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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002867-78.2012.815.0251
ORIGEM: 4ª Vara Mista da Comarca de Patos
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado, em substituição
à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Município de Patos
ADVOGADOS: Diogo Maia da Silva Mariz e outro 
EMBARGADA: Alcélia de Lima Ferreira Lucena 
ADVOGADO: Damião Guimarães Leite

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO COM FINS
APENAS  DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, em razão do caráter restrito de
sua devolutividade, servem  apenas para  corrigir eventual
obscuridade, omissão, contradição ou sanar erro material
existente na decisão judicial, e não para rediscutir a matéria já
analisada nos autos.

- O prequestionamento de uma matéria não está adstrito à
menção explícita dos dispositivos legais que a  envolvem.
Também é admitido que o julgado traga um prequestionamento
implícito.

- “Os  embargos  declaratórios,  mesmo  manejados  com  o
propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a
sua  interposição.” (EDcl  no  AgRg  no  CC  115.261/DF,  Rel.
Ministra  Nancy  Andrighi,  Segunda  Seção,  julgado  em
24/10/2012, DJe 26/10/2012).
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
declaratórios.

O  MUNICÍPIO  DE  PATOS opôs embargos de declaração,
apenas  para  fins  de  prequestionamento, contra o  acórdão  de  f.
135/138v que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de
piso salarial do magistério e de 1/3 de atividade extraclasse ajuizada por
ALCÉLIA DE LIMA FERREIRA LUCENA, contra o ora embargante,  julgou
prejudicado o recurso apelatório deu provimento parcial à remessa oficial,
para  julgar  improcedente  o  pedido  de  condenação  ao  pagamento  de
diferenças  salariais  decorrentes  do  piso  salarial  e  das horas  extras
decorrentes da inobservância  do art.  2º,  § 4º,  da Lei  n.  11.738/2008,
mantendo a condenação para que se obedeça ao limite máximo de 2/3 de
carga  horária  semanal  para atividades  de classe e 1/3  para  atividades
extraclasse, em conformidade com o mesmo dispositivo legal. 

Eis a ementa da decisão embargada:

REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E DE
1/3  PARA  ATIVIDADE  EXTRACLASSE.  PISO  NACIONAL  DOS
PROFESSORES. LEI  FEDERAL  N.  11.378/2008.  OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011. DETERMINAÇÃO
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  VENCIMENTO.  PAGAMENTO
PROPORCIONAL  À  JORNADA  DE  TRABALHO  DE  25
HORAS/SEMANAIS.  ADEQUAÇÃO  DE  CARGA  HORÁRIA.  1/3  DO
PERCENTUAL  MÍNIMO  PARA  O  PROFESSOR  DESENVOLVER
ATIVIDADE EXTRACLASSE E 2/3 PARA ATIVIDADES DE SALA. ART.
2º, § 4º, DA LEI N. 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
HORAS  EXTRAS  INDEVIDAS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  NECESSÁRIA.  APELAÇÃO
PREJUDICADA.

-  A Lei  Federal  n.  11.738/2008,  que regulamenta a alínea “e”  do
inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias,  para  instituir  o  piso  salarial  profissional  nacional  dos
profissionais  do  magistério  público  da  Educação  Básica,  deve  ser
adotada por todos os Estados e Municípios.

- “O piso salarial fixado na Lei n. 11.738/2008 é devido aos docentes
com carga horária de até 40 horas semanais, devendo os cálculos ser
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realizados  proporcionalmente  com  relação  aos  professores  com
jornada inferior. - Aplicando-se a regra de proporcionalidade à carga
horária  cumprida pela  autora,  infere-se  que os  valores  percebidos
ultrapassaram os pisos salariais fixados anualmente para a categoria,
não  havendo  que  se  cogitar,  assim,  em  diferenças  a  serem
ressarcidas à recorrida. - É de observância obrigatória do Município a
regra  federal  que  define  a  jornada  do  trabalho  dos  docentes  da
educação básica, reservando o percentual mínimo de 1/3 (um terço)
da  carga  horária dos  para a  dedicação  às  atividades  extraclasse.
Entrementes,  a  desobediência  de  tal  disposição  não  autoriza  o
pagamento de hora extra, por não se tratar da realização de labor
além da carga horária paga.” (sic, TJPB - Apelação Cível e Remessa
oficial n. 0004067-23.2012.815.0251, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro
do Valle Filho, Segunda Câmara Cível, publicação: DJPB: 27/02/2014,
p. 12).

