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                             Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002593-17.2012.815.0251
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
1º Embargante : Lucinete Queiroz Pereira
Advogado : Damião Guimarães Leite
2º Embargante : Município de Patos
Advogada : Sharmilla Elpídio de Siqueira
Embargados : Os mesmos

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA  DE  PISO 
SALARIAL DE MAGISTÉRIO.

PRIMEIRO  RECURSO.  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  MEIO 
ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO.

-  O  vício  da  contradição  legitima  a  interposição  dos 
embargos declaratórios sempre que existirem proposições 
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma 
logicamente significará a negação da outra.

SEGUNDO  RECURSO. OMISSÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE  PARA  DECIDIR  A 
CONTROVÉRSIA.  INEXISTÊNCIA. 
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE. 
REJEIÇÃO.

-  Não  se  configura  omissão  no  acórdão  que  adota 
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 
controvérsia posta.
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− Para fins de prequestionamento, só serão admissíveis os 
aclaratórios se a decisão embargada ostentar algum dos 
vícios que ensejariam o seu manejo.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  conhecer  dos 
aclaratórios opostos pelas partes e rejeitá-los. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucinete 
Queiroz Pereira e pelo Município de Patos contra acórdão de fls. 134/142, que 
deu provimento parcial à remessa necessária e ao recurso apelatório nos autos 
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança do Piso Salarial do Magistério e de 
1/3 de Atividade Extraclasse.

Em suas razões recursais, às fls. 140/146, Lucinete Queiroz 
Pereira alega contradição no julgado com os documentos acostados aos autos.

Afirma que  “ a contradição constante dos autos ao afirmar que  
o (a) embargante tem de trabalhar uma jornada de 16,6 (dezesseis vírgula seis) horas  
mas não determina o pagamento da diferença correspondente a 3,34 (três vírgula trinta  
e  quatro)  horas,  causando  um  verdadeiro  enriquecimento  ilícito  por  parte  da  
Administração Pública.” (sic)

Requer  o  acolhimento  dos  embargos  com  efeitos 
infringentes, em razão da contradição no julgado.

 O Município de Patos opõe os seus aclaratórios,  às  fls. 
148/152, alegando omissão quanto à análise do pagamento de 10 (dez) horas de 
atividades extraclasses, quando apenas 05 (cinco) horas são dedicadas a essas 
atividades.

Pugna  que  seja  suprida  a  omissão  apontada.  Por  fim, 
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 que importa relatar.
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V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Como  é  cediço,  os  embargos  de  declaração  tem  seu 
contorno definido no art. 535 do CPC e prestam-se, tão somente, para expungir 
do julgado, omissão, contradição e obscuridade. 

Primeiro recurso

Nas razões do primeiro recurso, Lucinete Queiroz alega a 
existência de contradição no decisum do órgão colegiado.

Pois bem.

No  tocante  ao  vício  da  contradição,  o  eminente  Daniel 
Amorim Assumpção Neves1 leciona:

“O  terceiro  vício  que  legitima  a  interposição  dos  embargos  de 
declaração  é  a  contradição,  verificada  sempre  que  existirem 
proposições inconciliáveis entre si,  de forma que a afirmação de 
uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições 
podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato 
e/ou  de  direito,  bem  como  no  dispositivo,  não  sendo  excluída  a 
contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se 
que  o  dispositivo  deve  ser  a  conclusão  lógica  do  raciocínio 
desenvolvido durante a fundamentação.  O mesmo poderá ocorrer 
entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do Julgamento 
proclamado pelo residente da sessão e constante da tira ou minuta, e 
o acórdão lavrado”

No  caso  vertente,  a  embargante  alega  a  existência  de 
proposições inconciliáveis, argumentando que a decisão determina a jornada 
de 16,6 horas, mas não impõe o pagamento da diferença correspondente a 3,34 
horas,  o  que  ocasiona  o  enriquecimento  ilícito  por  parte  da  Administração 
Pública.

Ora, conforme o ensinamento anteriormente citado, resta 
claro que a insurgência utilizada pela recorrente não diz respeito a nenhuma 
contradição,  pois  o  raciocínio  desenvolvido,  às  soluções  das  questões  e  o 
dispositivo do acórdão foram logicamente concluídos. O mesmo ocorreu com a 
ementa e o corpo da decisão.

1 Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora Método, 4. ed., 2012, São Paulo.
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Com efeito,  vê-se que a embargante tenciona, por meio 
dos presentes aclaratórios, rediscutir questão de mérito já decidida, de modo a 
adequá-la as suas expectativas.

