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EMENTA: EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  APELAÇÃO  E  REMESSA 
OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO 
APELO  DO  RÉU  E  DEU  PROVIMENTO  À  REMESSA.  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS 
AS  PARTES.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  NO  ACÓRDÃO 
EMBARGADO.  TESES  EXPRESSA  E  CLARAMENTE  ANALISADAS. 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DE AMBOS OS 
EMBARGOS. 

Os embargos de declaração que, a pretexto de sanar inexistente omissão, instauram nova 
discussão  a  respeito  de  matéria  expressa  e  coerentemente  decidida  pelo  Acórdão 
embargado hão de ser rejeitados. 

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na  Remessa  Necessária  e  na  Apelação  Cível  n.°  0000776-
25.2010.815.0141,  em que  figuram como  Embargantes  o  Município  de  Jericó  e 
SINSERJ  –  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Jericó,  e  como 
Embargados os recorrentes.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO.

O Município de Jericó opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de f. 
198/199, que negou provimento ao Apelo por ele interposto, rejeitando a preliminar de  
ilegitimidade passiva  do sindicato,  ao  fundamento  da  desnecessidade de  autorização 
expressa dos sindicalizados para o ajuizamento de ação, e  deu provimento parcial  à 
Remessa  Necessária para  modificar  a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  1.ª  Vara  da 
Comarca de Catolé do Rocha, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Jericó – SINSERJ, julgando improcedente o 
pedido  de  promoção  horizontal  dos  servidores,  tendo  eu  vista  a  ausência  de  lei 
municipal dispondo sobre referida promoção, mantendo, no entanto, sua condenação ao 
pagamento do terço constitucional de férias. 

Em suas  razões  recursais,  f.  201/214,  repisou  a  preliminar  de  ilegitimidade 



passiva  do  Embargado  para  o  ajuizamento  da  ação,  na  qualidade  de  substituto 
processual, ao argumento de que ele não possui registro junto ao Ministério do Trabalho  
e Emprego.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja acolhida a preliminar 
de ilegitimidade passiva do Embargado, ou, subsidiariamente, para que seja analisado o 
argumento  de  que não  houve  a  comprovação do  registro  sindical  no  Ministério  do 
Trabalho e Emprego, empreendendo o efeito integrativo ao Acórdão embargado. 

Sem Contrarrazões. 

O  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Jericó  –  SINSERJ 
também  opôs  Embargos  de  Declaração,  f.  222/224,  alegando  que,  como  é  fato 
incontroverso  a  existência  da  Lei  Municipal  n.º  006/2005,  o  Acórdão  embargado 
incorreu em contradição ao julgar improcedente o pedido de progressão funcional, ao  
fundamento de que não há legislação própria prevendo referido benefício.

Argumentou que o Juízo não determinou sua intimação para que providenciasse 
a juntada da referida lei, pelo que restou configurada a violação à regra contida no art.  
337, do CPC.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para sanar os vícios apontados, e 
para fins de prequestionamento dos arts. 334, II e 337, do CPC. 

Nas  Contrarrazões,  f.  229/240,  o  Município  Embargado  trouxe  os  mesmos 
argumentos da petição recursal dos seus Embargos, pugnando, ao final, pela rejeição 
dos Embargos do Sindicato. 

É o Relatório.

Conheço dos Recursos,  porquanto presentes os requisitos  de admissibilidade, 
passando, inicialmente, à análise dos Embargos opostos pelo Município.

O  Acórdão  embargado  rejeitou  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  do 
Sindicado  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Jericó,  que  foi  suscitada  pelo 
Embargante,  ao  argumento  de  que  não  houve  a  comprovação  tanto  da  autorização 
expressa dos filiados para o ajuizamento da ação, como também de que a Procuração foi 
subscrita  por  quem,  de  direito,  é  o  Presidente  do  sindicato,  infringindo,  por 
consequência, o estatuído no art. 11, “c”, do Estatuto do Sindicato. 

A  fundamentação  adotada  no  Julgado  para  a  rejeição  da  preliminar  foi  
respaldada  em  entendimento  pacífico  do  STJ  de  que  é  desnecessária  a  autorização 
expressa  dos  substituídos  para  ajuizamento  de  ação  pelo  sindicato,  na  qualidade de 
substituto processual, conforme excerto que abaixo transcrevo, f. 198/199:

[…].
O  Superior  Tribunal  de  Justiça1 já  sedimentou  o  entendimento  de  que  é 

1 PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO  COLETIVA.  SINDICATO.  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL. 
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AFILIADOS. LEGITIMIDADE.