O embargante afirma que o aresto foi omisso por não  se  ter
pronunciado sobre todos os dispositivos elencados,  prequestionando a
matéria para fins de interposição de recurso em instância superior.

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
    Relator

Aduz o embargante que o aresto quedou-se omisso, na medida
em  que  não  analisou  a  questão  da  possibilidade  da  condenação  do
Município  ao  pagamento  de  10  (dez)  horas  de  atividades  extraclasse,
quando apenas 5 (cinco) horas são dedicadas a tais atividades. 

A irresignação não deve prevalecer, porquanto a matéria já foi
analisada quando no acórdão restou pontuado que, uma vez afirmando o
promovido que paga à autora um piso salarial proporcional a uma jornada
de  25  horas  semanais,  sendo  20  horas  para  interação  entre  alunos  e
professores, e 5 horas destinadas às atividades extraclasse, tem-se que o
referido período está em dissonância com a lei federal, já que deveria ser
1/3 da carga horária para atividades extraclasse e 2/3 para sala de aula,
como já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 

Portanto,  compulsando  os  autos, não vislumbro motivos
para o acolhimento dos aclaratórios, uma vez que não há qualquer vício
no decisum combatido. 

O recurso de embargos serve para sanar omissão, contradição
ou obscuridade da decisão judicial, nos termos do art. 535 do CPC, desde
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que comprovadas, e não para rediscutir matéria já analisada. 

As questões arguidas nos embargos de  declaração  já foram
objeto de apreciação pelo julgado. Portanto, tal discussão não se
enquadra no conceito do vício alegado e, desse modo, não pode ser
desenvolvida em sede de aclaratórios.

É cediço que a autoridade judiciária não está obrigada a
pronunciar-se expressamente sobre todos os argumentos apresentados
pelas partes, bastando, para demonstrar seu convencimento, aduzir
aqueles que entendeu pertinentes à solução do conflito.

O prequestionamento de uma matéria não está adstrito à
menção explícita dos dispositivos legais que a  envolvem. Também se
admite que o julgado traga um prequestionamento implícito, quando a
decisão, mesmo sem mencionar os dispositivos legais aplicáveis ao caso,
analisa-os em seu conteúdo, emitindo um juízo de valor.

Verifico que houve um prequestionamento implícito no caso em
tela. Dessa forma, os embargos de declaração não devem prosperar, até
porque, para o recebimento dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça
admite a tese do prequestionamento implícito da matéria, não sendo
necessária a menção expressa do dispositivo legal mencionado.  Destaco
precedente nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO E REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.  -  Os embargos de declaração não se prestam
para o reexame da lide, restringindo-se às hipóteses do art. 535 e
seus incisos do CPC. Quanto ao prequestionamento, é de assentar
que não incumbe ao juiz apontar todos os fundamentos legais
eventualmente incidentes, bastando referir aqueles suficientes para
embasar a decisão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
UNÂNIME.1 

Por  fim,  conforme  já  assentou  o  STJ,  “os  embargos
declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento,
são  inadmissíveis  se  a  decisão  embargada  não  ostentar  qualquer  dos
vícios que autorizariam a sua interposição.” 2

1 Embargos de Declaração n. 70022673586, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 15/01/2008.

2 EDcl no AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2012, DJe
26/10/2012.
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Destarte, rejeito os embargos de declaração. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 14
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                          Relator
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