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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,  OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU
ERRO  MATERIAL  –  TENTATIVA  DE  REDISCUTIR
MATÉRIA ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO
CONFIGURAÇÃO  DE  HIPÓTESE  A  ENSEJAR
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REJEIÇÃO.

-  Os Embargos de Declaração,  via de regra, prestam-
se  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a
adequada  compreensão  do  julgado,  desfazendo
contradições entre as proposições que se encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que, de fato,
tornem incompleta a prestação jurisdicional.

-  São  incabíveis  os  Embargos  de  Declaração
objetivando  exclusivamente  trazer  à  rediscussão
questões já analisadas no mérito do decisum.

Vistos, etc.

Tratam-se de  Embargos de Declaração  (fls.  77/79) opostos
por  Siony Santos  Alves em face da Decisão Monocrática  (fls.  71/73)  que
negou provimento à Apelação por ela interposta, nos autos da Ação Ordinária
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Em suas razões,  a Embargante  aduz que houve ausência de
fundamentação legal no decisum que negou provimento à Apelação, insistindo
em afirmar que faz jus à percepção do adicional de insalubridade,  a despeito
de inexistir lei  municipal  que regulamente o pagamento da verba, porquanto
cabia ao Poder  Judiciário intervir  para determinar que o Município efetue o
pagamento, com base nas regras aplicáveis aos trabalhadores celetistas,  ou
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caso ficasse demonstrado o exercício de atividade insalubre. Por fim, pleiteia o
acolhimento dos presentes embargos para que  sejam sanadas as omissões
apontadas.

Contrarrazões aos Embargos às fls. 93/100.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se dos autos que a ora Embargante ajuizou a presente
ação  alegando  que  exerce  o  cargo  de  agente  comunitário  de  saúde  no
Município/Embargado,  razão pela qual pleiteou o pagamento do adicional de
insalubridade.

Na sentença  de primeiro grau (fls.  46/46-V),  o magistrado a
quo julgou o pedido improcedente, nos seguintes termos:

[...]
A  despeito  de  se  averiguar,  se  as  atividades
desempenhadas pelas promoventes são ou não insalubres,
verifica-se, de plano, que o adicional de insalubridade não
se mostra devido. É que não logrou a parte fazer prova da
existência da lei municipal  específica que lhe assegurasse
tal direito, o que é necessário, conforme a previsão do art.
7º, XXIII, da CF/88.

Somente mediante a existência de lei específica, é possível
a  percepção  de  adicional  de  insalubridade  pelo  servidor
público não submetido ao regime celetista. Inexistente a lei,
inviabilizado o direito.

No  presente  caso,  embora  haja  previsão  genérica  em
estatuto de servidor afirmado que ao servidor municipal que
trabalhar  em  atividade  “com  habitualidade  em  locais
insalubres  ou  em  contato  permanente  com  substâncias
tóxicas  radioativas  ou com risco de vida fazem jus  a um
adicional sobre o vencimento do cargo”, esta lei não ampara
os  casos,  graus  e  percentuais  em  que  o  adicional  de
insalubridade  deve  ser  concedido,  ou  seja,  tal  lei  não
regulamente inteiramente a matéria.
[...]
Destarte,  impossível  à  observância/implementação  do
direito,  ante  à  falta  de  previsão  legal  específica  sobre  o
caso, não podendo o Judiciário no presente caso, amparar a
pretensão, de forma supletiva.

Isto  posto,  sem  delongas,  não  havendo  previsão  legal
especificando  os  casos,  graus  e  percentuais  em  que  o
adicional  de insalubridade deve ser  concedido,  com base
nas  normas  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na exordial.
[...]

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Por  força  da  Apelação interposta  pela ora  Embargante,  os
autos subiram a este Tribunal, ocasião em que,  monocraticamente, negou-se
provimento ao apelo.

