
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004336-62.2012.815.0251.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Patos.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Município de Patos.
Advogado : Abraão Pedro Teixeira Júnior.
Embargado : Rosani Dantas Wanderley Ramalho.
Advogado : Damião Guimarães Leite.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO
INTERNO.  INOCORRÊNCIA  DE  OMISSÃO.
PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBI-
LIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

-  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  a
determinar o reexame do conjunto da matéria,  com
ampla  rediscussão  das  questões,  se  não  estiver
presente alguma das hipóteses do art. 535 do Código
de Processo Civil.

- A menção quanto ao interesse de prequestionamento
não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios,
quando ausente qualquer omissão apontada nas razões
dos embargos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  181/194) opostos
pelo Município de Patos contra os termos do acórdão exarado às fls. 122/136
que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança do Piso Salarial
do Magistério e de 1/3 para atividade extraclasse com pedido de antecipação
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de tutela”, ajuizada por Rosani Dantas Wanderley Ramalho em face do ora
embargante, assim decidiu:

“Diante  dos  fundamentos  expostos, DOU
PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA
NECESSÁRIA, prejudicado  o  recurso  voluntário,
para  REFORMAR  PARCIALMENTE A
SENTENÇA, julgando  improcedente  o  pedido  de
condenação  do  réu  ao  pagamento  das  diferenças
salariais  referentes  ao  piso  salarial  e  das  horas
extras  decorrentes  do  não  cumprimento  da  regra
prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº, 11.738/2008. No
mais,  mantenho  a  condenação  do  município
requerido,  a  observar  o  limite  máximo  de  2/3  da
carga horária semanal da autora para desempenho
de atividades de interação com os educandos e 1/3
para atividades  extraclasse,  em conformidade com
as  disposições  do  artigo  2º,  §4º,  da  Lei  n.
11.738/2008. 

Em  razão  da  reforma  da  sentença  e  verificada  a
sucumbência  recíproca,  as  custas  e  despesas
processuais  serão  rateadas  entre  as  partes  na
proporção de 2/3 (dois terços) para a parte autora e
1/3  (um  terço)  para  o  réu.  Os  honorários  de
sucumbência,  que  fixo  em  R$  800,00  (oitocentos
reais),  nos termos  do art.  20,  §4º,  do  CPC,  serão
divididos  na  mesma proporção,  com compensação
nos termos da Súmula 306 do STJ.

O  Réu  está  isento  do  pagamento  das  custas,  na
forma da lei, restando suspensa a exigibilidade dos
ônus da sucumbência para a Autora visto que a parte
litiga  ao  amparo  da  gratuidade  processual.” (fls.
134/135)

Fundamentado no art. 535, II, do Código de Processo Civil, o
embargante alegou, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, porquanto
não houve qualquer pronunciamento acerca da possibilidade de condenação do
município ao pagamento de 10 (dez) horas de atividades extraclasse, quando
apenas 5 (cinco) horas seriam dedicadas a tais atividades. Na sua ótica, haveria
o enriquecimento sem causa da parte embargada, tendo em vista que receberia
um adicional salarial sem que houvesse trabalhado para tanto. No mais, aduziu
que  os  presentes  aclaratórios  possuíam  apenas  o  “nítido  propósito  de
prequestionar a matéria nele ventilada”. Por fim, requereu o provimento dos
embargados para que fosse suprida a omissão apontada.

É o que importa relatar.

VOTO.  
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Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma  que  seja  amplamente
entendido seu respectivo teor.

Como relatado, defendeu o embargante a existência de omissão
no  julgado,  porquanto  não  houve  qualquer  pronunciamento  acerca  da
possibilidade de condenação do município ao pagamento de 10 (dez) horas de
atividades  extraclasse,  quando,  na  verdade,  apenas  5  (cinco)  horas  seriam
dedicadas a tais atividades. Segundo o recorrente, haveria o enriquecimento
sem causa da parte  embargada,  tendo em vista  que receberia  um adicional
salarial sem que houvesse trabalhado para tanto.

Em que pesem as  alegações  do  município,  estas  não devem
prosperar. Ora o julgado de fls. 122/136, ao prover parcialmente à remessa
necessária,  já  analisou todas  as  questões  necessárias  ao  deslinde  da  causa,
tanto é que julgou prejudicado o recurso voluntário.

