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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002885-02.2012.815.0251
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Primeiro Embargante : José Cláudio de Sousa Wanderley Monteiro
Advogado : Damião Guimarães
Segundo Embargante : Município  de  Patos  representado  por  seu 

procurador Abraaão Pedro Teixeira Júnior
Embargados : Os mesmos

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS. PRIMEIROS 
ACLARATÓRIOS  INTERPOSTOS  ANTES  DA 
PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO.  EXTEMPORANEIDADE. 
SEGUNDOS  EMBARGOS.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA. 
NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA EM CUJO 
PONTO  O  ARESTO FOI  CONTRÁRIO  AOS  INTERESSES 
DO  EMBARGANTE.  MEIO  ESCOLHIDO  IMPRÓPRIO. 
NÃO CONHECIMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS 
DE  DECLARAÇÃO  E  REJEIÇÃO  DOS  SEGUNDOS 
ACLARATÓRIOS. 

− São  extemporâneos  os  embargos  de  declaração 
interpostos antes da publicação do acórdão embargado.

− Inocorrendo  qualquer  das  hipóteses  previstas  no  art. 
535, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, eis que não 
se  prestam  para  rediscussão  de  matéria  já  enfrentada  no 
Acórdão.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer dos primeiros 
embargos e rejeitar o segundo.

R E L A T Ó R I O

Inconformado com o acórdão de fls. 131/139, José Cláudio de 
Sousa Wanderley Monteiro, opõe Embargos Declaratórios alegando contradição 
do julgado com os documentos acostados aos autos.

Também inconformado com o acórdão, o Município de Patos 
opõe os seus aclaratórios, alegando omissão quanto à análise do pagamento de 10 
(dez)  horas  de  atividades  extraclasses,  quando  apenas  05  (cinco)  horas  são 
dedicadas a essas atividades.

Prequestiona a matéria, especificamente o art. 2º, §4º, da Lei 
n. 11.738/2008 e o art. 884 do Código Civil.

Em síntese, é o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

De  início,  ressalto  que  os  embargos  interpostos  por  José 
Cláudio  de  Sousa  Wanderley  Monteiro,  não  ultrapassam  o  juízo  de 
admissibilidade, em razão da extemporaneidade.

Com efeito, conforme a certidão de fls. 140, o acórdão fora 
disponibilizado no DJE de 09 de junho de 2014, e considerado publicado em 10 de 
junho de 2014. Entretanto, os embargos declaratórios foram interpostos em 30 de 
maio de 2014, prematuramente.

Conforme jurisprudência dominante,  são extemporâneos os 
embargos de declaração interpostos antes da publicação do acórdão embargado.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXTEMPORANEIDADE.  1.  São 
extemporâneos  os  embargos  de  declaração  interpostos  antes  da 
publicação  do  acórdão  embargado.  2.  Embargos  declaratórios  não 
conhecidos.  (EDcl  no  AgRg  no  Ag  1207925/RJ,  Rel.  Ministro  VASCO 
DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS), 
SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 03/08/2011).
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  JUÍZO 
DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO 
DO  ACÓRDÃO.  INCONFORMISMO  PREMATURO. 
INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO 
RECURSO. A jurisprudência  dos tribunais  tem inadmitido os recursos 
manejados, antes da publicação da decisão que se pretende recorrer, em 
razão  da  falta  de  objeto  a  ser  impugnado.  Possibilitar  a  parte  a 
impugnação do comando decisório antes de devidamente publicado, é 
aceitar  seu  beneficiamento  com  um  prazo  superior  ao  legalmente 
previsto,  destarte,  ofendendo  a  paridade  de  armas  no  processo.
(TJPB - Acórdão do processo nº 00220110013642003 - Órgão (4 CAMARA 
CIVEL)  -  Relator  Frederico  Martinho  da  Nódrega  Coutinho  -  j.  Em 
04/09/2012).

Sendo  assim,  não  conheço  dos  primeiros  embargos 
declaratórios.

No que se refere aos segundos aclaratórios, é necessário, para 
o  seu acolhimento,  a  presença  de  alguns dos  pressupostos  legais  (art.  535,  do 
CPC), de sorte que inexistindo-os a sua rejeição é medida que se impõe.

No  caso  em  tela,  o  que  se  pretende,  na  verdade,  é  a 
rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. 

O  Acórdão  foi  bastante  claro  e  preciso,  pronunciando-se 
acerca de todos os pontos que foram devolvidos à segunda instância.

Confira-se trecho do julgado:

“Pretende o autor, na qualidade de detentor do cargo de professor do 
Município de Patos, receber o piso salarial garantido na Lei Federal n° 
11.738/08,  o  acréscimo  de  1/3  do  vencimento  a  título  de  atividade 
extraclasse a ser pago na forma de hora extra, bem como a garantia do 
parcelamento da carga horária na razão de 2/3 da atividade intraclasse e 
1/3 para as funções desempenhadas fora da sala de aula.

