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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE  ILEGALIDADE  DE  GREVE.
OPOSIÇÃO  ALEGANDO  OBSCURIDADE.  VÍCIO
NÃO  CARACTERIZADO.  VERIFICAÇÃO  DE
DECLINAÇÃO  DE  MOTIVAÇÃO  SUFICIENTE  À
COMPREENSÃO  DO  POSICIONAMENTO
ADOTADO.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  VIA  INADEQUADA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

-  Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
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impõe-se a sua rejeição.

- A despeito da objetividade da manifestação judicial,
estando  plenamente  compreensível  o
posicionamento  adotado  pelo  julgador  quanto  à
interpretação dada ao  pedido declinado na petição
inicial,  não  há  que se  falar  em obscuridade e,  por
conseguinte,  no  reforço  de  fundamentação
pretendido pela parte recorrente.

-  Se a parte dissente tão somente dos fundamentos
narrados  no  decisum combatido,  deve  se  valer  do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando
os embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
opostos por ASTAJ/PB - Associação dos Técnicos e Analistas Judiciários do Estado
da Paraíba, fls. 314/318, contra o acórdão de fls. 294/310, o qual, apreciando a AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA, fls. 02/23, ajuizada pelo  Estado da Paraíba, consignou os seguintes
termos em seu excerto dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
PARA  DECLARAR  A  ILEGALIDADE  DO
MOVIMENTO GREVISTA.
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Em suas razões, sustentou a  recorrente que o édito
judicial combatido mostrou-se obscuro, no que concerne aos motivos pelos quais o
Relator  declarou  ilegal  a  greve  deflagrada  pelos  servidores  públicos  do  Poder
Judiciário do Estado da Paraíba, defendendo, então, o cumprimento pelos grevistas
dos requisitos da legislação de regência, e, em específico, que as negociações foram
sim  iniciadas,  porém,  não  se  poderia  permanecer  à  disposição  da  Presidência
aguardando  ulterior  manifestação  desta,  para,  assim,  exercer  o  direito  de  greve.
Outrossim, ponderou a despeito da comunicação de paralisação dos serviços através
do Ofício Conjunto n° 11/2015, pelas entidades de classe, situadas como promovidas
na  presente  ação,  competindo  ao  então  Presidente  deste  Tribunal  de  Justiça
responder  acerca  da  definição  dos  “serviços  considerados  essenciais”,  restando,
entretanto,  omisso  em  seu  mister.  Ao  final,  postulou  o  acolhimento  do  recurso,
clarificando  os  referidos  pontos,  com  o  fito  de  esclarecer  qual  a  “obrigação
descumprida pelos trabalhadores, que não poderiam obrigar o Tribunal a agir”.

Certidão,  fl.  324,  noticiando  a  ausência  de
contrarrazões.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  para  esclarecer  obscuridade  ou  eliminar
contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz, de ofício
ou a requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Com  efeito,  a  contradição  e  a  obscuridade
relacionam-se  a  questões  que  foram  apreciadas  pelo  julgador,  ao  passo  que  a
omissão, a aspectos não explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo
omissão,  o  provimento  judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou
qualitativamente,  por  um  pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em
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ocorrendo os demais vícios, a mesma decisão deverá ser explicitada.

No entanto, no presente caso, o que se pode verificar
é que, a ASTAJ/PB - Associação dos Técnicos e Analistas Judiciários do Estado da
Paraíba não  se  conformou com o  teor  do  decisum embargado  e,  por  essa  razão,
lançou mão dos aclaratórios de maneira totalmente infundada, por entender que o
acórdão combatido revela-se obscuro no tocante  aos motivos pelos quais  o  então
Relator  ressaltou  o  descumprimento  aos  arts.  3º  caput e  11,  da   Lei  nº  7.783/89,
conclusão das negociações e discriminação da prestação de serviços indispensáveis
à comunidade.

