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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DECISÃO 
FUNDAMENTADA NA LEI QUE TRATA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE ERRO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO.  ALEGAÇÃO DE 
OMISSÃO. VENCIMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA NO PLANO DE CARGOS DO 
MUNICÍPIO.  DEMONSTRAÇÃO  DE  QUE  O  VALOR  DO  VENCIMENTO  FOI 
OBTIDO A PARTIR DOS CONTRA CHEQUES DA EMBARGADA. INOCORRÊNCIA 
DE  OMISSÃO.  INTENÇÃO  DE  REDISCURSÃO  DO  MÉRITO  E  DE 
PREQUESTIONAMENTO  EM  SEDE  DE  EMBARGOS.  IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.  REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA 
MULTA  DO  ART.  538,  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
CIVIL.

1. Não existindo no Acórdão embargado contradição ou omissão a ser sanada, rejeitam-se 
os Aclaratórios opostos sob tal fundamento.

2. Fundamentando o “decisum” de forma clara e suficiente, não está o magistrado obrigado 
a  se  pronunciar  sobre  todas  as  teses  e  dispositivos  legais  suscitados  pelo  recorrente. 
Precedentes do STJ e deste Tribunal.

3.  A  interposição  infundada  do  Recurso  de  Embargos  de  Declaração  caracteriza  a 
interposição  de  Recurso  com  o  propósito  manifestamente  protelatório,  impondo  a 
aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente aos Embargos de 
Declaração  em  Remessa  Necessária  e  Apelação,  em  que  figuram  como  Embargante 
Município de Cacimba de Areia e Embargado Julyanna Arcoverde Teixeira.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em conhecer dos Embargos de Declaração  para 
rejeitá-los, aplicando ao Embargante multa de 1% sobre o valor da causa.

VOTO.

O Município de Cacimba de Areia opôs Embargos de Declaração, f. 183/190, 
contra o  Acórdão de f.  176/179, que desproveu o Agravo de Instrumento aviado para 
combater a Interlocutória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Patos, nos autos  
do Mandado de Segurança em face dele impetrado por Julyanna Arcoverde Teixeira, que 
concedeu  liminar  restabelecendo  o  pagamento  dos  seus  vencimentos  no  valor  de  R$ 
3.000,00  (três  mil  reais),  acrescido  do  adicional  de  insalubridade,  em  R$  600,00 



(seiscentos reais).

Alegou que há erro material no Acórdão por ter utilizado como fundamento a Lei  
Municipal  n.º  326/2012,  que  trata  do  adicional  de  periculosidade  de  guarda  noturno,  
quando na verdade a lei que regulamenta o adicional de insalubridade é a de n.º 325/2012,  
que inclusive está com a eficácia suspensa por este Tribunal de Justiça, e que também há 
omissão no julgado que deixou de se pronunciar sobre o fato do salário que percebia a 
Embargada no valor de R$ 3.000,00, não se enquadrar no Plano de Cargos e Remuneração 
do Município.

Pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos para que seja sanada a omissão 
apontada e para que a questão do enquadramento salarial integre a Decisão, como também 
para prequestionar a matéria possibilitando a interposição de Recurso à instância superior.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O  Embargante  alega  haver  erro  material  no  Acórdão  que  utilizou  como 
fundamento a Lei Municipal  n.º  326/2012, que trata do adicional de periculosidade de 
guarda noturno, quando na verdade a lei que regulamenta o adicional de insalubridade é a 
de n.º 325/2012, que inclusive está com a eficácia suspensa por este Tribunal de Justiça.

