
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE N.º  0001445-
40.2015.815.0000
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Suscitante : Município de João Pessoa
Procuradores: Adelmar  Azevedo  Regis,  Thaciano  Rodrigues  de 
Azevedo, Nubia Athenas Santos Arnaud e Leon Decato de Oliveira
Promovido : SINTEM –  Sindicato dos  Trabalhadores  em Educação 
do Município de João Pessoa 
Advogado : João Otávio Terceiro Neto Bernardo

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE 
OBSCURIDADE.    INEXISTÊNCIA.   REJEIÇÃO  DOS 
ACLARATÓRIOS. 

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das 
questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não 
servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se 
destinam  a  suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou 
obscuridades.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  pelo 
SINTEM – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de 
João Pessoa em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela nos 
autos  da  Ação  Declaratória  de  Ilegalidade  de  Greve  movida  pelo 
Município de João Pessoa em seu desfavor, nos seguintes termos:
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 “Face  ao  exposto,  com fulcro  no  art.  273,  CPC,  CONCEDO a 

antecipação de tutela, para determinar a imediata suspensão da 
greve deflagrada pelo SINTEM – Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação do Município de João Pessoa (ofício de fls. 32/33), sob 
pena de multa diária a ser arcada pelo promovido no valor de R$ 

5.000,00  (cinco  mil  reais)  até  o  limite  de  100.000,00  (cem  mil 
reais)”.

Em suas razões, fls. 388/389, o embargante afirma que a 
decisão  se  encontra  obscura,  porquanto,  embora  tenha  reconhecido  a 
possibilidade de o movimento grevista manter o percentual de atividade 
necessária  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da  comunidade, 
diante da essencialidade do serviço paralisado, determinou a suspensão da 
greve sem essa ressalva.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  dos  embargos  de 
declaração  para,  suprindo  a  obscuridade  apontada,  reconhecer  a 
possibilidade  de  o  movimento  grevista  continuar,  com  observância  do 
percentual  de atividade imprescindível  ao atendimento das  necessidades 
inadiáveis da comunidade, nos termos do artigo 11 da Lei nº 7783/1989.

Requer,  ainda,  a  intimação  do  embargado  “para 
manifestar  sua  concordância  sobre  o  funcionamento  das  escolas  abaixo 
relacionadas, notadamente os CREIS – Centro de Referência em Educação 
Infantil, o que ocorre desde o dia 31 de março e garante o funcionamento do 
percentual  de  42%  (quarenta  e  dois  por  cento)  das  escolas  municipais, 
suficiente  para  cumprir  o  que  exige  o  artigo  11  da  Lei  nº  7783/1989”. 
Eventualmente, caso a parte embargada discorde do pleito, que manifeste 
sua proposta para deliberação do movimento grevista.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos, fls. 414/419.

É o relatório.

Decido
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Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos 
instrumentos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual 
vigente,  com a  finalidade  específica  de  sanar  omissões,  contradições  ou 
obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam o 
efetivo cumprimento da decisão. 

Na  hipótese,  o  embargante  aponta  obscuridade  na 
decisão que concedeu a antecipação de tutela, aduzindo que  embora esta 
tenha  reconhecido  a  possibilidade  de  o  movimento  grevista  manter  o 
percentual  de atividade imprescindível  ao atendimento das  necessidades 
inadiáveis da comunidade, diante da essencialidade do serviço paralisado, 
determinou a suspensão da greve sem essa ressalva.

Contudo,  atenta  aos  termos  da  decisão  combatida, 
verifico que esta relatoria analisou detidamente o pedido de antecipação de 
tutela formulado, levando em conta ainda as informações prestadas pelo 
promovido,  bem  assim  a  documentação  acostada,  em  especial,  o  ofício 
enviado  pelo  sindicato  embargante  noticiando que  a  greve  abrangeria  a 
“totalidade  da  categoria”,  fl.  344,  fato  relevante  para  a  suspensão  do 
movimento paredista.

A obscuridade  apontada  pelo  embargante  não  existe, 
pois  na  decisão  embargada  restou  claro  o  motivo  pelo  qual  se  decidiu 
determinar a suspensão da greve e não só a fixação de percentual apto a 
atender as necessidades inadiáveis da comunidade.

É que, ao deflagrar a greve sem garantir,  desde o seu 
nascedouro, o efetivo mínimo para assegurar a continuidade dos serviços 
inadiáveis, o Sindicato/promovido deixou de cumprir exigência do art. 11 
da Lei nº  7.783/1989, atraindo a caracterização do “abuso” tratado no art. 14 
da  mesma  legislação,  o  que  revela  a  aparência  da  ilegalidade  do 
movimento.

