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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NO
DECISÓRIO.  MANIFESTO  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO  DA  TEMÁTICA.  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 ausente
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
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pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
176/177V, interpostos por  José Roberto dos Santos Silva,  combatendo acórdão, fls.
164/174,  que  negou provimento  ao  Apelo, outrora  forcejado  pelo  recorrente,  nos
autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Município de Cuité.

Nas suas razões, o recorrente sustenta a necessidade
do prequestionamento da matéria, para ulterior interposição de recurso às instâncias
superiores, pois há previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade
junto  ao  Município  promovido/embargado.  Cita  as  Leis  nº  281/92  (Estatuto  dos
Servidores Públicos de Cuité) e nº 98/14 (Regulamenta o Adicional de Insalubridade
do Município de Cuité) e diz que, para o período anterior às Normas mencionadas,
deve ser aplicada analogicamente a NR-15, do MTE. Pede, por fim, a modificação da
decisão atacada.

Sem contrarrazões, fl. 181.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, é de se registrar, sem maiores delongas,
que os declaratórios não merecem acolhimento, pois o acórdão atacado não carrega
qualquer vício.
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De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil de 1973, 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
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.

No caso dos autos, analisando as razões do reclamo,
percebe-se que o embargantes em verdade, não se conformou com a fundamentação
da  decisão  contrária  às  suas  pretensões  e,  sem  apontar  quaisquer  dos  vícios
elencados no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, lançou mão dos
declaratórios, tão somente com o intento de prequestionar o art. 4º, da Lei nº 1.060/50.

Todavia,  não  vislumbro  omissão  alguma  a  ser
sanada, porquanto todas as questões levantadas e necessárias ao correto deslinde do
feito foram devidamente enfrentadas.  Isso porque o pleito do embargante foi no
sentido de receber o adicional de insalubridade no grau máximo,    bem como ao  
retroativo da referida verba, haja vista exercer a função de gari, desde o ano 2000 ,
consoante se observa do excerto do decisório embargado abaixo reproduzido,  fls.
168/170:

No  caso  específico  do  Município  de  Cuité,  a
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previsão,  do  referido  benefício,  que  até  então  era
genérica,  nos  moldes  dos  arts.  75  a  77,  da  Lei
Complementar  nº  281/92,  que estabelece  o  Regime
Jurídico da Edilidade, restou regulamentada pela Lei
Complementar nº 989/2014, fl. 29.
Nesse norte, o art. 1º, da referida Lei Complementar
nº 989/2014, concedeu o adicional de insalubridade a
todos os  servidores  municipais,  preconizando  a
seguinte redação:
Art. 1º. Fica concedido aos servidores, ocupantes da
função de Gari, lotados na Secretaria Municipal de
Infraestrutura  e  Urbanismo,  deste  município,  o
adicional  de insalubridade,  estabelecido no art.  73,
caput  da  Lei  Municipal  nº  281,  de  03/07/1992,  nos
seguintes termos:
I - Para os Garis, lotados na função de varrição, fica
concedido  o  adicional  de  insalubridade  em  grau
médio, no percentual de 20% (Vinte Por Cento) do
salário mínimo nacional.
II - Para os Garis, lotados na função de coleta, fica
concedido  o  adicional  de  insalubridade  em  grau
máximo,  no  percentual  de  40%  (Quarenta  Por
Cento), do salário mínimo nacional.
Na  hipótese,  em  que  pese  a  existência  de  lei
regulamentadora,  é certo que a norma em questão
apenas entrou em vigor em abril de 2014, quando foi
incorporado  o  adicional  ao  autor/recorrente
(documento  juntado  à  fl.  38). Por  conseguinte,  é
vedado  ao  Poder  Judiciário  deferir  o  benefício  ao
apelante no período que antecede a vigência legal,
ou seja, até o ajuizamento da presente demanda, sob
pena  de  afronta  ao  princípio  da  separação  de
poderes.  Acertado,  tomando-se  por  base  o  texto
legal,  o  percentual  de  20%  deferido  em  favor  do
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autor/recorrente, já que este se encontra na função de
varrição.

As legislações citadas pelo embargante, quais sejam,
Leis nº 281/92 (Estatuto dos Servidores Públicos de Cuité) e nº 98/14 (Regulamenta o
Adicinal de Insalubridade do Município de Cuité) foram devidamente abordadas,
não havendo que se falar, sob nenhum aspecto, em omissão.

Ademais,  os  embargos  de  declaração  não  servem
para  obrigar  o  juiz  a  reforçar  a  fundamentação  do  decisório,  reexaminar  as
matérias já apreciadas, ou ainda explicitar dispositivos legais, mesmo para fins de
prequestionamento,  quando  já  tenha  encontrado  fundamentos  outros  suficientes
para embasar a sua decisão e resolver as controvérsias firmadas.

Logo,  diante  da  não  caracterização  de  omissão  a
reclamar  pronunciamento  complementar,  ou  de  contradição  ou  obscuridade  a
merecer  esclarecimento,  a  rejeição  dos  presentes  embargos  é  medida  cogente,
porquanto, mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a caracterização dos
vícios elencados no art. 535, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

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
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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 vícios 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).

Assim, não  é  necessário  grande  esforço  para  se
perceber que a postulação sob análise é inadmissível na via do recurso de integração,
posto que não diz respeito a quaisquer dos defeitos arrolados no art. 535, do Código
de Processo Civil.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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