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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Embargos de Declaração nº. 0001977-29.2012.815.0611

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Embargante: Glaucia Maria Dias Estevão – Adv. Damião Guimarães.

Embargado: Município de Mari, representado por seu Prefeito – Advs. Eric 
Alves Montenegro e outros.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. 
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE 
QUESTIONADA NO ACÓRDÃO GUERREADO. 
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
− Em sede de embargos de declaração, o apontamento 
da contradição, omissão ou obscuridade no “decisum” é 
pressuposto para que o recurso seja acolhido, ainda 
que indisfarçável o propósito do embargante de 
objetivar prequestionamento somente para viabilizar a 
interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar os embargos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, fls. 120/126, 
opostos por Glaucia  Maria  Dias  Estevão, hostilizando o acórdão de fls. 
112/118, que negou provimento à apelação cível interposta por ela própria 
contra Município de Mari, ora embargado.
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Em suas razões, a embargante alegou, em síntese, que o 
acórdão vergastado padece de contradição, eis que, segundo ela, a Lei Federal 
n.º 11.738/08 instituiu o piso salarial profissional nacional para os vencimentos 
iniciais da carreira de magistério público da educação básica, para jornada de, 
no máximo, quarenta horas semanais, e que o embargado não vem cumprido 
essa obrigação, havendo um enriquecimento ilícito da Administração.

Argumentou,  ainda,  que  o  valor  do  piso  salarial  nacional 
deve  ser  aplicado  sem  distinção,  visto  que  a  Lei  Federal  não  excluiu  os 
servidores  que cumprem jornada diferenciada e que o  dispositivo  legal  em 
debate foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e por isso 
deve  ser  implantado  em  seu  contracheque  o  piso  salarial  na  forma 
regulamentada pela legislação federal, com os respectivos atrasados.

Por fim, requereu o acolhimento dos presentes embargos, 
conferindo-lhe efeito modificativo

Apesar de intimado, o Município/embargado não apresentou 
contrarrazões, consoante certidão de fl. 130.

É o breve relato.
  

V O T O

É cediço que os Embargos de Declaração são recursos 
próprios a serem interpostos contra decisões omissas, contraditórias e 
obscuras. Devemos entender por “decisões” passíveis de serem guerreadas por 
Embargos de Declaração, as Decisões Interlocutórias, Sentenças e Acórdãos. 
Atribuindo à palavra “Decisões” um sentido lato. Nesta senda, o ilustre Nelson 
Nery Júnior, “in verbis”: 

“Quer sejam interpostos contra decisão 
interlocutória, sentença, ou acórdão, os embargos de declaração 
têm natureza jurídica de recurso”.
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O Código de Processo Civil é taxativo ao elencar, no seu art. 
535, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:

“Art. 535. “Cabem embargos de declaração quando: 
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou 
contradição;
II- for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 
tribunal.” 

Assim, os Embargos de Declaração têm por finalidades 
precípuas: complementação da decisão omissa e aclaramento de “decisum” 
obscuro ou contraditório.

A  embargante alegou, em síntese, que o acórdão 
vergastado padece de contradição,  eis que, segundo ela, a  Lei  Federal  n.º 
11.738/08 instituiu o piso salarial profissional nacional para os vencimentos 
iniciais da carreira de magistério público da educação básica, para jornada de, 
no máximo, quarenta horas semanais, e que o embargado não vem cumprido 
essa obrigação, havendo um enriquecimento ilícito da Administração.

Argumentou,  ainda,  que  o  valor  do  piso  salarial  nacional 
deve  ser  aplicado  sem  distinção,  visto  que  a  Lei  Federal  não  excluiu  os 
servidores  que cumprem jornada diferenciada e que o  dispositivo  legal  em 
debate foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e por isso 
deve  ser  implantado  em  seu  contracheque  o  piso  salarial  na  forma 
regulamentada pela legislação federal, com os respectivos atrasados.

A decisão combatida assim se manifestou, fls. 113/117:

“O cerne da questão diz respeito à possibilidade de pagamento 
proporcional do piso salarial nacional do professor de educação  
básica, estabelecido na Lei Federal n.º 11.738/08, conforme a  
carga horária do profissional.
A Lei  Federal  referida instituiu  e regulamentou o piso salarial  
profissional  nacional,  determinando  que  a  União,  Estados,  
Distrito Federal e Municípios não poderão remunerar o professor  
de  educação  básica  com  vencimento  inferior  a  R$  950,00  
(novecentos e cinquenta reais).
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Vejamos o que dispõe a mencionada norma:
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 ní-
vel médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n  o   