1.   Nos  termos  da  Súmula  629/STF,  associação  ou  sindicato,  na  qualidade  de  substituto 
processual,  atuam na  esfera  judicial  na  defesa  dos  interesses  coletivos  de  toda  a  categoria  que 
representam, dispensando-se a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.

2.  Tem  legitimidade  o  associado  para  ajuizar  execução  individual  de  título  judicial 
proveniente  de  ação  coletiva  proposta  por  associação  ou  sindicato,  independentemente  da 
comprovação  de sua filiação  ou de sua  autorização expressa para  representação no processo de 



desnecessária a autorização expressa dos substituídos para o ajuizamento de 
ação pelo Sindicato.

Há nos autos,  lista  discriminando os nomes dos servidores vinculados ao 
Sindicato, f. 15/17, pelo que rejeito a preliminar.

Quanto ao argumento de que o Sindicato não tem legitimidade para figurar no 
polo  passivo  da  demanda  em razão  da  ausência  de  registro  junto  ao  Ministério  do 
Trabalho e Emprego, tem-se que referida tese não foi suscitada quando da interposição 
do Apelo, não havendo, desta forma, qualquer deficiência no Acórdão embargado que 
enfrentou de forma expressa, clara e coerente a questão posta.

Passo à análise dos Embargos opostos pelo Sindicato. 

No Acórdão embargado, quando da análise da Remessa Oficial, houve a reforma 
da Sentença, julgando improcedente o pedido de progressão funcional, ao fundamento 
de que a legislação utilizada pelo Juízo para a concessão de tal benefício trata-se do 
Projeto de Lei n.º 006/2005, e não de legislação municipal que o preveja.

Transcrevo o seguinte trecho do Julgado, f. 199: 

[…]. 
Quanto à concessão da progressão funcional por tempo de serviço, inexiste 
previsão  legal  para  sua  concessão,  em  contraposição  à  fundamentação 
utilizada pelo Juízo que foi calcada em suposta Lei.

A legislação utilizada pelo Juízo se refere apenas a um Projeto de Lei, f. 
18/29, não havendo nos autos qualquer informação sobre sua aprovação na 
Câmara dos Vereadores daquele Município, pelo que é imperiosa a reforma 
da sentença para julgar improcedente o pedido de  promoção horizontal dos 
servidores municipais ora representados pelo Sindicato. 

Em que pese o argumento do Embargante de que o Acórdão foi  omisso, 
porquanto não lhe foi dada a oportunidade para a apresentação da Lei Municipal n.º 
006/2005,  o  que dá  ensejo  à  oposição  de  Aclaratórios  são  possíveis  omissões 
existentes no próprio Aresto embargado, não havendo a possibilidade de discussão 
sobre matéria atinente a atos judiciais.

conhecimento.  Nesse  sentido,  os  seguintes  julgados:  REsp  1379403/RJ,  Rel.  Ministra  Eliana 
Calmon, Segunda Turma, DJe 26/09/2013; AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Ministro Humberto 
Martins,  Segunda  Turma,  DJe  15/04/2013;  AgRg  no  AREsp  201.794/DF,  Rel.  Ministro  Sérgio 
Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2013; AgRg no REsp 1185824/GO, Rel. Min. Castro Meira,  
Segunda Turma, DJe 16/2/2012; AgRg no REsp 1153359/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 
DJe 12/4/2010.

3. Agravo Regimental  não provido (STJ, AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014).

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO 
COLETIVA.  SINDICATO.  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  EXECUÇÃO  INDIVIDUAL. 
SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1.  "Tem  legitimidade  o  associado  para  ajuizar  execução  individual  de  título  judicial  
proveniente de ação coletiva proposta por associação, independentemente da comprovação de sua 
filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento." (REsp 
1.347.147/RJ,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Segunda  Turma,  DJe  18/12/2012)  2.  (...) 
(AgRg no AgRg no REsp 1284270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no REsp 1199601/AP, Rel. Min. 
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013).



Mesmo  assim,  ao  contrário  do  alegado  pelo  Embargante,  houve 
determinação judicial, f. 128, ordenando sua intimação para que apresentasse cópia 
da Lei Municipal n.º 006/2005, tendo ele apresentado cópias de leis diversas desta, f. 
131/165. 

Não há, portanto, omissão a ser sanada ou contradição a ser esclarecida. 

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 06 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


