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PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração. Omissão.
Aclaratórios  utilizados  para  rediscutir  os  pontos  já
julgados.  Impossibilidade.  Fins  de  prequestionamento.
Vício  inexistente.  Impossibilidade.  Embargos  de
declaração rejeitados.

-O recurso integrativo não é vocacionado para revisitar a
questão já exaurida pelo julgamento do recurso apelatório;

-Uma vez verificado que a embargante se resume apenas
a demonstrar inconformismo com o acórdão impugnado,
revela-se inadmissível, na via do recurso de integração, a
modificação  do  decisum,  quando  inexistente  omissão,
contradição  e  obscuridade,  ainda  que  com a  finalidade
prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados. 

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  embargos  de  declaração  interpostos  por  José
Ribamar Araújo de Lucena  em face do acórdão que rejeitou a preliminar e,  no
mérito, deu provimento parcial à apelação, para condenar o Município de Patos ao
pagamento  de  indenização  compensatória  pelo  não  inscrição/recolhimento  do
PASEP, a partir da data do vínculo jurídico-administrativo, com a observância da
prescrição quinquenal.  Também deu provimento parcial  ao reexame necessário,
para determinar o pagamento do adicional  de insalubridade apenas a partir  da
entrada em vigor da Lei Municipal n. 3.927/2010.

O embargante buscando prequestionar a matéria, alegou que o
acórdão  embargado  se  omitiu  em não  se  pronunciar  expressamente  sobre  as
normas constitucionais e infraconstitucionais sobre o adicional  de insalubridade,
bem como a previsão contida na lei municipal n.1081/74.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  embargada  não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

Deve-se rejeitar os embargos de declaração.

I – MÉRITO

No  caso  em  apreço,  apesar  de  o  embargante  sustentar  a
existência de omissão no julgado, em verdade, apenas apresenta inconformismo
quanto  ao  teor  do  decisum  colegiado  fundamentadamente  proferido,  tendo  a
Segunda Câmara Cível deste Tribunal decidido, à unanimidade, pelo provimento
parcial do apelo e da remessa necessária.

Ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão não se
mostrou omisso,  mas apenas contrário  às  suas argumentações.  Neste sentido,
colaciona-se o seguinte excerto da decisão (fs. 424/435) 

“- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade,
previsto  no  art.  37  da  Constituição  da  República,  o  qual
determina  que  a  remuneração  dos  servidores  somente  será
fixada ou alterada mediante lei específica, o que significa dizer
que, in casu, é necessário que haja uma lei instituidora para o
referido  adicional,  especificando  as  condições  e  o  exato
contexto do que seria insalubridade, definindo a atividade de
natureza especial.
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A  sentença  merece  reforma.  Isso  porque  há  entendimento
sumulado  nesta  Corte  de  Justiça  no  sentido  de  que  é
necessária a existência de lei  regulamentadora especificando
as regras para que o ente federado seja compelido a pagar o
adicional de insalubridade. Vejamos:

Súmula 42/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.

Nesse contexto, o pagamento do adicional de insalubridade a
servidores submetidos a vínculo estatutário, na linha da Súmula
n. 42 deste Tribunal de Justiça, depende de lei regulamentadora
do ente ao qual pertencerem. Apesar da referência no texto da
Súmula  aos  “agentes  comunitários  de  saúde”,  pela  mesma
razão, o pagamento do adicional de insalubridade aos auxiliares
de serviços gerais depende de lei específica.

No caso sob exame, verifica-se que foi editada a Lei Municipal
n. 3.562/2007 (f. 73/73v), que apenas dispõe sobre a criação do
cargo de Agente Comunitário de Saúde de Patos e, no seu art.
11, autoriza o Prefeito a conceder “gratificação mensal de até
40% (quarenta por cento) aos agentes Comunitários de Saúde
a  título  de  contrapartida  da  Prefeitura  Municipal,  através  de
Recursos Orçamentários consignados na forma da legal.”