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 pode-
rão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público  
da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quaren-
ta) horas semanais.
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de  
trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor menciona-
do no caput deste artigo.
Logo,  como  vimos  do  §3º  do  mencionado  dispositivo,  os  
vencimentos  iniciais  das  jornadas  de  trabalho  diferenciadas  
serão proporcionais ao limite estabelecido no caput do Art. 2º, o  
que possibilita pagamento inferior ao piso se a carga horária for  
regulamentada abaixo de quarenta horas semanais.
Essa matéria já foi analisada em diversos Tribunais de Justiça,  
tendo a jurisprudência firmado entendimento no sentido de que  
é admissível a fixação de piso salarial inferior ao estabelecido na  
Lei  Federal  n.º  11.738/08,  desde  que  haja  proporcionalidade  
com a jornada de trabalho.
Nesse sentido:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
PISO NACIONAL.  LEI  Nº  11.738/2008.  CÁLCULO 
PROPORCIONAL À  JORNADA  DE  TRABALHO.  ADI 
4.167/2008.  MEDIDA  CAUTELAR.  EFEITOS  QUANTO  A 
FORMA DO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL. PAGAMENTO 
DE  DIFERENÇAS. Concedida  a  medida  cautelar  na  ADI 
4.167/2008  que  interpretando  a  Lei  nº  11.738/2008,  ficou  
determinado que para fins da implantação do piso salarial fosse 
observado até o julgamento do mérito da ação a remuneração  
global dos professores e não o vencimento básico da carreira.  
Julgado o mérito da ADI 4.167, o Supremo Tribunal Federal ao  
interpretar  o  art.  2º,  caput  e  §  2º,  da  Lei  nº  11.738/2008,  
decidiu que o piso salarial nacional para o magistério público da 
educação  básica  deve  ser  observado  o  vencimento  básico  do  
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servidor  e  não  mais  a  sua  remuneração,  como  entendeu  a 
decisão cautelar, determinando que a eficácia de tal legislação  
somente deveria ser observada a partir do julgamento definitivo  
da ação ocorrida em 27.04.2011.. Constatado que o Município  
efetuou  apenas  parte  do  pagamento  do  servidor,  
proporcionalmente considerado em razão da jornada de trabalho  
por ele desempenhada, nos termos do § 3º, do art. 2º, da Lei nº  
11.723/2008, até a data do julgamento da ADI em 27.04.2011  
sem a  necessária  observância  do piso  nacional  em relação  a 
remuneração  global  paga  e  após  tal  data  em  relação  ao  
vencimento  básico  do  servidor,  devem  ser  apuradas  as  
diferenças  a  serem  ressarcidas.  (TJMG;  APCV 
1.0249.12.001463-7/001;  Rel.  Des.  Duarte  de  Paula;  Julg.  
28/11/2013; DJEMG 04/12/2013).
DIREITO  ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO 
SALARIAL PARA PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. PISO 
FIXADO  EM  LEI  FEDERAL.  INTERPRETAÇÃO  CONFORME 
DADA  PELO  STF  NA  ADI-DF  Nº  4167.  CÁLCULO 
PROPORCIONAL ADEQUADO. O piso salarial nacional para os 
profissionais  do Magistério Público  de  Educação  Básica  com 
jornada de até 40 horas semanais é de R$950,00/mensais (valor  
histórico) e deve corresponder ao vencimento básico, nos termos  
do julgamento proferido pelo colendo STF quando da apreciação  
da  ADI  4167/DF,  de  Relatoria  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  
Moreira,  em 24.08.2011.  A  carga  horária  dos  Professores  de  
Educação  Básica  do  Estado  de  Minas  Gerais  é  de  24  horas  
semanais, segundo a Lei Estadual nº 15.293/2004, devendo o  
respectivo vencimento básico corresponder à proporcionalidade  
desta carga horária com aquela máxima estipulada pela Lei nº  
11.738/2008.  Não  há,  assim,  qualquer  diferença  por  valores  
devidos e não quitados, inclusive porque, ao modular os efeitos  
da ADIN 4167, o plenário do STF decidiu expressamente que o  
pagamento  do  novo piso nacional dos  professores  da  rede 
pública  instituído  pela  Lei  nº  11.738/08  passou  a  valer  em 
27/4/2011,  data  do  julgamento  definitivo  acerca  desta  regra  
pelo Plenário. (TJMG; APCV 1.0024.12.128937-5/001; Rel. Des.  
Wander  Paulo  Marotta  Moreira;  Julg.  26/11/2013;  DJEMG 
29/11/2013)
ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. 
VENCIMENTO DO SERVIDOR. VIGÊNCIA A PARTIR DE 27 
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DE  ABRIL  DE  2011.  DECISÃO  PROFERIDA  NA  ADI  N.  
4.167/DF.  CARGA  HORÁRIA.  FIXAÇÃO  PARA  FINS  DE 
DETERMINAÇÃO DO VALOR.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO A MENOR. ÔNUS DA 
PROVA.  REAJUSTE PROPORCIONAL.  AUSÊNCIA  DE 
PREVISÃO LEGAL. 1. "É constitucional a norma geral federal  
que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com 
base no vencimento, e não na remuneração global. Competência  
da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de 
vencimento  dos  professores  da  educação  básica,  de  modo  a  
utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e  
de valorização profissional, e não apenas como instrumento de  
proteção  mínima  ao  trabalhador"  (ADI  n.  4.167/DF,  Min.  
Joaquim Barbosa).2 A Suprema Corte, nos autos dos embargos  
declaratórios opostos à ADI n. 4.167/DF, fixou como marco para  
a  observância  obrigatória  pelos  Estados  e  Municípios  do piso 
mínimo do magistério a data em que houve o julgamento de  
mérito da citada ação, que ocorreu em 27 de abril de 2011.3 É  
possível a determinação da carga horária para fins de fixação do  
valor  a  ser  considerado  como piso salarial da  categoria, 
respeitando-se  a  proporcionalidade  em  relação  ao  valor  
estabelecido para as 40 horas semanais. 4 Nos termos do art. 
333,  inc.  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  compete  ao  autor 
comprovar  as  suas  alegações,  sob  pena de  improcedência  do  
pedido. 5 A Lei n. 11.738/08 limitou-se a arbitrar o menor valor  
que  poderá  ser  remunerado  ao  professor,  os  prazos  de  
integralização  e  a  operacionalização  da  implantação  do piso 
salarial pelos  entes  federativos.  Assim,  sob  pena  de  conferir  
interpretação extensiva, ou mesmo diversa, à Lei Federal, não  
há  como  vislumbrar  a  presença  de  qualquer  mandamento  
impondo que o vencimento de todos os membros do magistério 
deve ser graduado de forma proporcional ao aumento conferido 
pela  adequação  ao piso salarial. (TJSC;  AC  2013.059146-0; 
Imaruí; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Cézar  
Medeiros; Julg. 20/11/2013.
No caso em análise, a Lei Municipal n.º 803/2012 (fls. 43/44),  
estabelece  o  piso  salarial  para  os  profissionais  do  magistério  
público, em R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais), com  
carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, não havendo  
ilegalidade  por  inobservância  da  Lei  Federal  n.º  11.738/08,  