Não  se  conformando  com  tal  decisum,  a Autora opôs  os
presentes embargos,  aventando possuir direito à percepção do adicional  de
insalubridade,  a  despeito  de  inexistir lei  municipal  que  regulamente o
pagamento  da  verba,  porquanto  cabia  ao  Poder  Judiciário  intervir  para
determinar  que  o  Município  efetue  o  pagamento,  com  base  nas  regras
aplicáveis  aos  trabalhadores  celetistas,  ou  caso  ficasse  demonstrado  o
exercício de atividade insalubre.

Pois bem.

Como  é  cediço,  os  Embargos  de  Declaração  são  cabíveis
quando  se  verificar  no  ato  judicial  embargado  omissão,  obscuridade  ou
contradição e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Analisando  o  aresto  embargado,  observa-se que  foram
examinadas expressamente todas as questões pertinentes ao caso dos autos,
assentando-se o seguinte na ementa da decisão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
–  SERVIDOR  MUNICIPAL –  NECESSIDADE  DE  LEI
ESPECÍFICA  INSTITUÍDA  PELO  ENTE  PÚBLICO  AO
QUAL PERTENÇA O SERVIDOR, A REGULAMENTAR O
PAGAMENTO  DE  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  –
INEXISTÊNCIA DESSA ESPÉCIE DE PREVISÃO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO  PLEITO  –
MATÉRIA SUMULADA NESTA CORTE  – MANUTENÇÃO
DO  DECISUM  –  APLICAÇÃO  DO  DISPOSTO  NO  ART.
932, IV, “A”, DO CPC/15.

-  Nos  termos  da  Súmula  42  do  TJPB,  “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”.

- Restando incontroversa a ausência de Lei local a garantir o
pagamento de Adicional de Insalubridade aos ocupantes do
cargo de  agente  comunitário  de saúde do Município, deve
ser mantida a sentença de improcedência do referido pleito.

Como se pode observar, no que diz respeito à verba discutida
na presente insurgência (adicional de insalubridade), decidiu-se que, embora
a Autora/Embargante exerça  o  cargo  de  agente  comunitário  de  saúde,  o
pagamento de tal verba somente é possível após a edição de lei municipal que
regulamente a  sua  concessão,  conforme entendimento  sumulado  deste
Tribunal (Súmula nº 42).

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Sendo  assim, no  que  pertine  às  fundamentações aventadas
nos presentes Embargos, tenho que tais argumentos não merecem prosperar.

A tese arguida pela recorrente contraria, consoante já exposto,
a Súmula nº 42 deste Egrégio Tribunal, a qual dispõe:

SÚMULA Nº 42: 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.

Com  efeito,  o  que  se  denota,  na  realidade,  é  que,  sob  o
pretexto  de  omissão,  a Embargante  pretende  reacender  debate  meritório,
finalidade para  a  qual  não  se  prestam os  embargos  de  declaração.  Nesse
sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  AUSÊNCIA.
PRETENSÃO  DE  REJULGAMENTO  DA  CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. [...]. DECISÃO MANTIDA.
1.  Inexistentes  as  hipóteses  do  art.  535  do  CPC,  não
merecem  acolhida  os  embargos  de  declaração  que  têm
nítido caráter infringente.
2.  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à
manifestação  de  inconformismo  ou  à  rediscussão  do
julgado. […].1

Destarte,  inexistindo  na  presente  hipótese  omissão,
obscuridade,  contradição  ou  erro  material,  é  imperativa  a  rejeição  dos
embargos.

Face o exposto, com supedâneo no §2º2 do art. 1.024 do CPC-
15,  por não haver  na  Decisão  Monocrática qualquer omissão,  contradição ou
obscuridade a ser sanada, REJEITO os presentes Embargos.

P.I.

João Pessoa, 26 de abril de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
Relator

G/09

1 STJ;  AgRg  no  AREsp  560.847/DF;  Rel.  Ministro  Moura  Ribeiro;  Terceira  Turma;  julgado  em  19/05/2015;  DJe
26/05/2015.

2Art. 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.
[...]

Juiz Tércio Chaves de Moura


