
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010286-35.2015.815.2011 
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
EMBARGANTE      : Estado da Paraíba, por seu Procurador, Roberto Mizuki
EMBARGADO        : Marli Soares dos Santos
ADVOGADO : Thiago José Menezes Cardoso (OAB/PB 19496)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO,  OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  ERRO
MATERIAL.  TENTATIVA  DE  REDISCUTIR  MATÉRIA
ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE  HIPÓTESE  A  ENSEJAR  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração servem para suprir omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais que venham
a  ocorrer  no  julgado.  Ausentes  tais  hipóteses,  há  de  se
rejeitar  o  recurso,  por  ausência  de seus pressupostos  de
admissibilidade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Embargos de Declaração  opostos pelo Estado da
Paraíba em face do acórdão de fls. 90/93, que, nos autos da Ação de Cobrança
da  ajuizada  por  Marli  Soares  dos  Santos,  desproveu  o  recurso  apelatório
interposto pelo embargante, para  manter a sentença que condenou o Estado
da  Paraíba  ao  pagamento  da  sétima  hora  trabalhada  pela  parte  autora
diariamente, respeitada a prescrição quinquenal.

Nos  presentes  embargos,  o  Estado/embargante  alega  que  o
aresto apresentou contradições e omissões, sob os fundamentos de:

1)  utilizou contraditoriamente o art.  19 da Lei Complementar nº
58/2003, deixando de aplicar a parte inicial do dispositivo (jornada semanal de
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trabalho de 44h) e apontando como razão de decidir apenas a sua parte final,
tão somente quanto à jorgada diária de 6 horas;

2) não se pronunciou acerca da aplicação do art. 19, §1º, da Lei
Complementar nº 58/2013 e consequentemente do art. 6º, parágrafo único, da
Resolução  nº  33/2009  e  art.  5º,  §1º,  da  Resolução  nº  14/2010,  ambas  do
Tribunal  de  Justiça,  no  que  se  refere  ao  regime  de  integral  dedicação  ao
serviço  dos  ocupantes  de  cargo  em  comissão  e  função  de  confiança  e  o
descabimento do pagamento da hora extra;

3) deixou de se manifestar sobre os arts. 7º, XIII c/c art. 39, §3º,
art. 96, I, “a” e “b”, da Constituição, pertinente à autonomia dos Tribunais de
Justiça no que se refere à organização e funcionamento dos seus serviços;

4) aplicou precedente do STF que não se enquadra ao caso em
análise;

5) deixou de se manifestar sobre a adoção do Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração dos servidores do Judiciário por meio da Lei Estadual
nº 9.586/2011, isto é, aumento promovido quando da adoção da 7ª hora.

Com  essas  considerações,  requereu  o  acolhimento  dos
embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas,
pleiteando,  ainda,  que,  caso  mantida  a  condenação,  sejam  aplicáveis  os
índices de correção dispostos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, fls. 96/103. 

Contra-arrazoando  (fls.  107/119),  a  autora/embargada  pugnou
pela rejeição dos embargos.

VOTO

Conforme  relatado,  o  Estado/promovido  alega,  nos  presentes
embargos declaratórios, a existência de contradições e omissões no acórdão
embargado, pleitando a supressão dos aludidos vícios.

Não lhe assiste razão.

O embargante aduziu, inicialmente, que o órgão julgador utilizou
contraditoriamente o art.  19 da Lei  Complementar  nº  58/2003,  deixando de
aplicar a parte inicial  do dispositivo (jornada semanal de trabalho de 44h) e
apontando como razão de decidir apenas a sua parte final, tão somente quanto
à jornada diária de 6 horas.

Tal arguição, porém, não merece guarida, pois se vê facilmente do
acórdão embargado que não foi  a primeira ou segunda parte do dispositivo
invocado  pelo  ora  embargante  que  ensejou  o  acolhimento  do  pleito  de
pagamento das diferenças pela sétima hora trabalhada pela autora/embargada.

O que  levou  a  tal  julgamento  foi  a  constatação  de  que  os
servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba vinham cumprindo uma jornada
de trabalho de 6 (seis) horas diárias ininterruptas até a entrada em vigor da
Resolução TJPB nº 33/2009, que fixou a jornada ininterrupta de trabalho dos
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servidores  do  Poder  Judiciário  local  em  7  (sete)  horas  diárias,  tendo  tal
majoração da carga horária ocorrido sem o correspondente incremento salarial
nos  contracheques  da  servidora,  prática  vedada  pelo  STF  em  orientação
emanada de julgamento submetido à sistemática da repercussão geral. 

Com  efeito,  independentemente  de  o  Estatuto  dos  Servidores
Públicos Estaduais (Lei Complementar nº58/2003) permitir a fixação da carga
horária entre 6h (ininterruptas) ou 08h (com intervalo de 2 horas), o fato é que
este Tribunal vinha exigindo as 6 horas ininterruptas, e a partir da Resolução nº
33/2009 passou a  exigir  7  horas  sem a necessária  contraprestação,  o  que
levou ao acolhimento do pleito de pagamento de diferenças salariais.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer contradição quanto
à aplicação do disposto no art. 19 da Lei Complementar nº 58/2003, o que leva
à rejeição da tese suscitada a esse título pelo embargante.

