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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000271-54.2010.815.0781.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Barra de Santa Rosa.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Maria das Graças Sousa Silva.
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4.007).
EMBARGADO: Município de Damião.
ADVOGADO: Newton Nobel Sobreira Vita (OAB/PB 10.204).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.  AUSÊNCIA
DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE  NO  ACÓRDÃO.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA  E  PREQUESTIONAMENTO  EM  SEDE  DE  EMBARGOS.
REJEIÇÃO.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistir qualquer eiva
de  omissão,  contradição  ou obscuridade  a  ser  sanada,  não  servindo  de  meio  de
prequestionamento à apreciação dos recursos constitucionais.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação Cível n.°  0000271-54.2010.815.0781, em que figuram
como Embargante Maria das Graças Sousa Silva e como Embargado o Município de
Damião.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer e rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO.

Maria das Graças Sousa Silva opôs  Embargos de Declaração contra o
Acórdão, f. 123/126, que deu provimento parcial à sua Apelação para, reformando a
Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barra de Santa Rosa, f.
100/104, nos autos da Ação de Cobrança por ela ajuizada em face do Município de
Damião,  julgar parcialmente  procedentes  os  pedidos,  condenando  o  Réu,  ora
Embargado,  ao  pagamento  dos  terços  de  férias  e  dos  décimos  terceiros  salários
devidos à Autora desde 17 de dezembro de 2004, e de indenização no valor de um
salário-mínimo por ano, a partir do sexto ano posterior ao seu ingresso no Município
(27/01/2007), em compensação pelo não cadastramento no PIS/PASEP, observada a
prescrição  quinquenal,  valores  que  deverão  ser  acrescidos  de  juros  de  mora
computados desde a citação, com base no índice aplicado à caderneta de poupança,
bem como de correção monetária desde cada vencimento mensal,  calculada com
base no IPCA.

Em  suas  razões,  f.  128/129-v,  a  Embargante  insurgiu-se  contra  o
entendimento adotado no Julgado, no que diz respeito ao pagamento do adicional de



insalubridade, ao argumento de que referida pretensão encontra amparo no art. 76,
da Lei  Municipal  n.º  024/97 (Estatuto dos Servidores  Públicos  do Município de
Damião),  no  art.  1.º,  da  Lei  Municipal  n.º  183/2014,  além  de  sustentar  a
possibilidade  de  aplicação  analógica  da  NR-15,  do  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego.

Sustentou a necessidade de pronunciamento expresso sobre suposta violação
aos arts. 4º e 5º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro), e ao art. 140, do Código de Processo Civil, bem como sobre a
aplicabilidade do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, e dos arts. 4º e 5º, do Dec.-
Lei n.º 4.657/42.

Pugnou  pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios  para  que  sejam  corrigidos  os
supostos  defeitos  indicados  e  prequestionados  os  dispositivos  apontados,
possibilitando a interposição de Recurso à Instância Superior.

Intimado, f. 138, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme se
infere da Certidão de f. 142.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração estão previstos  no art.  1.022,  do CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão, contradição ou obscuridade na
Decisão embargada.1

O Embargante, sem apontar quaisquer dos vícios acima elencados, insurge-
se  contra  a  conclusão  adotada  no  Julgado  de  que  não  caberia  o  pagamento  do
adicional de insalubridade diante da ausência de lei municipal regulamentadora.

A  fundamentação  adotada  no  Julgado  atacado  foi  respaldada  em
entendimento do STJ e na  Súmula n.º 42, deste Tribunal de Justiça, que vincula o
pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos  agentes  comunitários  de  saúde
submetidos ao vínculo jurídico-administrativo, à existência de lei regulamentadora
do ente ao qual pertencer,  o que afasta, desde logo, a pretensão de pagamento de
referida  parcela  por  aplicação  analógica  de  normas  editadas  por  outros  Entes
Federados, conforme excerto do Julgado que passo a transcrever:

[…]
Esta Egrégia Corte recentemente editou a Súmula n.º 42, explicitando que "o

pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde
submetidos ao vínculo jurídico administrativo, depende de lei regulamentadora
do ente ao qual pertencer".

Nos  fundamentos  do  Julgado  embargado  também  restou  consignado  a
impossibilidade de concessão do adicional de insalubridade com base em legislação
municipal que a Embargante não comprovou a vigência ou o teor,  ônus que lhe

1 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.



competia,  por  se  tratar  de  fato  constitutivo  do  seu  direito,  conforme  abaixo
transcrito:

[…]
Em que pese a alegação da Autora, em sede recursal, que a Lei Municipal n.º

183/2014, prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que
exerçam suas atividades em condições insalubres, não consta dos autos qualquer
legislação  fazendo  menção ao recebimento de  referida  parcela pela categoria,
tampouco indicação dos percentuais do adicional, segundo o grau de
insalubridade, sendo incabível a aplicação analógica de normas celetistas ou de
outras normas jurídico-administrativas editadas por ente federado diverso, sob
pena de violação da autonomia municipal2.

O  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  vigente  à  época  da  prolação  da
Sentença, em seu art. 333, I3, impõe ao autor o dever processual de provar o fato
constitutivo do seu direito e, no art. 3374, cujo correspondente no CPC/2015 é o
art. 3765, à parte que alegar direito municipal o dever de comprovar o teor e a
vigência.

A Apelante  não  provou a  vigência  ou o  teor  da  legislação  municipal  que
regulamenta a concessão do adicional de insalubridade aos agentes comunitários
de saúde, ônus que lhe competia, o que impõe a improcedência de referido pleito.
[...]

Pretende  a  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal6.

O  caráter  prequestionatório  que  a  Embargante  deseja  emprestar  aos
Aclaratórios não há como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a

2AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Ausência de previsão legal
que possibilite a concessão do benefício. Inovação recursal. Preclusão. Fixação em salário mínimo
(TJPB, AGInt 025.2011.002026-7/001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Ricardo Porto, DJPB
27/02/2012). 

3 CPC/73, Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(…).

4 CPC/73, Art. 337. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz.

5 Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á 
o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. 

6 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS.
TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535
do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade
ou  contradição  ou  quando  o  julgador  for  omisso  na  análise  de  algum  ponto.  Admite-se,  por
construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que
deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o
acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do decisum,
referente  à  falta  de  clareza,  o  que  não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp
1.222.863/PE,  Rel.  Ministro  castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe  13/6/2011).  3.  Embargos
manejados  com  nítido  caráter  infringente,  onde  se  objetiva  rediscutir  a  causa  já  devidamente
decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).



matéria discutida, não existindo, portanto, qualquer eiva de omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


