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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  IMPLANTAÇÃO  DO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  ALEGAÇÃO  DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.  VÍCIOS NÃO
CARACTERIZADOS.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA  NO  DECISÓRIO  IMPUGNADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES  DO ART.  535,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
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não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e,
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

-   Ainda  que  para  fins  de  prequestionamento,  os
embargos de declaração só podem ser admitidos se
detectado na decisão algum dos vícios enumerados
no artigo 535, do Código de Processo Civil, situação
na verificada no caso.

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.

O Município de Alagoa Nova interpôs EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO,  fls.  143/47,  contra  o  acórdão  de  fls.  126/134,  proferido  pela
Quarta  Câmara  Cível  desta  Corte  de  Justiça,  que,  por  maioria  dos  votos,  deu
provimento ao  Apelo, para reformar a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da
Comarca  de  Alagoa  Nova  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer,
julgando, por consequência, procedente o pedido inicial.

Em suas razões, o Município de Alagoa Nova alega
a existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado, ao fundamento de
não ter sido considerada, quando da prolação do julgado,  a ausência de lei específica
regulamentando  o  percebimento  do  adicional  de  insalubridade  pelos  servidores
municipais, bem ainda a impossibilidade, diante da existência de relação estatutária
entre os litigantes, da aplicação de normas de caráter celetista, situação que, na sua
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ótica,  viola o princípio da legalidade insculpido no art.  37,  caput,  da Constituição
Federal.  Ao  final,  postula  a  reforma  do  julgado,  a  fim  de  ser  proferido  em
conformidade com as pravas colacionadas aos autos.

Contrarrazões ofertadas,  fls.  153/156, sustentando a
impossibilidade de rediscussão da matéria já apreciada, bem como a inexistência dos
vícios justificadores dos aclaratórios.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Juiz ou Tribunal” (incisos I e II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

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.

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  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado,
como acontece com os apelos cíveis.

Pois  bem.  De  uma análise  das  razões  do  reclamo,
percebe-se que o embargante não se conformou com a fundamentação da decisão
contrária às suas pretensões e, de maneira infundada, lançou mão dos declaratórios,
sob a alcunha de existir, na decisão colegiada, obscuridade e contradição, vícios estes
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não verificados no caso em testilha.

No que tange as questões suscitadas nos aclaratórios,
o provimento colegiado, de forma clara e precisa, consignou, fls. 126/134:

Nesse  diapasão,  as  atividades  desenvolvidas  pelos
apelantes, os quais exercem suas atribuições junto à
Secretaria de Saúde do Município de Alagoa Grande,
conforme  demonstrado  nos  autos,  os  expõem  a
agentes  biológicos  insalubres.  E,  como  já  afirmei,
apesar  de  não haver legislação municipal  acostada
aos  autos  tratando  do  pagamento  de  gratificação
pelo  labor  das  respectivas  atividades,  deve  ser
adotada  a  Norma  Regulamentadora  nº  15,  do
Ministério do Trabalho e Emprego e seu Anexo 14, a
saber:
Relação  das  atividades  que  envolvem  agentes
biológicos,  cuja  insalubridade  é  caracterizada  pela
avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo:
Trabalho ou operações, em contato permanente com:
-  pacientes  em  isolamento  por  doenças  infecto-
contagiosas,  bem  como  objetos  de  seu  uso,  não
previamente esterilizados;
(…).
Assim,  a  inexistência,  no  caderno  processual,  de
legislação municipal específica referente ao adicional
de insalubridade não elide a procedência do direito
dos  promovente,  pois,  diante  da  falta  de  norma
regulamentadora,  razoável  se  faz  aplicar,
analogicamente, as disposições previstas na referida
normatização.
Por  oportuno,  impende  consignar  precedentes  da
Quarta Câmara Cível acerca do assunto:

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002448-39.2012.815.0031                                                                                                                                    4



REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  MUNICÍPIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.  CONDENAÇÃO  EM
PRIMEIRO GRAU. PAGAMENTO COMPROVADO,
EM  PARTE.  REFORMA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE. PREVISÃO GENÉRICA EM LEI
LOCAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO
DA  LEGALIDADE.  POSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA
Nº  15,  ANEXO,  XIV,  DA PORTARIA Nº  3.214/78-
MTE.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
FUNÇÃO  DE  ASSISTÊNCIA  BÁSICA  OU  DE
PRIMEIRO  GRAU.  CONTATO  PERMANENTE
COM  DOENÇAS.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  SUBSUNÇÃO  DO  FATO  À
NORMA.  CONCESSÃO  DA GRATIFICAÇÃO  DE
INSALUBRIDADE.  INVIABILIDADE.
PRECEDENTE  DO  TST.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO.  (…).  A concessão  do    adicional  de  
insalubridade  não  causa  ofensa  ao  princípio  da
legalidade,  uma  vez  que  a  existência  de  mera
lacuna legislativa tendenciosa não pode impedir a
aplicação do direito, até porque, existindo previsão
normativa federal, o julgador pode utilizar-se dessa
disponibilidade  para  dar  concretude  à  prestação
jurisdicional. […]. (TJPB; Rec. 061.2011.000165-0/001;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv.
Ricardo Vital de Almeida; DJPB 12/09/2013; Pág. 10)
– destaquei.

