
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  0001996-60.2013.815.0171 — 1ª Vara de Es-
perança
RELATOR: João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o  Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Município de Esperança
ADVOGADOS:  Walter  de  Agra  Junior  (OAB/PB  8.682),  Arthur  M.  L.  Fialho
(OAB/PB 13.264) e outros
EMBARGADO: Petronio Cesar Dinis Tomaz
ADVOGADO: Antônio José Ramos Xavier (OAB/PB 8.911)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INO-
CORRÊNCIA  — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA ANALISADA  — AUSÊNCIA DE VÍCIOS —
REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das ques-
tões 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, etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios  opostos pelo Município
de Esperança contra o decisum de fls. 163/172, que deu provimento parcial ao apelo,
para afastar a condenação imposta ao município, no tocante ao pagamento do adicional
de insalubridade, já que inexistentes critérios legais para tanto, devendo persistir apenas
a condenação referente ao pagamento do adicional noturno, mantendo a sentença em
seus demais termos.

O embargante assegura que a decisão foi omissa quanto à ausên-
cia de provas do direito ao adicional noturno. Por fim, afirma que os aclaratórios foram
opostos para prequestionamento da matéria.

Não foi apresentada reposta ao recurso (fls. 185). 

                   É o breve relatório. Decido.
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Importante destacar, primeiramente,  ser possível o julgamento
monocrático dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024, § 2º, do NCPC, já que a
decisão embargada foi proferida unicamente por este Relator.

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 2º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão
de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão
prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

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

A omissão,  em primeira  análise,  representa  a  parte  do  acór-
dão/decisum 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/decisum ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto,
ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades re-
presentam 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.

Importante destacar que, apesar de não ter se pronunciado ex-
pressamente sobre todos os dispositivos citados pelo embargante, a decisão recorrida
apreciou de maneira fundamentada todas as questões pertinentes às razões do recurso.
Ademais, não se constitui obrigação do órgão julgador manifestar-se sobre todos os dis-
positivos legais existentes a respeito de determinada matéria. 

Pois bem. Na situação em exame, verifica-se existir previsão na
lei municipal quanto ao pagamento de adicional noturno, ademais, conforme documen-
tos juntados aos autos, o autor/embargado labora no período da noite.

A Constituição da República, em seu artigo 7º, inciso IX, esta-
beleceu como direito social do cidadão a percepção da "remuneração do trabalho notur-
no superior à do diurno.” Tal direito, na forma do mencionado, artigo 7º, IX, inclusive,
foi estendido aos servidores públicos estatutários, por força do artigo 39, § 3º, da Carta
Constitucional, a saber: 

“Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no 4
artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Nesse sentido:

2



REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRAN-
ÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL.  MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE IN-
SALUBRIDADE  PREVISTO  EM  LEI  MUNICIPAL.  AUSÊNCIA
DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMEN-
TO. VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REFOR-
MA DA SENTENÇA NESTE PONTO.  JORNADA EM ESCALA
DE  PLANTÃO  DE  24H  POR  72H.  ADICIONAL  NOTURNO
PREVISTO EM LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 25%.
IMPLANTAÇÃO DEVIDA. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. DES-
CANSO PROLONGADO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMES-
SA E DA APELAÇÃO. - A Administração Pública está vinculada ao
princípio da legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a
lei autoriza. - Embora previsto em lei Municipal, inexistindo regula-
mentação acerca do adicional de insalubridade, não há como se deter-
minar o seu pagamento, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
-  Considerando que o servidor labora em regime de plantão,  o
qual engloba 24h (vinte e quatro horas), inexistem dúvidas de que
faz jus a receber o adicional noturno previsto em lei.  - O servidor
que trabalha em regime de plantão (24h de trabalho por 72h de des-
canso) não faz jus ao adicional pelo serviço extraordinário, uma vez
que  o  excesso  de  jornada  compensa-se  pelo  descanso  prolongado.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00020923420108150251,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 30-09-
2014) 

Não existe nenhum vício capaz de se concluir pelo acolhimen-
to dos embargos.

Verifica-se, na verdade, que o embargante não se conformou
com a fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão
dos aclaratórios de maneira totalmente infundada. 

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

Por fim, defiro o pedido de habilitação de novos patronos, con-
forme procuração de fls. 180, devendo a GERPROC adotar as providências cabíveis

P. I.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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