O aludido dispositivo, além de não regulamentar a concessão
do  adicional  de  insalubridade  especificando  as  condições  e
percentuais,  limita seu recebimento a recursos orçamentários
consignados na forma da lei.

No apelo, o autor alegou a existência de norma específica - Lei
n.3.927/2010  (f.  328/329)  -,  que  disciplina  o  adicional  de
insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde do Município
de Patos.

De fato, após consulta realizada no site do Município de Patos
constata-se que a Lei n. 3.927/2010 dispôs sobre a concessão
do  adicional  de  insalubridade  aos  agentes  comunitários  de
saúde, nos seguintes termos: Art. 10. Fica o Prefeito Municipal
autorizado a conceder adicional de insalubridade aos Agentes
Comunitários de Saúde do município de Patos no valor de RS
108,00 (Cento e oito reais).
(….)
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Assim, entendo que a sentença deve ser modificada, uma vez
que,  embora  o  autor  faça  jus  à  percepção  do  adicional  de
insalubridade,  este  é  devido  apenas  a  partir  da  entrada  em
vigor da Lei Municipal n. 3.927/2010. “

Observa-se,  assim,  que  o  embargante  apenas  revela  seu
inconformismo com o resultado da decisão que não lhe fora favorável em parte,
com vistas à obtenção da modificação do decisum, o que é inadmissível na via do
recurso de integração. 

Verifica-se ainda, que a pretensão do embargante flerta com a
rediscussão da matéria cuja análise já foi esgotada pelo julgamento do apelo, não
sendo os embargos declaratórios a via adequada para tanto. 

A propósito, eis o STJ:

PROCESSO CIVIL.  AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE
NÃO  ENFRENTAM  O  FUNDAMENTO  DA  DECISÃO
AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ESTADUAL.  INEXISTÊNCIA.  TEORIA  DA  CAUSA
MADURA. NÃO APLICAÇÃO. ARTS. 515, § 1°, E 516, DO
CPC/73.  IMPOSSIBILIDADE.  TESE  DO  RECURSO
ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO
FÁTICO  E  PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  SÚMULA  N°
7/STJ.
[...]
2.  Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento1. (grifo
 nosso)

Em  verdade,  o  embagante  se  limita  a  requerer  o
prequestionamento da matéria, com o objetivo de alçar a discussão aos Tribunais
Superiores, sem apontar de forma efetiva qualquer vício no acórdão embargado.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa
recair em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou ser
incabível o aclaratório, especialmente quando a controvérsia foi dirimida de forma
clara,  expressa e em acórdão devidamente fundamentado,  como é o caso dos
autos. 

1(AgInt nos EDcl no REsp 1117523/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)
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“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis
somente  para  sanar  omissão,  obscuridade  ou  contradição
contida  no  julgado.  Caso  não  se  configure  ao  menos  uma
dessas  hipóteses,  devem  ser  rejeitados,  sob  pena  de  se
rediscutir  questão  de  mérito  já  decidida.  2.  A controvérsia  -
incidência  dos  índices  deflacionários  –  foi  dirimida  de  forma
clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3.
São  impróprios  os  aclaratórios  que  têm  por  objetivo  a
discussão  de  matéria  de  fundo  constitucional  com o  fim  de
prequestionamento,  para  interposição  futura  de  recurso
extraordinário. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
-  EDcl  no  AgRg  no  REsp:  1356879  RS  2012/0255532-9,
Relator:  Ministro  CASTRO  MEIRA,  Data  de  Julgamento:
02/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
09/04/2013). 

Nesse  cenário,  vislumbro  que  não  há  qualquer  omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não sendo cabíveis, portanto, os embargos
de declaração.

Assim,  inexistindo  qualquer  vício  a  ser  sanado  na  decisão
atacada,  não  há  como  ser  acolhidos  os  presentes  embargos,  ainda  que  com
finalidade de prequestionamento.

II – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É o voto.

João Pessoa, 22 de maio de 2018

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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