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GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0000973-03.2012.815.0531
RELATOR: Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado
EMBARGANTE: Maria da Conceição Linhares Araújo
ADVOGADO: Damião Guimarães Leite, OAB/PB 13.293
EMBARGADO: Município de Condado
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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  AGRAVO  INTERNO.
REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  VALOR  FIXADO
ATRAVÉS DE PORTARIA EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO
DA  SAÚDE.  PRETENSÃO  AUTORAL  PELO  REPASSE
DIRETO DOS VALORES. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO  NO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  NECESSIDADE  DE
REFORMA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
REPASSE DIRETAMENTE AOS AGENTES. VERBAS QUE
SE  DESTINAM  ÀS  AÇÕES  DE  ATENÇÃO  BÁSICA  EM
GERAL.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  TJ/PB.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO OFICIAL.
ART. 557,  §  1º  –  A,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ARGUMENTAÇÕES  DO  RECURSO  INSUFICIENTES  A
TRANSMUDAR  O  POSICIONAMENTO  ESPOSADO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO  REGIMENTAL.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam rediscutir a
matéria  julgada  ou  quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade,  contradição e erro material porventura apontada.

- “A mera alegação de prequestionamento, por si só, não viabiliza
o cabimento  dos  embargos declaratórios,  sendo indispensável  a
demonstração  da  ocorrência  das  hipóteses  previstas  no  artigo
1.022, do NCPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (TRF 1ª
R.;  EDcl-AC  0077630-64.2013.4.01.9199;  Segunda  Turma;  Rel.
Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 16/05/2016).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos  por Maria da Conceição Linhares
Araújo, em face da decisão colegiada de fls. 111/113, que desproveu o seu agravo regimental nos
autos da “Ação Ordinária de Cobrança” manejada contra o Município de Condado.

Em suas razões (fls. 115/118), defende novamente que faz   “jus” ao recebimento de
diferença salarial, relativa ao   “Incentivo Financeiro Adicional”, instituída através de Portaria pelo
Ministério da Saúde.

Por  fim,  pugna  pelo  acolhimento  dos  presentes  embargos,  a  fim  de  sanar  a
contradição verificada e prequestionar a matéria.

É o breve relatório.

VOTO:

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a égide no
Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão atacada fora proferida quando a referida norma já
se encontrava vigente.

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel  Código  de  Ritos, os  Embargos
Declaratórios  somente  são  cabíveis  para  esclarecer  obscuridade,  eliminar  contradição,  suprir
omissão e corrigir erro material. In verbis:

Art.  1.022.  Cabem embargos  de  declaração  contra  qualquer  decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a tentativa
de discussão da matéria, inviável nesta seara.

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante,  por  não  haver  pontos  omissos  ou  contraditórios  a  serem  corrigidos  no  acórdão
impugnado.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:
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“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Rediscussão
da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  impróprio.
Prequestionamento.  Rejeição  dos  aclaratórios.  -  Não  se  admitem
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente  modificativo,  no
flagrante  intuito  de  ver  reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,
contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que
para fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”1

Em verdade, o decisório apreciou todas as questões postas em debate para a devida
solução da demanda.

A título elucidativo, colaciono pertinente excerto da decisão vergastada:

“Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo,
permitindo  ao  Julgador  reconsiderar  o  decisório  combatido,
mantenho a posição anterior pelos seus próprios fundamentos,
que foram suficientes para dirimir a questão em disceptação, os
quais passo a transcrever:

“A controvérsia em deslinde transita em redor da discussão acerca do
suposto direito da agente comunitária de saúde litigante à percepção do
“Incentivo Financeiro Adicional”, prescrito na Portaria n. 1.350/2002 e
atualizado nas Portarias supervenientes, de nº 3.178/2010, 1.599/2011,
459/2012, 260/2013 e 314/2014, todas do Ministério de Saúde.
Segundo  entendimento  desta  Corte  de  Justiça,  não  cabe  ao  Poder
Judiciário  firmar presunção no sentido de que os valores relativos ao
incentivo  financeiro  estabelecido  por  Portarias  expedidas  pelo
Ministério  da  Saúde  sejam  usados  apenas    para  aumento  da
remuneração mensal  dos  agentes  comunitários  de saúde,  pois  não se
trata de verba de cunho pessoal.
Com efeito,  do exame da Portaria  n.º  459/2012,  que  fixa o  valor  do
incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de
Saúde,  não existe  previsão de que a verba deve ser obrigatoriamente
repassada  aos  agentes,  podendo  ser  usada  com  infraestrutura,
alimentação, despesas com deslocamento, desde que vinculada à área da
saúde, sendo o item “salário” um dos componentes do programa.
Nesse diapasão, constata-se que as Portarias expedidas pelo Ministério
da Saúde não objetivaram fixar piso salarial dos Agentes Comunitários
de Saúde, mas sim estabelecer um mínimo a ser utilizado em quaisquer
ações  da  atenção  básica,  respeitando  o  juízo  de  oportunidade,
conveniência e a necessidade de cada administração.
Tal posicionamento foi firmado por este Tribunal nos seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA. AÇÃO
DE  COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE    SAÚDE.    INCENTIVO    FINANCEIRO.
VALOR    FIXADO    POR PORTARIAS    EXPEDIDAS    PELO

