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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA REMESSA NECESSÁRIA E  NA APELAÇÃO  N.º 
0003312-96.2012.815.0251.
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Patos.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Município de Patos.
ADVOGADO: Sharmilla Elpídio de Siqueira e outro.
EMBARGADO: Jucilene de Sousa Araújo.
ADVOGADO: Damião Guimarães Leite.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA 
NECESSÁRIA.  ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À QUANTIDADE DE 
HORAS  DE  ATIVIDADES  EXTRACLASSE  DEVIDA.  INOCORRÊNCIA. 
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  EXPRESSAMENTE  DESCARACTERIZADO 
PELO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA 
MATÉRIA  EM  SEDE  DE  EMBARGOS.  RECURSO  MANIFESTAMENTE 
PROTELATÓRIO.  APLICAÇÃO  DA  MULTA  DO  ART.  538,  PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO.

1. Não existindo no Acórdão embargado a alegada omissão a ser sanada, rejeitam-se 
os Aclaratórios opostos sob tal fundamento.

2. A interposição infundada do Recurso de Embargos de Declaração caracteriza o 
propósito manifestamente protelatório, impondo a aplicação de multa, nos termos 
do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na  Remessa  Necessária  e  na  Apelação  Cível  n.º  0003312-
96.2012.815.0251, em que figuram como Embargante o Município de Patos e como 
Embargada Jucilene de Sousa Araújo.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, acompanhando o voto do Relator, à unanimidade, 
em rejeitar os Embargos Declaratórios e aplicar ao Embargante multa de um 
por cento sobre o valor da causa.

VOTO.

O Município de Patos opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de 
f. 210/215, que desproveu a Apelação por ele interposta e a Remessa Necessária, 
tendo como embargada Jucilene de Sousa Araújo, mantendo a Sentença prolatada 
pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da Comarca  de  Patos,  f.  150/153,  nos  autos  da  Ação de 
Obrigação de Fazer c/c Cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido, 
para  condenar  o  Promovido  a  implantar  o  piso  nacional  do  magistério  no 



vencimento básico da Promovente na proporcionalidade de 26,6 horas semanais, 
sendo vinte horas de aula e 6,6 horas de atividades extraclasse, e a pagar a diferença 
em relação ao  valor  correto  desde  abril  de  2011,  acrescida  de  juros  e  correção 
monetária.

Em suas razões recursais, f. 217/221, alegou que o Acórdão foi omisso por 
deixar de enfrentar sua insurgência quanto à condenação ao pagamento da diferença 
das horas relativas às atividades extraclasse da Embargada, servidora integrante do 
quadro  de  professores  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  sustentando  que  a 
fixação de quantidade superior  às  cinco horas  previstas  na  legislação municipal 
acarretaria em enriquecimento ilícito, diante da ausência de prova do efetivo labor.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios,  com efeitos infringentes,  para 
que seja corrigido o suposto defeito e declarada a matéria prequestionada.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Diversamente do alegado pelo Embargante, a decisão embargada enfrentou 
expressamente a matéria objeto destes Aclaratórios, f. 212/215, concluindo que a 
Lei Municipal n.º 3.243/2002 encontra-se em conflito com o disposto no §4º do art. 
2º,  da Lei  n.º  11.738/2008,  ao definir  a  jornada  de  trabalho dos  professores  do 
ensino fundamental, limitando em cinco as horas de atividades extraclasse, uma vez 
que não respeitou a proporcionalidade disposta no referido diploma, que determina 
que  cada  duas  horas  de  aula  correspondem  a  uma  hora  a  mais  trabalhada, 
independente  de  prova  do  efetivo  exercício  da  atividade  extra,  sem  que  isso 
represente enriquecimento sem causa, afastando a alegada afronta ao art.  884 do 
Código Civil.

O Acórdão embargado reconheceu ser de dez horas a correta quantidade de 
atividades extraclasse devida à Embargada, porém manteve as 6,6 horas fixadas na 
Sentença,  uma  vez  que  tal  reforma  somente  poderia  ocorrer  na  hipótese  de 
interposição de Apelação de sua parte no prazo legal, o que não ocorreu, tendo sido 
inadmitida pelo Juiz a quo por intempestividade, conforme f. 192.

Trata-se de nítida intenção de revisão do julgado, o que é inadmissível na 
ordem processual.

A oposição  de  embargos  declaratórios,  sem que haja,  de  fato,  a  alegada 
omissão, tão somente para ensejar a rediscussão da matéria, procedimento que virou 
rotina na tramitação dos recursos, em todas as instâncias e tribunais, afastando-se da 
real finalidade dos Aclaratórios, de máxima importância para a integralização dos 
julgados, instalando-se uma nova via de rediscussão da matéria já enfrentada, é de 
ser entendida como procrastinatória para os efeitos de aplicação da multa prevista 
no parágrafo único do art.  538 do CPC, uma vez que,  além de obrigar o órgão 
julgador  a  se  debruçar,  novamente,  sobre  o  que  já  foi  decidido,  para  rebater  a 
infundada alegação de omissão, provoca, por força da própria norma reguladora do 



recurso, a interrupção dos prazos recursais, retardando, por conseguinte, o andar do 
processo.

Posto isso, inexistindo omissão a ser sanada, conhecidos os Embargos de 
Declaração, rejeito-os e aplico ao Embargante a multa de 1% sobre o valor da 
causa, em benefício da Embargada, com base no art. 538, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil.

É o voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de 
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste 
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