Alegou-se,  também,  nestes  embargos,  que  o  acórdão  não  se
pronunciou  acerca  da  aplicação  do  art.  19,  §1º,  da  Lei  Complementar  nº
58/2003  e  consequentemente  do  art.  6º,  parágrafo  único,  da  Resolução  nº
33/2009 e art. 5º, §1º, da Resolução nº 14/2010, ambas do Tribunal de Justiça,
no que se refere ao regime integral de dedicação ao serviço dos ocupantes de
cargo em comissão e função de confiança e o descabimento do pagamento da
hora extra.

Aduziu, nesse aspecto, o embargante que “muitos servidores do
Poder  Judiciário,  além  de  ocuparem  os  respectivos  cargos  efetivos,  são
também ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança” e, por
sua vez,  “os ocupantes de tais cargos se submetem ao regime de dedicação
integral ao serviço”, cuja jornada é de 8 horas diárias, não podendo, portanto,
receber diferença pela sétima hora trabalhada.

Denota-se,  contudo,  dessa  própria  narrativa,  que  o
Estado/embargante se limitou a falar genericamente em servidores efetivos que
cumulam  cargos  comissionados,  sem,  no  entanto,  sequer  mencionar
especificamente se a autora desta lide também ocupava cago comissionado,
muito menos comprovar tal espécie de fato.

Percebe-se, ademais, dos contracheques juntos aos autos que a
autora  não  ocupa  qualquer  cargo  ou  função  de  confiança,  exercendo  tão
somente o “cargo efetivo puro”, o que torna totalmente insubsistente a arguição
levantada a esse respeito, levando à sua rejeição.

Ainda em suas razões recursais, o embargante sustentou que o
aresto deixou de se manifestar sobre os arts. 7º, XIII c/c art. 39, §3º, art. 96, I,
“a” e “b”, da Constituição, pertinente à autonomia dos Tribunais de Justiça no
que se refere à organização e funcionamento dos seus serviços.
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Ocorre que tal debate não guarda relação com o que foi decidido,
pois este órgão julgador não declarou a impossibilidade de o Poder Judiciário
organizar e fixar seu horário de funcionamento em 07 (sete) horas diárias. O
que restou esclarecido foi a inviabilidade de se aumentar a carga horária de
trabalho dos servidores  sem o respectivo incremento financeiro em seus
contracheques, de forma que se mostra descabida a discussão trazida pelo
embargante  sobre  a  autonomia  do  Tribunal  de  Justiça  para  organizar  o
funcionamento dos seus serviços.

Outra alegação do embargante foi a de que o julgado deixou de
se manifestar sobre a adoção do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
dos servidores do Judiciário por meio da Lei Estadual nº 9.586/2011, isto é, o
aumento promovido quando da adoção da 7ª hora.

Essa tese,  entretanto,  também não prospera,  pois  a  parte  não
trouxe qualquer indício (muito menos prova efetiva) de que os valores do Plano
de  Cargos  Carreira  e  Salários  de  2011  (instituindo,  diga-se  de  passagem,
quase dois anos depois da mudança de carga horária de 6h para 7h) tenham
sido  fixados  como  forma  de  regularizar  a  diferença  salarial  oriunda  da
majoração da jornada laboral. 

O  que  se  denota,  aliás,  é  que  a  jornada  de  trabalho  dos
servidores deste Poder voltou posteriormente para as 6 horas exatamente após
a orientação firmada pelo STF no ARE 660.010/PR, evitando-se o acréscimo
que  deveria  decorrer  da  tese  fixada  pelo  Pretório  Excelso  no  aludido
paradigma, em conjugação com aumento da carga horária procedido em 2009,
conforme se vê de trechos do julgamento desta Egrégia Primeira Câmara Cível
na Ap. Cível nº 0078937-27.2012.815.2001, em cujo aresto constou transcrição
do Ofício nº 0914/2014, endereçado pela Presidência do TJPB ao Ministro Luiz
Fux no STF.

Em sendo assim,  também não prospera  a  alegação de  que  o
PCCR de 2011 já supriria o pagamento da sétima hora trabalhada.

Cumpre ressaltar,  outrossim,  que,  embora  o  embargante  ainda
tenha aduzido, nos presentes embargos, que os precedentes do STF utilizados
no acórdão embargado não servem para o caso concreto, tal questionamento
nada mais é do que uma tentativa de rediscussão do julgado (ou manifestação
de mero inconformismo da parte), prática vedada em sede de embargos de
declaração:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  AUSÊNCIA.
PRETENSÃO  DE  REJULGAMENTO  DA  CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. [...]. DECISÃO MANTIDA.
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[…]  2.  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à
manifestação  de  inconformismo  ou  à  rediscussão  do
julgado. […].1

Por  fim,  também se mostra  descabido  o  pleito  de  fixação  dos
parâmetros de atualização da condenação, pois o tema sequer foi aventado no
apelo e na sentença houve fixação dos consectários legais.

Portanto, não havendo no aresto qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, é imperativa a rejeição dos embargos.

Face  ao  exposto,  REJEITO os  presentes  embargos  de
declaração.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04

1 STJ - AgRg no AREsp 560.847/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
26/05/2015.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
5