Tal  alegação,  contudo,  não  merece  acolhida, a um,
porque os embargos de declaração não servem para obrigar o juiz a reexaminar a
matéria decidida; a dois, porque, analisando o caderno processual, verifica-se que o
acórdão  foi  claro  e  ao  discorrer  sobre  o  motivo  que  ensejou  a  declaração  de
ilegalidade de greve,  consoante  se  depreende da transcrição a  seguir,  nos  temas
articulados pela embargante, fls. 294/310:

(…)  Infere-se,  outrossim,  que  a  multicitada
deflagração da greve não teve adequação à legislação
de  regência,  porquanto  a  deliberação  se  realizou
durante a fase de negociação com o poder público,
ora  representado  pelo  então  Presidente  deste
Tribunal de Justiça. 
Digo isso, pois, consoante previsto no citado art. 3º,
da Lei nº 7.783/1989, faculta-se a cessação do trabalho
quando  frustrada  a  negociação  ou  verificada  a
impossibilidade de recursos via arbitral. Na espécie,
segundo o ofício de nº 574/2015TJPB-GAPRE, com a
documentação correlata,  fls.  31/36,  o  Presidente do
Tribunal de Justiça à época, colocou-se à disposição
para estabelecer negociações com os representantes
das categorias, tendo se comprometido a avaliar as
exigências  da  classe,  como  por  exemplo,  a
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incorporação gradativa de vencimentos e benefícios e
reajuste  salarial  com  incidência,  a  partir  de  1º  de
outubro de 2016.  Todavia,  em que pese a abertura
para tratar da composição entre as partes, deflagrou-
se  injustificadamente,  a  greve,  prejudicando,
sobremaneira,  a  sociedade  paraibana,  segundo
mencionado na liminar de fl. 44, ora ratificada:
(…)  Ademais,  não  é  despiciendo  declarar  que  o
Poder Judiciário,  nada obstante não constar  do rol
dos  serviços  e  atividades  considerados  como
essenciais,  inserido no art.  10,  da Lei nº 7.783/89, é
pautado por caráter de fundamentalidade, tanto que
o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, proclama:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”. 
Em  outras  palavras,  observa-se  não  haver
comprovação  de  que  os  promovidos  tenham
satisfeito  a  exigência  legal  estabelecida  no  art.  3º,
caput, da Lei de Greve, porque não foi demonstrada a
ocorrência  de  negociações  frustradas  capazes  de
legitimar o exercício do direito de greve.
Como se não bastasse,  frente a imprescindibilidade
do serviço prestado pelos serventuários, as entidades
classistas, na fl. 24, ao comunicar o início da greve,
não demonstrou a pretensão de dar continuidade aos
serviços, na forma estabelecida pelo art. 11, da Lei de
Greve, segundo o qual "Nos serviços ou atividades
essenciais,  os  sindicatos,  os  empregadores  e  os
trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a
garantir,  durante a  greve,  a  prestação dos  serviços
indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades
inadiáveis da comunidade" – destaquei.
Dito de outro modo, apesar de a parte promovida,
aludir-se ao art.  11,  solicitando  à Presidência,  “que
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proceda, até a data designada para o início previsto
para a aludida paralisação, a identificação e a devida
publicação dos atos no Diário da Justiça Eletrônico
que  consubstanciam  necessidades  inadiáveis  da
comunidade,  de  forma  a  garantir  que  não  se
verifique  qualquer  dano  para  o  jurisdicionado“,
inexiste informações precisas e adequadas sobre as
medidas  que  seriam  adotadas  pela  categoria  para
assegurar  a  continuidade  dos  serviços  ofertados  à
população  interessada, situação  que  revela  o
desatendimento do requisito legal em análise.
Nessa ordem de lições, diante da não comprovação
de atendimento das condições previstas nos arts. 3º,
caput e  11,  da  Lei  nº  7.783/89  (Lei  de  Greve),  haja
vista  a  ausência  de  provas  nesse  sentido,  é  de  se
considerar abusiva a greve deflagrada no  dia 10 de
novembro  de  2015 pelos  servidores  da  Justiça
paraibana.

Da  leitura  do  excerto  reproduzido,  vê-se  que  o
decisum,  ora combatido,  manifestou-se de forma evidente acerca do tema posto  a
desate, pois, para decretação da ilegalidade, atentou-se para o descumprimento da
legislação de regência, a saber, Lei nº 7.783/89. 