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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MINISTÉRIO   DA   SAÚDE.   PLEITO AUTORAL   QUE   REQUER
O   REPASSE   DIRETO   DOS   VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
VERBA  DESTINADA  ÀS  AÇÕES   DE  ATENÇÃO BÁSICA  EM
GERAL.   DESPROVIMENTO   DO  APELO.   -   As   Portarias
expedidas pelo Ministério da Saúde não objetivaram fixar piso salarial
dos Agentes   Comunitários   de   Saúde,   mas   sim   estabelecer   um
mínimo   a    ser  utilizado  em  quaisquer  ações  da  atenção  básica,
respeitando a oportunidade, conveniência e     necessidade     de     cada
administração.     Retrocitados documentos,   que   fixam   o   valor   do
incentivo   de   custeio   referente   à implantação   de   Agentes
Comunitários   de   Saúde,   não   mencionam   a obrigatoriedade de a
verba ser repassada, diretamente aos agentes, podendo a mesma   ser
usada    com    infraestrutura,    alimentação,    despesa    com
deslocamento,  desde  que  vinculada  à  área  da  saúde,  sendo  o  item
"salário"  apenas    um    dos    componentes    do    programa.
APELAÇÃO   INTERPOSTA PELO ENTE PROMOVIDO E REEXAME
NECESSÁRIO  CONHECIDO  DE  OFÍCIO.  PRELIMINAR  DE
AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA     DO     BINÔMIO
NECESSIDADE     E      ADEQUAÇÃO.  IMPRESCINDIBILIDADE
DE         PRÉVIO         REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
REJEIÇÃO.    MÉRITO.    SERVIDOR    PÚBLICO  MUNICIPAL.
COBRANÇA   DE   ANUÊNIOS.   PREVISÃO   LEGAL. CABIMENTO.
DESPROVIMENTO     DO     APELO     E     REMESSA NECESSÁRIA.
(TJPB      -    ACÓRDÃO/DECISÃO     do      Processo     Nº
00004188620138150551,   2ª   Câmara   Especializada   Cível,   Relator
DES  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO  ,  j.  Em  01-09-
2015).Grifo nosso.
APELAÇÃO    CÍVEL.    AÇÃO    DE    COBRANÇA    C/C
OBRIGAÇÃO   DE FAZER. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
INCENTIVO  FINANCEIRO.  IMPORTÂNCIA  FIXADA  POR
PORTARIAS  EXPEDIDAS  PELO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.
PLEITO AUTORAL QUE REQUER O REPASSE DIRETO   DOS
VALORES.   IMPOSSIBILIDADE. VERBA DESTINADA ÀS AÇÃO
DE  ATENÇÃO  BÁSICA  EM  GERAL.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  -  As  Portarias  expedidas  pelo  Ministério  da  Saúde,  ao
estabelecer  o  valor  de  incentivo  financeiro  à  Política  Nacional  da
Atenção   Básica,   não   objetivaram   fixar   piso   salarial   dos
Agentes Comunitários de Saúde, mas sim determinar um mínimo a ser
utilizado  em  quaisquer  ações  da  atenção  básica,  respeitando  a
oportunidade, conveniência e   necessidade   de   cada   administração.
-   Os   citados   normativos   não mencionam   a   obrigatoriedade   de
a   verba   ser   repassada   diretamente   aos servidores,   podendo  ser
utilizada    com   infraestrutura,    alimentação,    despesa  com
deslocamento,  desde  que   vinculada à  área da saúde,  sendo o  item
salário   apenas   um   dos   componentes   do   programa.   (TJPB
-ACÓRDÃO/DECISÃO do   Processo   Nº   00000922920138150551,
1ªCâmara Especializada Cível, Relator DES. JOSE RICARDO PORTO -
j. em 02-06-2015).Grifo nosso.