Diversamente do que alega o Embargante, a fundamentação do Acórdão não está 
equivocada,  porquanto  ele  mesmo  trouxe  aos  autos  publicação  da  Lei  Municipal  n.º 
326/2012,  que  “autoriza  a  concessão  de  adicional  de  insalubridade  aos  médicos,  
enfermeiros,  odontólogos,  técnicos em enfermagem,  auxiliares  de  enfermagem,  garis  e 
coveiro, e dá outras providências”, realizada no jornal oficial do Município, f. 38, sendo  
essa a legislação que regulamenta o adicional da Embargada, e não a Lei Municipal n.º 
325/2012, que se encontra com sua eficácia suspensa e “autoriza a concessão de adicional  
de insalubridade aos médicos e enfermeiros auxiliares de serviços gerais, garis e coveiro”,  
como afirma o Recorrente, não existindo assim erro ou contradição alguma no julgado  
quanto à Lei aplicada ao caso concreto.

Quanto à alegação de omissão no Acórdão por não haver se pronunciado sobre o 
vencimento de R$ 3.000,00 da Embargada, que não se enquadra no  Plano de Cargos e 
Remuneração  do  Município, a  Decisão  Colegiada  foi  expressa  que  esse  valor  foi 
considerado a partir da análise dos contracheques trazidos aos autos, consoante se pode 
verificar pelo seguinte excerto extraído da Decisão às f. 178:

A Decisão Recorrida, f. 34/35, restabeleceu os vencimentos da Agravada no 
montante de R$ 3.000,00, acrescido do adicional de insalubridade, em R$ 
600,00.

O valor acima mencionado foi  considerado indevido em face da Certidão 
subscrita  pelo  Secretário  de  Administração  do  Município  de  Cacimba  de 
Areia, f. 40, afirmando que a Agravada ocupa o cargo de provimento efetivo 
de  Enfermeira  e  é  inserida  no  grupo  funcional  GFS–Grupo  de  Saúde  e 
Família, código GFS–NS001 A1, com remuneração de R$ 2.600,00.

Conforme  restou  demonstrado  por  meio  das  informações  prestadas  pelo 
Juízo, ao anexar os contracheques da Agravada do período de setembro a 
dezembro  de  2012,  f.  148/150,  àquela  edilidade  já  estava  realizando  o 
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao salário acrescidos de 



R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de adicional de insalubridade.

A Constituição Federal consoante o inciso VI do art. 7º, determina a garantia 
de irredutibilidade salarial.

O Acórdão encontra-se fundamentado de forma clara e suficiente, e o julgador 
não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo 
recorrente1.

In casu, trata-se de nítida intenção de revisão do julgado, o que é inadmissível na  
ordem processual.

Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  Embargos  de 
Declaração, o caráter prequestionatório que a Embargante deseja emprestar-lhe não tem 
como  ser  acolhido,  já  que  o  aludido  Acórdão  dissecou  toda  a  matéria  discutida,  
inexistindo, portanto, qualquer eiva de contradição a ser sanada. 

A interposição  de  embargos  declaratórios,  sem  que  haja,  de  fato,  a  alegada 
omissão  ou  contradição,  arguida,  tão  somente,  para  ensejar  a  rediscussão  da  matéria,  
procedimento  que  virou  rotina  na  tramitação  dos  recursos,  em  todas  as  instâncias  e 
tribunais, afastando-se da real finalidade dos aclaratórios, de máxima importância para a 
integralização  dos  julgados,  instalando-se  uma  nova  via  de  rediscussão  da  matéria  já 
enfrentada, é de ser entendida, como procrastinatória para os efeitos de aplicação da multa 
prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC, uma vez que, além de obrigar o órgão 
julgador a se debruçar, novamente, sobre o que já foi decido, para rebater a infundada  
alegação  de  omissão,  provoca,  por  força  da  própria  norma  reguladora  do  recurso,  a 
interrupção dos prazos recursais, retardando, por conseguinte o andar do processo.

Isso posto, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, conhecidos os 
Embargos de Declaração, rejeito-os e aplico ao Embargante multa de 1% sobre o 
valor da causa.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de 16 de dezembro de 2014, 
com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, Relator, o  
Exm.°  Juiz  Convocado  João  Batista  Barbosa,  substituindo  o  Exm.°  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça convocada 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator
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