No caso, diferentemente do que faz entender o recorrente, não
há qualquer omissão a ser sanada. Especificamente quanto às horas destinadas
às atividades extraclasse, discorreu detalhadamente o r. acórdão, concluindo:

“Portando,  dúvidas  não  há  de  que  o  Município
deverá assegurar aos docentes um período da carga
horária  reservado  a  estudos,  planejamento  e
avaliação,  em  obediência  ao  disposto  no  art.  67,
inciso VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Do mesmo lado,  não se pode olvidar que o tempo
destinado  a  atividades  extraclasse  deve  ser
devidamente  remunerado,  sob  pena  de
enriquecimento ilícito pelo Município.

Do  que  se  pode  extrair  dos  autos,  o  Município
apelante  assegurou  ao  professor  do  ensino  básico
que,  das  25  (vinte  e  cinco)  horas  semanais  da
jornada, 20 (vinte) horas sejam destinadas a sala de
aula e 5 (cinco) a atividades extraclasse. Contudo,
observa-se que referido período está em dissonância
ao que dispõe a Lei nº 11.738/2008,  em seu art. 2º,
§4  º  (1/3  da  carga  horária  para  as  atividades
extraclasse e 2/3 para sala de aula).

Em que pese  tal  conclusão,  tenho que a  diferença
entre as horas trabalhadas em sala de aula e o limite
máximo de dois terços da jornada não tem o condão
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de ampliar a jornada semanal para 30 (trinta) horas,
conforme  decidido,  nem  muito  menos  deve  ser
remunerada  como horas  extras,  haja  vista  não  se
tratar da realização de labor além da carga horária
paga,  não  havendo  caracterização  de  jornada
extraordinária. 

Com  efeito,  a  melhor  exegese  do  dispositivo  em
apreço indica que deve haver uma divisão na carga
horária semanal entre atividades didáticas em sala
de  aula  e  atividades  extraclasse,  contudo,  o
desrespeito à mencionada divisão não leva à ilação
de que o docente fará jus ao pagamento de horas
extras,  porquanto,  frise-se,  não  houve  aumento  da
duração do trabalho.” (fls. 132)

Observa-se,  assim,  que  a ora  embargante  tenta  rediscutir  a
matéria já amplamente abordada no acórdão, o que é inadmissível na via do
recurso de integração. 

Nesse sentido,  colaciono julgado do Tribunal da Cidadania e
desta Corte: 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
DE  SEGURANÇA.  MILITAR.  NÃO  INCLUSÃO
EM QUADRO DE ACESSO. ART.  535 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS  CONSTITU-
CIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE  NÃO
CABIMENTO. 

1.  Os embargos de  declaração,  conforme dispõe  o
art. 535, incisos I e II, do código de processo civil,
destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está  obrigado  a  responder  a  todas  as  questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo  suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência desta corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (edcl no MS
11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira
seção,  DJ  2/10/2006).  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (STJ;  EDcl  -MS  9.290;  Proc.
2003/0168446-2; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Og
Fernandes;  DJE  19/09/2013;  Pág.  1126).  (grifo
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nosso).

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO.  VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente,  impõe-se  a  sua  rejeição.  Nem  mesmo
para  fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar
repisar os argumentos,  os quais restaram repelidos
pela fundamentação desenvolvida na decisão. Não é
encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre  todos  os
fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, bastando ser
motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
das bases legais que dão suporte a sua decisão. Se a
parte dissente dos fundamentos narrados no decisum
combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso  adequado
para  impugná-lo,  não  se  prestando  os  embargos
declaratórios  para  tal  finalidade”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Nesse  diapasão,  resta  prejudicado  o  prequestionamento  da
matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias  superiores,  a  sua
finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos específicos
dos aclaratórios, o que não se verificou no caso em comento. 

Ademais,  o  requisito  do  prequestionamento  considera-se
atendido quando analisada a matéria debatida no acórdão embargado, sendo
despicienda a expressa menção ao preceito legal apontado.

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
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Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior, juiz convocado, com jurisdi-
ção plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com juris-
dição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ra-
mos.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira,
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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