O Órgão judicial monocrático julgou procedente em parte o pedido, por 
entender  que  o  demandante  faz  jus  ao  recebimento  de  10  horas  pela 
função de atividade extraclasse, que corresponde ao acréscimo de 1/3 de 
20 horas, sob fundamento de que o demandado admitiu o adimplemento 
de  20  horas  em  sala  de  aula  e  somente  de  5  horas  em  atividade 
extraclasse.

Assevera  o  autor  na  petição  inicial  que  estava  ocorrendo  o 
descumprimento  da  norma que  garante  o  pagamento  do  piso  salarial 
para  a  classe  dos  professores  desde  janeiro  de  2009,  quando  era 
assegurado vencimento no importe de R$ 950,00, e que o ato de pagar a 
menor se estendeu nos anos de 2010 e de 2011. 

A causa de pedir próxima desta demanda, Lei Federal nº 11.738/08, faz 
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correlação entre vencimento e quantidade de hora trabalhada para definir 
o  quantum  a  ser  percebido  por  cada  detentor  do  cargo  de  professor, 
conforme extraio do art. 2°, ex vi:

Art.  2º.  O  piso  salarial  profissional  nacional  para  os 
profissionais do magistério público da educação básica será de 
R$  950,00  (novecentos  e  cinqüenta  reais)  mensais,  para  a 
formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no 
art.  62  da  Lei  no  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996,  que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º.  O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do 
qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não 
poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério 
público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 
(quarenta) horas semanais.

§ 2º. Por profissionais do magistério público da educação básica 
entendem-se  aqueles  que  desempenham  as  atividades  de 
docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção 
ou  administração,  planejamento,  inspeção,  supervisão, 
orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das 
unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas 
e  modalidades,  com  a  formação  mínima  determinada  pela 
legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º. Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de 
trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado 
no caput deste artigo.

§  4º.  Na composição  da jornada de trabalho,  observar-se-á  o 
limite  máximo  de  2/3  (dois  terços)  da  carga  horária  para  o 
desempenho das atividades de interação com os educandos.

No caso concreto, conforme contexto da petição inicial, o autor afirmou 
que recebeu a menor o piso salarial e inexiste remuneração pela atividade 
extraclasse. 

Entretanto,  em  nenhum  momento  traz  argumentos  pertinentes  à 
correlação  entre  o  quantum recebido  mensalmente  e  a  quantidade  de 
horas trabalhada na semana.

Outrossim, além dessa omissão da exordial, inexiste qualquer prova da 
carga horária desempenhada pelo demandante, para fins de verificar se a 
remuneração adimplida está proporcional a jornada, e, por consequência, 
se está ou não em harmonia com a legislação apontada como violada.

Concluo, portanto, que o autor/apelado não se desincumbiu do seu ônus 
de  comprovar  a  lesão  especificada,  por  ter  deixado  de  demonstrar  a 
correlação entre a remuneração alegada como paga a menor em relação à 
carga horária desempenhada nas atividades intra e extraclasse.

Ultrapassada a questão relativa ao pagamento da remuneração a menor, 
enfrento a controvérsia concernente à obrigação de observar a divisão da 
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carga horária na razão de 2/3 para atividade na sala de aula e 1/3 para o 
desempenho da função extraclasse.. 

(…)

Como  a  carga  horária  semanal  é  de  25  horas,  consoante  contido  nos 
instrumentos insertos nestes autos, resta assegurada ao promovente 16,66 
horas semanais em sala de aula e 8,33 horas em atividade extraclasse, que 
corresponde, respectivamente, a 2/3 e a 1/3 de jornada especificada pelo 
demandado.

Consequentemente,  diante  da  impossibilidade  de  o  Órgão  judicial 
majorar a carga horária, a prestação relativa à diferença de remuneração 
alegada como paga a menor é indevida.

Portanto,  o  decisum hostilizado está em descompasso  com a legislação 
federal no que diz respeito à repartição da jornada de trabalho, impondo 
a  reforma desse comando judicial.

Com essas considerações, dou provimento parcial à remessa oficial e ao 
apelo para determinar ao município que proceda a adequação da carga 
horária semanal de 25 horas, fracionando-a em 16,66 horas semanais em 
sala  de aula  e 8,33  horas em atividade extraclasse,  que corresponde, 
respectivamente, a 2/3 e a 1/3 das jornadas descritas pelo demandado, e 
julgar  improcedente  o  pedido  relativo  a  diferença  salarial 
correspondente à jornada de 30 horas semanais. Condeno as partes ao 
pagamento de custas  e  honorários advocatícios  de forma recíproca e 
proporcionalmente distribuídos, nos termos do art. 21, caput.”

Ademais, “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações  
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se  
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos  
os seus argumentos.” (RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 
17a ao art. 535).

Ainda  que  para  fim  de  prequestionamento,  devem  estar 
presentes um dos três requisitos ensejadores dos embargos de declaração, razão 
pela qual merecem ser rejeitados. 

Diante  do  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DOS  PRIMEIROS 
ACLARATÓRIOS  E  REJEITO  OS  SEGUNDOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 
de agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de f.  170. Participaram do 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002885-02.2012.815.0251 5



julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Marcos Vilar 
Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 21 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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