E, 
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE.  AGENTE  DE
COMBATE  À  ENDEMIAS.  PREVISÃO  EM  LEI
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MUNICIPAL.  INEXISTÊNCIA  DE  NORMA
REGULAMENTADORA QUANTO AOS CARGOS E
PERCENTUAIS  DEVIDOS.  APLICAÇÃO,  POR
ANALOGIA,  DA  NORMA  REGULAMENTADORA
Nº  15  DO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO.  GRAU
MÉDIO.  COMPROVAÇÃO.  REFORMA  DA
DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU.  PROVIMENTO
DO  RECURSO. Não  é  razoável,  tampouco  justo,
admitir  que  o  servidor  público  exerça  seu mister
sem a correspondente contraprestação, por força da
inércia legislativa da administração municipal, que
se prevalece de sua própria omissão para negar ao
servidor  direito  que  Lei  já  lhe  outorga,  mas  que
depende  de  regulamentação  legal.  (...).  (TJPB;  AC
075.2011.004923-8/001; Quarta Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 20/11/2013;
Pág. 14) – grifei.
Destarte, deve ser reformada a sentença hostilizada,
haja vista a natureza do trabalho desenvolvido pelos
apelantes  ser  compatível  com  o  grau  máximo  de
insalubridade, constatação corroborada pela Norma
Regulamentadora nº 15, expedida pelo Ministério do
Trabalho  e  Emprego,  fazendo-se  justa,  portanto,  a
percepção  pelos  recorrentes  do  adicional  de
insalubridade  no  patamar  de  40%  (quarenta  por
cento).  Ademais,  os  demandantes  têm  direito  ao
percebimento  do  retroativo  do  adicional  de
insalubridade,  observada  a  prescrição  quinquenal
prevista no Decreto nº 20.910/32, haja vista o lapso
temporal e as condições insalubres em que exercem
as suas atribuições.

Analisando o  excerto  acima transcrito,  vê-se que o
acórdão combatido foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados
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pelo insurgente, tendo referido decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
sustentado pela parte inconformada.

Ademais,  o  fato  de  haver precedentes  no  âmbito
desta  Corte  de  Justiça  em  direção  oposta  ao  entendimento  adotado  no  acórdão
embargado não caracterizada quaisquer dos vícios elencados no art. 535 do Código
de Processo Civil. 

Desse  modo,  não vislumbro omissão alguma a ser
sanada, tampouco contradição ou obscuridade a ser esclarecida, ficando evidente a
intenção do embargante de rediscutir  a  matéria já  posta em análise e reformar a
decisão, fazendo prevalecer seu entendimento, sendo tal procedimento inadmissível
na via do recurso de integração, eis que “Os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.” (EDcl no REsp 615.047/RS,
Rel.  Ministra  Maria  Isabel  Galloti,  Quarta  Câmara,  julgado  em  03/05/2012,  DJe
09/05/2012).

Na mesma direção, o seguinte aresto, negritado no
que importa ao raciocínio:

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535
DO  CPC.  NÍTIDO  CARÁTER  INFRINGENTE.
INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CPC.  SANÇÃO
PECUNIÁRIA MANTIDA, COM A REDUÇÃO DE
SEU  MONTANTE.  1.  Os  embargos  de  declaração
apenas  são  cabíveis  quando  constar,  na  decisão
recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2. A
rediscussão  da  matéria,  já  julgada  de  maneira
inequívoca, não está em harmonia com a natureza e
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a  função  dos  embargos  declaratórios.  [...].  (AgRg
nos EDcl  no AREsp 565.198/SP,  Rel.  Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
21/10/2014, DJe 29/10/2014).

Assim, se a parte dissente dos fundamentos narrados
no decisum combatido deve valer-se do recurso adequado para impugná-los, não se
prestando  os  embargos  declaratórios  para  tal  finalidade.  Significa  dizer,  “Os
embargos  de  declaração  não  se  prestam para  provocar  o  reexame de  matéria  já
apreciada.”  (STJ  -  EDcl  nos  EDcl  no  AREsp:  141652  RJ  2012/0019484-1,  Relator:
Ministro  João Otávio  de Noronha,  Data  de Julgamento:  22/05/2014,  T3 –  Terceira
Turma, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).

Sobre  o  tema  em  discussão,  os  seguintes  julgados
desta Corte de Justiça, destacados na parte que interessa:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITO
MODIFICATIVO  E  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO. Os embargos de declaração se destinam
a  suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou
obscuridades.  Incorrendo  tais  hipóteses,  o  efeito
para  fins  de  prequestionamento  que  se  deseja
emprestar  não pode ser  acolhido.  O julgador não
está  obrigado  a  enfrentar  todos  os  pontos
questionados  pelas  partes,  se  já  encontrou  no
processo  fundamentação  suficiente  para  decidir.
(TJPB;  EDcl  0128570-07.2012.815.2001;  Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB  10/03/2014;  Pág.
18).

E,
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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
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).

Pelas razões postas, resulta prejudicada a pretensão
prequestionamento  da  matéria  discutida,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às
instâncias  superiores,  a  sua  finalidade  vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos
pressupostos específicos, o que não restou configurado.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
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convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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