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E PROCESSUAL  CIVIL
REEXAME   NECESSÁRIO - AÇÃO   ORDINÁRIA DE COBRANÇA
–  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  -  INCENTIVO
FINANCEIRO ADICIONAL - PRETENSÃO À   PERCEPÇÃO EM
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CONFORMIDADE  COM  AS  PORTARIAS  EXPEDIDAS  PELO
MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  –  PROCEDÊNCIA  NO  JUÍZO  DE
ORIGEM -   NECESSIDADE   DE REFORMA - INEXISTÊNCIA
DE    OBRIGATORIEDADE  DE  REPASSE  DIREITO  AOS
AGENTES  -  VERBAS  QUE  SE  DESTINAM  AS  AÇÕES  DE
ATENÇÃO  BÁSICA  EM  GERAL  -  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DO  TJPB  –  PROVIMENTO.  -   As    Portarias
expedidas   pelo   Ministério   da Saúde,   ao   fixarem  o   valor   de
incentivo   financeiro   à   Política   Nacional   da Atenção   Básica,
não   objetivaram   firmar   piso   salarial   dos   Agentes Comunitários
de Saúde, mas sim estabelecer um mínimo a ser utilizado em quaisquer
ações da atenção básica, respeitando a oportunidade, conveniência e
necessidade    de    cada    administração,    também    não    se
mencionam  obrigatoriedade      de      repasse      direto      aos
servidores.  (TJPB   -ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009713320128150531, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS -j. em 01-12-2015) Grifo nosso.

REMESSA  NECESSÁRIA  .  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  VALOR  FIXADO  ATRAVÉS  DE
PORTARIA  EXPEDIDA  PELO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.
PRETENSÃO AUTORAL QUE POSTULA PELO REPASSE DIRETO
DOS  VALORES.  SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  NO
JUÍZO  DE  ORIGEM.   NECESSIDADE  DE  REFORMA.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REPASSE DIREITO
AOS  AGENTES.  VERBAS  QUE  SE  DESTINAM  ÀS  AÇÕES  DE
ATENÇÃO BÁSICA EM GERAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DO TJPB. PROVIMENTO MONOCRÁTICO, ART. 557, § 1º-A, CPC.
- As Portarias expedidas pelo Ministério da Saúde, ao fixar o valor de
incentivo  financeiro  à  Política  Nacional  da  Atenção  Básica,  não
objetivaram fixar  piso  salarial  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,
mas sim estabelecer um mínimo a ser utilizado em quaisquer ações da
atenção  básica,  respeitando  a  oportunidade,  conveniência  e
necessidade  de  cada  administração.  Vistos  e  etc.,  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009817720128150531, -  Não
possui -, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j.
em 14-12-2015) Grifo nosso.

In casu, resta incontroversa a ausência de previsão legal a respaldar o
pretendido  recebimento  da  verba  denominada  de  “incentivo
financeiro”   aos   ocupantes   do cargo de Agente Comunitário de Saúde
do município promovido.

Por tais razões, nos termos do   art.   557,   §   1º-A   do   CPC, DOU
PROVIMENTO MONOCRÁTICO ao Reexame necessário para alterar
a sentença e julgar improcedente a pretensão vestibular.” - fls. 85/86-v.
Desse modo, não trazendo o insurgente fundamentos suficientes a
mudar  o  julgamento  proferido,  mantenho-o  em  todos  os  seus
termos. 

Isto posto,  NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” -
fls. 111-v/113.
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Portanto, a insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses,
ou a rediscussão da causa, não encontram amparo na via dos embargos declaratórios.

Por  fim,  quanto  ao  pleito  de  prequestionamento,  segundo  o  art.  1.025  do  Novo
Código de Processo Civil,  “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,  ainda  que  os  embargos  de  declaração  sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”

Ademais,  segundo  Daniel  Amorim  Assunpção  Neves,  “deve  ser  efusivamente
comemorado o art. 1.025 do Novo CPC, ao prever que se consideram incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos  ou rejeitados,  caso o tribunal  Superior considere existente  erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Como se pode notar da mera leitura do dispositivo legal,
está  superado  o  entendimento  consagrado  na  Súmula  211/STJ2.”  (NEVES,   Daniel  Amorim
Assunpção.  Manual  de  Direito  Processual  Civil  –  Volume  único.  8ª  Ed.  Salvador:  Ed.
Juspodium, 2016. Pgs. 1.614)

Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.       

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

                                                                                                      J/06

2 Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo. 

(Súmula 211, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/1998, DJ 03/08/1998, p. 366)
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