
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000839-65.2011.815.0351 - 3ª Vara da Comarca
de Sapé. 
Relator : João Batista Barbosa - Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : Risoneide do Nascimento Silva
Advogado : Marcos Antonio Inácio da Silva (OAB/PB 4007)
Embargado :  Município  de  Sapé,  representado  por  sua  Procuradora  Nathália  Ferreira
Teófilo

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  — PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA  DETALHADA NA DECISÃO
COLEGIADA — IMPOSSIBILIDADE — REJEIÇÃO.

—  Os embargos  de  declaração não se  prestam à  rediscussão  das
questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem
para  a  substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam  a
suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou  obscuridades.
Inocorrendo, tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS estes  autos  antes
identificados, 

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios de fls. 1.085/1.087v, opostos por
Risoneide do Nascimento Silva contra o acórdão de fls. 1.077/1.083, que não conheceu dos
recursos apelatórios e negou provimento à remessa oficial.

Irresignada,  a  autora/embargante  alega  fazer  jus ao  adicional  de
insalubridade, sustentando que o recurso apelatório impugnou todos os pontos desfavoráveis
ao  seu  direito  e  não  poderia  deixar  de  ser  conhecido  pelo  relator  sob  o  fundamento  de
desrespeito  ao  princípio  da  dialeticidade.  Pugna  pelo  prequestionamento  da  matéria  e
provimento total de seu pedido inicial.

É o breve relatório. 

VOTO.



Os embargos  de  declaração  constituem mais  um dos  instrumentos
postos  à  disposição  dos  litigantes  pela  legislação  processual  vigente,  com  a  finalidade
específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma,
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão. 

A  omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  do  acórdão
embargado que,  em tese,  deveria ter  se pronunciado sobre determinado ponto de extrema
relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da mesma forma, a
contradição que  autoriza  a  interposição  dos  embargos  deve  ser  entendida  como  aquela
existente  entre  premissas  lançadas  na  fundamentação  do  acórdão  ou  ainda  entre  a
fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara
pelo  embargante.  Por  fim,  as  obscuridades representam pontos  sobre  os  quais  a  decisão
embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que, de todo
modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

A embargante  sustenta que o recurso apelatório por ela apresentado
impugnou todos os pontos desfavoráveis ao seu direito e não poderia deixar de ser conhecido
pelo  relator  sob  o  fundamento  de  desrespeito  ao  princípio  da  dialeticidade.  Pugna  pelo
prequestionamento da matéria e provimento total de seu pedido inicial.

Pois bem.

Observa-se  que  a  apelante  não  impugnou  especificamente  os
fundamentos  da  sentença,  limitando-se  a  repetir  os  argumentos  utilizados  no  seu  pedido
inicial. Além do mais, sua irresignação se refere ao adicional de insalubridade, pedido julgado
procedente pelo Juízo a quo.

Diante disso, pode-se concluir que o apelo afronta disposição expressa
do  art.  1.010  CPC/2015  (antigo  art.  514  do  CPC  /  73),  que  consagra  o  Princípio  da
Dialeticidade Recursal.

O referido princípio esclarece que o apelante deve demonstrar ao juízo
ad quem as razões de fato e de direito que fundamentam a reforma ou anulação da sentença
recorrida sob pena de não conhecimento do recurso. Ou seja, a parte precisa impugnar os
fundamentos da decisão e demonstrar por que o julgamento proferido merece ser modificado. 

Percebe-se, portanto, que a impugnação específica é elemento formal
indispensável ao conhecimento do recurso, é requisito de admissibilidade, pois “sem saber
exatamente por que o recorrente se inconforma com a sentença proferida, não é possível ao
tribunal apreciar a correção ou justiça da decisão atacada”1. 

No mesmo sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça2: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU
SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE AGRAVOS REGIMENTAIS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.  NÃO-CONHECIMENTO  DO  SEGUNDO  RECURSO
INTERPOSTO.  SÚMULA  VINCULANTE  N.º  23/STF.  INAPLICABILIDADE.

1 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 
6. ed. Ver. e atual. Barueri,SP: Manole 2007.
2 Outros precedentes: AgRg no REsp 859.903/RS, Rel. Ministro  FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21.09.2006, DJ 16.10.2006 p. 338; REsp. 1059441, Ministro MASSAMI UYEDA, data de Publicação: 13/10/2008.



INOCORRÊNCIA  DE  GREVE.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL DO ÓRGÃO PROLATOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS  DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL.  NECESSIDADE.  SÚMULA 182/STJ.  […]  5.  A jurisprudência
desta Corte, em homenagem ao princípio da dialeticidade, tem aplicado, por
analogia,  a súmula 182/STJ ao agravo de instrumento que não refuta,  de
maneira  específica,  os  fundamentos  da  decisão  de  inadmissão  do  recurso
especial.  Precedentes.  6.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no
Ag 845.110/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011).

Sendo assim, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, impossível o acolhimento dos presentes embargos, como já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAV  O  REGIMENTAL  NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART.
535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ausência de omissão, contradição e
obscuridade.  impossibilidade  de  rediscussão  da  matéria.  Embargos  de
declaração rejeitados. (STF; Rec.  696.733; MA; Segunda Turma; Relª  Min.
Carmen Lúcia; Julg. 16/10/2012; DJE 09/11/2012; Pág. 29) 

Dessa  forma,  não  existe  qualquer  vício  capaz  de  se  concluir  pelo
acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.
Participaram ainda do julgamento, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para
substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de
Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
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GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000839-65.2011.815.0351 - 3ª Vara da Comarca
de Sapé. 

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 14 de julho de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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