DE 
NORMA  ESPECÍFICA  LOCAL.  AUSÊNCIA  DE  ATIVIDADE 
INSALUBRE.  IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO.  PROVIMENTO 
DO  RECURSO.  -  Não  restou  comprovada  a  existência  dessa  lei 
específica e, portanto, não há previsão, nem definição dos graus e 
os  percentuais  que  permitam  a  concessão  do  adicional  de 
insalubridade  ao  apelado,  desobrigando  o  Município  do 
pagamento. (TJPB - 01520110023072001 - 1ª CÂMARA CÍVEL – Rel. 
DES. LEANDRO DOS SANTOS – 23-04-2013).

PRELIMINAR. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO, 
POR  SER  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIO  À 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 
SITUAÇÃO  NÃO  CONFIGURADA.  ART.  557  DO  CPC. 
INAPLICABILIDADE.  REJEIÇÃO.  -  Inexistindo  jurisprudência 
formada  entre  as  Câmaras  deste  Tribunal  de  Justiça,  quanto  à 
possibilidade  do  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos 
agentes comunitários de saúde, não procede a alegação de que o 
apelo não deve ser conhecido porque é manifestamente contrário a 
tal  jurisprudência.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA. 
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA.  VASTO 
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL.  ATIVIDADE  NÃO 
CLASSIFICADA  COMO  INSALUBRE.  PROVIMENTO.  -  Não 
havendo  lei  específica  normatizando  o  pagamento  de  verba 
referente  à  insalubridade  por  desenvolver-se  função  de  agente 
comunitário de saúde, é mister reformar-se a sentença que julgou 
procedente o pedido exordial. - A função de agente comunitário de 
saúde,  segundo  atual  entendimento  jurisprudencial,  não  é 
considerada  insalubre.  (TJPB -  01520110021993001  -  2ª  CÂMARA 
ESPECIALIZADA CÍVEL –  Rel.  DES.  MARIA DAS NEVES DO 



EGITO DE A. D. FERREIRA – 18-03-2013).

Sob referido prisma, emerge que, uma vez insubsistente o direito do 
promovente  à  percepção  do  adicional  de  insalubridade,  resta 
manifestamente  prejudicado  seu  petitório  recursal,  notadamente 
porque adstrito ao pedido de percepção retroativa de tal adicional.

Em razão do exposto, com fulcro no artigo 557, do CPC, bem como na 
Súmula  n.  253,  do  STJ,  e  na  Súmula  do  TJPB  em  epígrafe,  dou 
provimento à remessa e ao apelo do Município, para cassar o direito 
do  autor  à  percepção  do  adicional  de  insalubridade  e, 
consequentemente,  julgar  improcedente  a  pretensão  vestibular  e, 
ademais,  julgo  prejudicado  o  recurso  do  autor,  determinando  a 
inversão dos ônus sucumbenciais”.

Observe-se, pois, que a decisão enfrentou a lide sob todos os 
aspectos,  dando  a  solução  que  a  jurisprudência  desta  Corte  tem  apontado,  não 
havendo contradição no julgado, o que desautoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Além  disso,  reprise-se  que  as  ementas  suscitadas  pelo  polo 
embargante não se mostram atuais, vinculantes ou aptas a reformar o entendimento 
já  formulado  nesta  Corte,  mormente  quando  este  se  encontra,  igualmente, 
respaldado  na  Jurisprudência  atual  aplicável  à  matéria  e  busca  fundamento  na 
legislação atinente à casuística, nos termos do entendimento uniformizado da Corte.

Ressalte-se,  ainda, que o STJ  “tem entendimento pacífico de 
que os embargos 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)”(STJ - EDcl no MS 10286 / DF – 
Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114).

Outrossim, veja-se a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 
DO  ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER  INFRINGENTE  DA 
PRETENSÃO.  FINALIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A 
NATUREZA  DO  RECURSO.  APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À 
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os 
embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no 
art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar contradição 
ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de 
especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, 
não há como prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O reexame de 
matéria  já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar  efeitos 
infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função 
integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração 
rejeitados.” (STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de 



Noronha T4 – Dj 08/03/2010)

Assim, arremato que, se a decisão envereda por interpretação 
equivocada  ou  que  contraria  os  argumentos  da  recorrente,  não  há  se  falar  em 
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos.

Sobre o tema, o STJ decide que “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.”(STJ - EDcl MS 13692 – Min. Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009).

Ante  o  exposto,  não  constatando  qualquer  vício  passível  de 
integração na decisão proferida, rejeito os presentes aclaratórios.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 22 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