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                                       6



Embargos de Declaração – nº. 0001977-29.2012.815.0611

estando correto o entendimento da magistrada.
Outrossim,  quanto  à  alegação  de  pagamento  de  1/3  das  
atividades extraclasse, agiu, igualmente, com acerto a julgadora,  
pois  a  carga  horária  desenvolvida  está  sendo  em quantidade  
inferior ao que legalmente estabelecido. Portanto, não há que se  
falar em pagamento de 1/3 (um terço) da aludida atividade.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso,  mantendo a 
sentença em todos os seus termos.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão se manifestou sobre 
os pontos postos à desate, não havendo quaisquer omissões a serem sanadas. 
Trata-se apenas de inconformismo da insurreta. Repise-se, outrossim, que os 
embargos declaratórios devem ser rejeitados, pois o acórdão atacado não 
carrega qualquer vício.

Sendo assim, não existe violação de direito, muito menos 
omissões, contradições ou obscuridades no acórdão impugnado. O que se 
verifica é apenas o não contentamento da embargante com o desfecho da 
questão, bem como seu objetivo de ver rediscutida a matéria, o que não é 
permitido em sede de embargos de declaração.

Segundo jurisprudência do STJ, os embargos de declaração 
têm como finalidade a indicação de pontos obscuros, contraditórios ou omissos 
como forma de buscar do julgador que os retifique, e não como mais uma via 
para rediscussão da matéria. Senão veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 
535 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. 
RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO NOS AUTOS. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ).
1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, 
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o 
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o 
decisum o que é inviável de ser revisado em sede de embargos 
de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 
535 do CPC.
2. Os embargos de declaração têm como requisito de 
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admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos 
no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, 
não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria 
posta nos autos, pois, visam, unicamente, completar a decisão 
quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 
entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões 
desenvolvidas.
3. Agravo regimental desprovido para manter a decisão que 
rejeitou os embargos de declaração.” (Agravo Regimental em 
Embargos de Declaração no Agravo 884313 / SP; 1ª Turma, 
Relator: Min. LUIZ FUX) (Grifos nossos)

Desta forma, não estando presentes os requisitos essenciais 
constantes do art. 535 do CPC, além de verificada apenas a intenção 
primordial de rediscutir a matéria já apreciada por esta Corte de Justiça, 
REJEITO os presentes Embargos Declaratórios.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Janete 
Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de 
agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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