Não  verifico  a  existência  de  da  deficiência  em questão, 
pois  o  acórdão  embargado  enfrentou  e  decidiu,  de  maneira  integral  e  com 
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

Nessa  esteira,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
PÚBLICO FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. 
PERÍODO DE 8/4/1998 A 5/9/2001. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. 
EXEGESE  DA  MP  Nº  2.225-45/2001.  QUESTÃO  DECIDIDA  EM 
RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA 
(RESP Nº 1.261.020/CE).  JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ART. 
535 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO DE 
NORMAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.  1. Conforme o 
disposto no art. 535 do Código de Processo Civil, a interposição de 
embargos  declaratórios  se  faz  apropriada  e  adequada  quando  o 
pronunciamento judicial padecer de obscuridade, de contradição ou 
de omissão,  situações inexistentes na espécie.  2.  Tendo o acórdão 
embargado enfrentado as  questões suscitadas na petição recursal, 
em  perfeita  consonância  com  a  legislação  e  jurisprudência 
pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que 
pretende com estes declaratórios tão somente modificar o resultado 
do julgado que não se apresentou omisso, contraditório ou obscuro. 
3. Na ausência de vícios no julgado, não cabe ao Superior Tribunal 
de Justiça, mormente em Recurso Especial, construir teses jurídicas 
com base em dispositivos da Constituição Federal a pedido da parte, 
ainda que seja para fins de prequestionamento, sob pena de haver a 
indevida usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 
4.  Embargos  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-Ag  1.230.037;  Proc. 
2009/0173751-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; 
Julg. 09/04/2013; DJE 16/04/2013) 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE  QUAISQUER DOS  VÍCIOS  DO  ART.  535  DO 
CPC.  REDISCUSSÃO  DE  QUESTÕES  DECIDIDAS. 
IMPOSSIBILIDADE. 1.  De acordo com a norma prevista no  art. 535 
do  CPC,  são  cabíveis  embargos  de  declaração  nas  hipóteses  de 
obscuridade,  contradição  ou  omissão  da  decisão  recorrida.  2.  No 
caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em 
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira 
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta 
no recurso. 3. Decidiu-se, com efeito, que rever a conclusão adotada 
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pelo Tribunal de origem, no sentido de que "os alegados prejuízos 
da Autora não decorreram do programa 'Favela Bairro', mas sim da 
ocupação  desordenada  por  pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo", 
enseja reexame de matéria fática, providência vedada pela Súmula 
nº 7/STJ. 4. Assim, não podem ser acolhidos embargos declaratórios 
que,  a  pretexto  de  alegadas  omissões  do  acórdão  embargado, 
traduzem,  na verdade,  seu inconformismo com a decisão tomada, 
pretendendo  rediscutir  o  que  já  foi  decidido.  5.  Embargos  de 
declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AREsp  11.615;  Proc. 
2011/0070574-8; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 
11/04/2013; DJE 16/04/2013) 

Segundo recurso

No que se refere ao segundo recurso, 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, também 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 trechos do julgado:

“Pretende a autora, na qualidade de detentora do cargo de professora 
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 a demandada 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  a  autora  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 
correlação  entre  vencimento  e  quantidade  de  hora  trabalhada  para 
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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,  a  autora 
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 trabalhadas na semana.

Outrossim, além dessa omissão da exordial, inexiste qualquer prova 
da  carga  horária  desempenhada  pela  demandada,  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 a autora/apelada 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 

Embargos de Declaração N.º 0002593-17.2012.815.0251 6



e extraclasse.

Ultrapassada  a  questão  relativa  ao  pagamento  da  remuneração  a 
menor, enfrento a controvérsia concernente à obrigação de observar a 
divisão da 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  à  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 da jornada 
apontada pelo demandado.

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

Portanto,  o  decisum hostilizado  está  em  descompasso  com  os 
princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade, e 
da 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. 17 ao art. 535).

Como  se  pode  observar,  a  questão  foi  devidamente 
apreciada, livre de omissões, obscuridades, contradições, dúvidas ou ausência 
de fundamentação. Patente, pois, serem os embargos declaratórios opostos com 
intuito de rejulgamento da causa.

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

Com  essas  considerações,  conheço  e  REJEITO  OS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES,  para manter 
todos os termos do acórdão vergastado.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 26 de 
agosto de 2014, conforme certidão do julgamento. Participaram do julgamento, 
além desta Relatora,  o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado 
para substituir o eminente Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. 
Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes 
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.
 

Gabinete  no  TJPB,  em  João  Pessoa,  27  de  agosto  de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora 
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