Ora,  tratando-se  de  movimento  aparentemente  ilegal 
desde o seu nascedouro - por ter o Sindicato deixado de garantir a continuidade  
do serviço essencial, que, à luz do supracitado art. 11, deveria ser assegurado de  
forma prévia e em comum acordo com a edilidade – não é o caso de o Poder 
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Judiciário regularizar o descumprimento de uma exigência que deveria ter 
sido previamente observada, mas de determinar a suspensão do movimento 
paredista tido por irregular, conforme jurisprudência desta Corte (já citada 
na decisão embargada), que abaixo reproduzo:

(...)  MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIREITO DE GREVE 
ASSEGURADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.783/89. PRECEDENTES DA 
SUPREMA  CORTE.  SERVIDORES  DO  MAGISTÉRIO.  REDE 
MUNICIPAL  DE  ENSINO.  EDUCAÇÃO.  SERVIÇO  ESSENCIAL. 
DEFLAGRAÇÃO  DE  MOVIMENTO  PAREDISTA.  CONTINUIDADE 
DOS  SERVIÇOS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  NÃO 
OBSERVÂNCIA À EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11,  DA LEI DE 
GREVE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS PATRIMONIAIS. 
COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO.  INOCORRÊNCIA. 
DESCABIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. 

-  Embora  o  movimento  paredista  dos  servidores  da  educação  do 

Município  de  Campina  Grande  tenha  sido  precedido  da  realização  da 

assembleia geral e da notificação, com antecedência mínima de 72 (setenta 

e  duas horas)  da paralisação,  não  se  comprovou ter  sido  assegurada a 

continuidade dos serviços essenciais, sendo, portanto, caso de reconhecer a 

sua ilegalidade, pois não foram respeitados todos os requisitos previstos 

na Lei de Greve. -  Sendo a educação um serviço público essencial, e não 

tendo o promovido demonstrado a observância dos requisitos previstos na 

Lei nº 7.783/89, é de se declarar a ilegalidade da greve dos professores da 

rede  municipal  de  Campina  Grande  (...).  (grifei).  (TJPB  - 

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  14205006020138150000,  Tribunal 

Pleno,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA 

COUTINHO , j. em 11-02-2015).  

Entendo que o Poder Judiciário até deveria se imiscuir na 
seara  dos  parâmetros  de  fixação  do  efetivo  mínimo,  se  tal  exigência  já 
tivesse sido observada pelo promovido/embargante quando do começo da 
greve,  situação  em  que  o  Tribunal  poderia,  por  exemplo,  determinar  a 
majoração  do  efetivo  inicialmente  disponibilizado,  caso  compreendesse 
necessário,  porquanto,  em  tal  hipótese,  estaria  evidenciada  a  aparente 
legalidade do movimento.

Como,  no  entanto,  in  casu,  o  Sindicato  não  assegurou 
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previamente qualquer efetivo a garantir a continuidade do serviço essencial 
–  pelo  contrário,  fez  constar  expressamente,  no  ofício  encaminhado  à 
edilidade,  a  informação  de  que  a  greve  abrangeria  a  totalidade  dos 
servidores, só vindo agora, em sede de embargos de declaração mencionar 
uma suposta garantia de 42% dos serviços, com a abertura de CREIS – 
Centros  de  Referência  em  Educação  Infantil –  o  movimento  mostra-se 
ilegal,  pelo  menos nesse exame de cognição liminar,  o  que impõe a  sua 
suspensão, como explicitado na decisão embargada.

É cediço que as obscuridades representam pontos sobre 
os quais a decisão embargada não se pronunciou com clareza (gramatical e 
lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do 
comando judicial descrito. Contudo, conforme já explanado, a obscuridade 
ventilada pelo embargante não está configurada,  inexistindo proposições 
inconciliáveis no contexto da decisão embargada.

No caso concreto, pelo que se pôde concluir, em sede de 
cognição sumária, na análise do pedido de antecipação de tutela, a forma 
como a greve foi deflagrada aparentemente já violou o disposto o art. 11 da 
lei  de  greve  (ao  abranger  a  totalidade  da  categoria),  não  se  podendo, 
rediscutir, através de embargos, matéria que foi julgada.

Como inexistem proposições  inconciliáveis  na decisão 
embargada, não há configuração do vício apontado pelo embargante.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
REJEITADOS. 1 - A teor do disposto no artigo 535 do Código de Processo 
Civil, o recurso de que se cuida é cabível para eliminar da decisão 
qualquer obscuridade ou contradição ou suprir eventual omissão 
existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se não 
demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores do 
recurso integrativo, pretendendo-se, na verdade, por via oblíqua, novo 
julgamento do caso. 3 - Embargos declaratórios rejeitados. (STJ; EDcl-
AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/03/2012; DJE 18/04/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
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DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. Rediscussão de 

questões decididas. Impossibilidade. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; 

Primeira Turma; Rel. Min. Teori Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 

18/04/2012).

Com essas  considerações,  REJEITO OS  EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Desª Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora
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