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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).

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

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

RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Simonne 
1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



Rossy Monteiro Moura contra acórdão que deu provimento a remessa necessária, 
para,  reformando a sentença, julgar improcedente a demanda, formulada em torno 
da percepção de adicional noturno por servidor laborante em regime de plantão.

Inconformado com  o  provimento  judicial  em  apreço,  o  polo 
embargante opôs recurso de integração, argumentando omissão do julgado quanto 
às questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, à luz do art. 77, da LC n. 
58/2003,  regulamentador  do artigo  7º,  IX,  da  CF,  os  quais  se  aplicam a todos  os 
servidores laborantes entre as 22:00 e as 5:00 horas, sem exceção, bem assim quanto à 
análise de julgados proferidos no âmbito dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

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 
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 omissa em qualquer ponto.

Com efeito, vislumbra-se que o acórdão apreciou toda a matéria 
sub examine, mormente ao se considerar que a matéria ventilada nos aclaratórios fora 
devidamente analisada no acórdão. Neste particular, tenho não subsistir omissão no 
que  pertine  às  análise  e  aplicação  da  legislação  pertinente,  merecendo  destaque, 
consequentemente, excertos da decisão atacada, a qual bem fundamentou e decidiu o 
feito, inclusive com fulcro na abalizada Jurisprudência pátria:



“[...] revela-se fundamental destacar que a controvérsia ora devolvida 
ao crivo desta instância jurisdicional transita em redor da discussão 
acerca do eventual direito da autora, servidora estadual exercente do 
cargo de fisioterapeuta, em regime de plantões 24 horas, à percepção 
de adicional noturno.

À luz de  tal  substrato  e  procedendo-se  ao exame da temática  sub  
examine,  há de se salientar que o direito a adicional noturno não é 
compatível com a natureza do cargo desempenhado pela servidora 
apelante, notadamente porquanto as atividades por si exercidas, de 
cunho contínuo e ininterrupto, em escalas de plantão de 24 (vinte e 
quatro) horas, envolvem longo período de repouso, esse o qual já se 
afigura uma compensação natural pelo regime em que seu ofício é 
desempenhado.

Em sendo assim,  com fundamento na louvável jurisprudência, julgo 
incabível  o  pagamento  do  adicional  noturno  pleiteado  quando  o 
regime  de  trabalho  desempenhado  é  o  de  plantão.  Em  caso 
semelhante, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz (TJPB), em março de 
2015, decidiu em sentido convergente, in verbis:

ADMINISTRATIVO.   AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. AGENTE PENITENCIÁRIO.         SENTENÇA PELA 
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUIMENTO 
NEGADO  MONOCRATICAMENTE.  AGRAVO  INTERNO  (1) 
JORNADA  DE  TRABALHO  DE  24X72  HORAS.  APLICAÇÃO, 
POR  ANALOGIA,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº 
85/2008.  REGIME  DE  PLANTÃO.  CARGA    HORÁRIA 
COMPATÍVEL.    HORAS-EXTRAS  E  ADICIONAL  NOTURNO 
INDEVIDOS. (2) REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO.   ART.  57,  VII 
DA  LEI  COMPLEMENTAR  58/2003.  NATUREZA   PROPTER 
LABOREM.  CONCESSÃO  POR  SITUAÇÕES 
EXTRAORDINÁRIAS.    OSCILAÇÕES  DE  VALOR. 
LEGALIDADE.   PRECEDENTE DO TJPB.  (3)  ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº  42 DO   TJPB. 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.     NECESSIDADE   DE     LEI 
REGULADORA ESPECÍFICA.   INSUFICIÊNCIA DO DISPOSTO 
NOS ARTS. 57 E 71,   DA LEI COMPLEMENTAR   ESTADUAL   Nº 
58/2003.  (4) RISCO   DE   VIDA.   PRINCÍPIO   DA LEGALIDADE. 
INEXISTÊNCIA  DE  NORMA  JURÍDICA  ESPECÍFICA. 
DISPOSIÇÃO  DO  ART.  44 DA LEI ESTADUAL Nº 5.022/88 E  DO 
ART.   361   DO DECRETO   ESTADUAL   Nº   12.832/88 NÃO 
APLICÁVEIS  AOS  AGENTES    PENITENCIÁRIOS. 
DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  INTERNO.  1.  Diante  da 
ausência  de  legislação  própria  versando  sobre  a  atividade  de 
Agente Penitenciário, aplica-se, por analogia, o Estatuto da Polícia 
Civil do Estado da Paraíba   (LC   nº   85/2008,   art.   22).   Verifica-se 



