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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0000584-62.2012.8.15.0581.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Rio Tinto.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Município de Marcação.
ADVOGADO: Antônio Leonardo Gonçalves de Brito Filho (OAB/PB n. 20.571).
EMBARGADA: Maria de Lourdes Araújo dos Santos.
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB nº. 4.007).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÕES.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  A
DECISÃO  SE  FUNDAMENTOU  EM  PREMISSA  FÁTICA  EQUIVOCADA.
SUPOSTO  ERRO  DE  FATO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  EMBARGOS
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIOS.  COMINAÇÃO  DE  MULTA
PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração que, a pretexto de contrapor-se à adoção de premissa
fática  equivocada,  pretendem  instaurar  nova  discussão  a  respeito  de  matéria
expressa e coerentemente decidida pela decisão embargada, hão de ser considerados
manifestamente  protelatórios,  fato  que  impõe  a  cominação  da  multa  processual
prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.287.055/DF.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos de Declaração na Apelação n.  0000584-62.2012.8.15.0581, nos autos da
Ação de Cobrança, em que figuram como Embargante o Município de Rio Tinto e
como Embargada Maria de Lourdes Araújo dos Santos.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer dos Embargos de Declarações e rejeitá-los.

VOTO.

O  Município  de  Marcação  opôs  Embargos  de  Declaração  contra  o
Acórdão de f. 105/107-v, em que foi dado provimento à Apelação interposta contra
a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Comarca de Rio Tinto, f. 72/73-v,
nos  autos  da  Ação  de  Cobrança proposta  por  Maria  de  Lourdes  Araújo  dos
Santos,  acolhendo a preliminar de  cerceamento de defesa para anular a Sentença,
ordenando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, para que seja reinstaurada a
instrução processual e analisado o requerimento de produção de prova documental
formulado na Petição Inicial, f. 07, e ratificado na Petição de f. 70.

Em  suas  razões,  f.  108/112,  alegou  que  a  Decisão  impugnada  se
fundamentou em premissa fática equivocada,  ao argumento de que a prova que
reputada necessária ao julgamento da lide já consta nos autos, qual seja, a cópia da
lei municipal que regulamenta a jornada de trabalho do magistério, razão pela qual
não há  cerceamento  de  defesa  a  ser  declarado e,  consequentemente,  não houve
nulidade  na  Sentença,  pugnando  pelo  acolhimento  dos  Embargos,  para  que,
emprestando-lhes  efeitos  infringentes  e  alterando  a  conclusão  do  Acórdão de  f.



105/107-v, seja desprovida Apelação.

Contrarrazoando,  f.  116/117,  a  Embargada  afirmou  que  os  presentes
Aclaratórios se prestam, tão somente,  a protelar o julgamento da lide,  pugnando
pela rejeição do Recurso. 

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, posto que ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  dos  Embargos  de
Declarações.

Os  Embargos  de  Declaração  estão  previstos  no  art.  1.022,  do  CPC,
possuindo como pressuposto de cabimento a presença de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada1.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  AgRg  no  REsp
1.252.310/RS2, adotou o entendimento de que é cabível a oposição de embargos de
declaração  contra  acórdão  arrazoado  a  partir  de  premissa  fática  equivocada,
podendo haver a produção de efeitos modificativos.

Conforme  decidido  na  Decisão  embargado,  é  imprescindível  que  seja
conhecida a jornada de trabalho do professor para fins de aferição do adequado
adimplemento  do  piso  salarial  do  magistério,  porquanto  há  uma  relação  de
proporcionalidade entre a contraprestação pecuniária mínima e o número de horas
semanais  trabalhadas  pelo  servidor,  nos  termos  do art.  2º,  caput e  §3º3,  da  Lei
Federal n. 11.738/08.

Nos exatos termos afirmados no Acórdão de  f. 105/107-v,  a Embargada
requereu na Petição Inicial,  f.  07, e na Petição de f.  70, após ser intimada para
especificar as provas que pretendia produzir, f. 67, que o Município Embargante
exibisse os documentos relativos ao seu vínculo funcional, meios de prova que, se
produzidos,  trariam aos  autos  informações  concernentes  à  quantidade  de  horas
semanais por ela trabalhadas, entretanto, a postulação probatória não foi, sequer,

1 CPC, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

2 “A jurisprudência do STJ entende ser cabível a oposição de embargos de declaração se o acórdão
embargado  partiu  de  premissa  fática  equivocada,  podendo  aplicar-lhe  efeitos  modificativos.
Precedentes: EDcl no REsp 1011235/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 3.5.2011,  DJe 10.5.2011;  EDcl  no REsp 980.568/PE,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda Turma,  julgado em 7.12.2010, DJe 4.2.2011.” (STJ, AgRg no REsp 1252310/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).

3 Lei nº. 11.738/08, 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. […]
§  3oOs  vencimentos  iniciais  referentes  às  demais  jornadas  de  trabalho  serão,  no  mínimo,
proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. […].

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62


apreciada  pelo  Juízo,  sucedendo-se  a  prolação  da  Sentença,  na  qual  a  lide  foi
decidida de forma antecipada e o pedido julgado improcedente.

A despeito  do  que  restou  alegado  pelo  Embargante,  o  Projeto  de  Lei
Complementar Municipal n. 001/2010, constante às f. 21/42, não é suficiente para
refutar o vício declarado no provimento embargado, posto que, ainda que o referido
regramento esteja vigente,  o que se pretende com a produção probatória não é o
conhecimento  em  abstrato  da  regra  aplicável  ao  magistério  municipal,  e  sim  a
delimitação da conjuntura individual da Embargante, de modo a ser aferida, com
exatidão, a efetiva carga horária semanal por ela desempenhada, razão pela qual não
houve a adoção de premissa fática equivocada.

Constata-se,  portanto,  que  não  há  vício  a  ser  sanado,  pretendendo  o
Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente  decidido,  pretensão
vedada a  ser  deduzida  neste  instrumento  recursal,  razão pela  qual  os  Embargos
opostos devem ser havidos por manifestamente protelatórios, em consonância ao
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no
REsp 1.287.055/DF4.

Posto  isso,  conhecidos  os  Embargos  de  Declaração,  rejeito-os,
condenando  o  Embargante  a  pagar  à  Embargada,  ante  o  caráter
manifestamente protelatório de ambos os Embargos, multa no importe de 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§2º, do Código de Processo Civil5.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene
de Lima Campos. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4 “Deve  ser  mantida  a  aplicação  da  multa  imposta  pelo  Tribunal  de  origem,  porquanto  restou
demonstrado o caráter protelatório dos embargos de declaração, na medida em que a recorrente
buscava apenas a rediscussão da matéria decidida no acórdão embargado.”(STJ, AgRg no REsp
1287055/DF,  Rel.  Ministra  Regina Helena Costa,  Primeira Turma,  julgado em 02/05/2017,  DJe
10/05/2017).

5 CPC, Art. 1.026 (…). [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,  em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa. […].