que existe  compensação  pelo   trabalho   corrido desempenhado 
pelo   servidor,   concedendo   um intervalo de 03 (três) dias de 
descanso diante das 24 (vinte e quatro) horas laboradas, restando 
incabível o adicional   noturno   e   as   horas   extraordinárias 
pleiteadas   pelo   apelante,   quando   o   regime   de trabalho 
desempenhado é o de plantão. Precedente do STJ: RMS 18.399/PR”2.

De igual modo, o Colendo STJ também já se posicionou:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
PAGAMENTO  DE  HORAS  EXTRAS.  AGENTES  DA  POLÍCIA 
CIVIL  DE  LONDRINA/PR.  ATIVIDADE  ESPECIAL  SUJEITA  A 
REGIME  DE  ESCALAS  E  PLANTÕES.  GRATIFICAÇÃO 
ESPECÍFICA  QUE  RETRIBUI  EVENTUAL  IRREGULARIDADE 
DE  HORÁRIOS.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  NÃO 
DEMONSTRADO. 1. A limitação da jornada de trabalho imposta 
pela  Constituição  Federal  de  1988  deve  ser  considerada  como 
medida garantidora da saúde do trabalhador, na forma do art. 7.º, 
inciso XVI; direito este extensível ao servidor público por força do 
art. 39, § 3.º da Carta Magna de 1988. 2. A previsão constitucional de 
limitação da jornada de trabalho, com o pagamento adicional para 
as  horas  extras,  não  exclui  a  possibilidade  de  a  legislação 
infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de 
jornada, em razão da natureza do serviço e das peculiaridades da 
função  desenvolvida  pelo  servidor.  3.  O  art.  274  da  Lei 
Complementar Estadual n.º 14/82, alterado pela Lei Complementar 
Estadual  n.º  35,  de  24  de  dezembro  de  1986,  estabeleceu  regime 
especial  de  trabalho,  em  face  da  natureza  peculiar  da  função 
policial  e  da  necessidade  de  implementação  de  plantões  para 
garantir o caráter ininterrupto do serviço prestado”3. 

“PROCESSO CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  POLICIAL CIVIL  DO 
DF. ADICIONAL NOTURNO. ORGANIZAÇÃO. COMPETÊNCIA 
DA  UNIÃO.  ART.  21  DA  CF.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO  NÃO  CARACTERIZADA.  REGIME  DE  PLANTÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.(...) A Lei nº 8.112/90 permite o recebimento do 
adicional  noturno  pelo  policial  civil  do  DF,  conforme  relatei  no 
REsp 601886/DF,  publicado no DJ de 16.05.2005.  Todavia,  no que 
concerne  aos  autores  sucumbentes,  a  situação  é  diversa,  pois 
trabalharam sob o regime de plantão no período em que querem 
ver  reconhecido o direito  à  vantagem guerreada.  Nesta  hipótese, 
eles não podem ser beneficiados pelo adicional, pois o modo em 
que  o  serviço  é  prestado  já  congrega  uma compensação  natural, 
qual  seja,  o  extenso  período  de  descanso. Recurso  desprovido”4. 
(grifei)

2 TJPB – 0055078-16.2011.815.2001 – Des. José Aurélio Cruz – 17/03/2015.
3 RMS 18.399/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009) 
4 REsp 623310/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 17/10/2005



Corroborando tal entendimento, colaciono outros julgados, infra:

“SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. REGIME DE 
PLANTÃO.  ADICIONAL  NOTURNO.  ART.  113  DA  LC-RS  Nº 
10.098/94. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ART. 23, II, DA LC-
RS  Nº  13.259/2009.  UTILIZAÇÃO  DE  DIVISOR  200  HORAS. 
PRETENSÃO  DA  PARTE  AUTORA  IMPROCEDENTE.  1.  O 
trabalho  noturno  é  desenvolvido  pelo  apelante  como  horário 
normal,  em virtude da realização de plantões de 24h por 72h de 
folga,  razão por que não lhe é devido o pagamento do adicional 
noturno, nos termos do artigo 113 da LC-RS nº 10.098/94”5.

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO 
DE  ADICIONAl  NOTURNO.  IMPOSSIBILIDADE.  REGIME 
ESPECIAL  DE  COMPENSAÇÃO.  DESCABIMENTO  DE 
ADICIONAL  NOTURNO.  CONHECIMENTO  E 
IMPROVIMENTO DO RECURSO”6.

Verifica-se,  destarte,  já  existir,  in  casu, uma  compensação  clara, 
satisfatória  e  razoável  pelo  trabalho  corrido  desempenhado  pela 
servidora recorrente, posto que, considerando ser sua jornada mensal 
de 120 horas desempenhada mediante plantões com duração de 24 
horas, cada, segundo declaração juntada à fl. 13, dos autos, conclui-se, 
à evidência, que a mesma apenas labora durante 5 (cinco) dias por 
mês.

Justamente  com  arrimo  na  inteligência  acima  referendada,  não 
emerge  outra  solução  ao  caso  que  não  o  acolhimento  da  remessa 
necessária, para o fim de se afastar o direito à percepção do adicional 
noturno  reconhecido  na  sentença  objurgada,  julgando-se, 
consequentemente, improcedente a pretensão vestibular.

A seu turno,  naquilo  que tange  ao  pleito  recursal  formulado pela 
autora,  atinente  à  reforma  do  quantum  fixado  a  título  da  rubrica 
decorrente  do  labor  noturno,  tenho  que  o  mesmo  se  encontra, 
inequivocamente,  prejudicado.  Com  efeito,  em  se  acolhendo  a 
remessa, para desconstituir o direito ao dito adicional, não há que se 
discutir acerca de sua forma de cálculo, ao arrepio do que arrazoa a 
demandante.

Em razão do exposto,  dou provimento à remessa necessária,  para 
reformando a sentença, julgar improcedente a demanda, ao passo em 
que  deixo de conhecer o recurso apelatório da autora, porquanto o 
tenho por prejudicado”.

5 TJRS – Ac 70041623562 – Des.Nelson Antônio Monteiro Pacheco  - 16/06/2014.
6 TJRN – Ac75644 – Des. Dilermando Mota – 03/05/2011.



Observe-se, pois, que a decisão enfrentou a lide sob todos os 
aspectos, dando-lhe a solução que a jurisprudência desta Corte tem apontado, não 
havendo,  portanto,  omissão  no  julgado,  o  que  desautoriza  o  acolhimento  dos 
aclaratórios. Por outro lado, não subsiste a arguição de omissão do julgado apontada, 
porquanto a Jurisprudência suscitada pela parte insurgente não detém o condão de 
vincular este órgão, mormente porque não firmada com o status de precedente.

Além  disso,  reprise-se  que  a  divergência  suscitada  não  se 
mostra  vinculante  ou apta  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.

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 Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu 
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 no MS 13692 / DF – Rel.  Min. 



Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009).

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos,  nos 
termos do voto do relator.

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

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas 
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de junho de 2016.

João Pessoa, 30 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