De  bom  alvitre,  colacionar  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça, com destaque nosso:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  ABUSIVIDADE  DE
GREVE  DE  SERVIDORES  PÚBLICOS  CIVIS.
COMPETÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA DA LEI  Nº
7.783/89.  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.
NÃO  ABUSIVIDADE  DA  PARALISAÇÃO.
SERVIÇOS  ESSENCIAIS.  FIXAÇÃO  DE
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PERCENTUAL MÍNIMO.
1. A partir do julgamento do Mandado de Injunção
nº 708/DF pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior
Tribunal  de  Justiça  passou  a  admitir,
originariamente, os dissídios coletivos de declaração
sobre a paralisação do trabalho decorrente de greve
pelos  servidores  públicos  civis  e  as  respectivas
medidas cautelares quando em âmbito nacional ou
abranger  mais  de  uma  unidade  da  federação,
aplicando-se  a  Lei  nº  7.783/89  enquanto  a  omissão
não  for  devidamente  regulamentada  por  lei
específica  para  os  servidores  públicos  civis,  nos
termos  do  inciso  VII  do  artigo  37  da  Constituição
Federal.
2. Tal competência, não fosse já qualquer decisão, em
regra,  primariamente  declaratória,  compreende  a
declaração  sobre  a  paralisação  do  trabalho
decorrente  de  greve,  o  direito  ao  pagamento  dos
vencimentos  nos  dias  de  paralisação,  bem  como
sobre  as  medidas  cautelares  eventualmente
incidentes  relacionadas  ao  percentual  mínimo  de
servidores  públicos  que  devem  continuar
trabalhando,  os  interditos  possessórios  para  a
desocupação  de  dependências  dos  órgãos  públicos
eventualmente  tomados  por  grevistas  e  as  demais
medidas  cautelares  que apresentem conexão  direta
com o dissídio coletivo de greve.
3. Assim, não há falar em inadequação da via eleita
em face  da  competência  atribuída  a  esta  Corte  de
Justiça  para  os  feitos  relativos  ao  exame  de
legalidade da  greve  no  serviço  público  e  das  suas
consequências  jurídicas,  entre  elas,  a  fixação  de
percentual  mínimo  de  servidores  para  a  prestação
dos serviços essenciais.
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4.  Vedada sob a égide da Constituição Federal de
1967,  com a instituição do regime democrático de
direito e a edição da Constituição da República de
1988, a greve passou a integrar o plexo de direitos
sociais  constitucionalmente  assegurados  aos
servidores públicos civis, como instrumento para a
reivindicação  de  melhores  condições  de  trabalho,
exigindo,  contudo,  o  seu  exercício  a  observância
dos requisitos insertos na Lei nº 7.783/89, aplicável
subsidiariamente, relativos à comprovação de estar
frustrada  a  negociação;  notificação  da  paralisação
com  antecedência  mínima  de  48  horas  ou  de  72
horas no caso  de atividades  essenciais;  realização
de  assembleia  geral  com  regular  convocação  e
quorum;  manutenção  dos  serviços  essenciais;  e
inexistência de acordo ou norma em vigência, salvo
quando objetive exigir o seu cumprimento.
5.  O  "Termo  de  Acordo"  firmado  entre  as  partes,
conquanto  não  configure  Acordo  ou  Convenção
Coletiva de Trabalho, não tenha força vinculante, não
gere direito adquirido, nem ato jurídico perfeito em
face dos princípios da separação e da autonomia dos
Poderes e da reserva legal (artigos 2º, 61, parágrafo
1º, inciso II, alíneas "a" e "c", e 165 da Constituição da
República),  constitui  causa  legal  de  exclusão  da
alegada natureza  abusiva da greve,  nos  termos do
inciso I  do parágrafo  único do artigo  14 da Lei  nº
7.783/89,  deflagrada  com  o  objetivo  de  exigir  o
cumprimento da sua cláusula nona, após esgotados
os meios pacíficos de solução do conflito.
6.  As entidades sindicais têm o dever de manter a
continuidade  dos  serviços  públicos  essenciais,  cuja
paralisação  resulte  em  prejuízo  irreparável  ao
cidadão, entre os quais, os de pagamento de seguro-
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desemprego e de expedição de Carteira de Trabalho,
fazendo  imperioso  o  retorno  de  servidores  no
percentual mínimo de 50%, em cada localidade, para
a  prestação  dos  serviços  essenciais,  à  falta  de
previsão legal expressa acerca do índice aplicável.
7. Pedido parcialmente procedente.
(STJ – Pet 7884/DF Petição 2010/0067370-5 – Ministro
Relator Hamilton Carvalhido – S1 – Primeira Seção,
Data do Julgamento 22/09/2010 – Data da Publicação
07/02/201 ).

Diante  dessas  considerações,  observa-se  que  o
acórdão  hostilizado  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  os  vícios  declinados  pelo
recorrente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
sustentado pela parte inconformada. 

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  a  sessão,  o  Desembargador  Joás  de  Brito
Pereira  Filho.  Participaram  ainda  do  julgamento,  os  Desembargadores  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  (Relator),  José  Ricardo  Porto,  Eduardo  José  de
Carvalho (Juiz  de Direito convocado para substituir  o  Desembargador Maria  das
Graças Morais Guedes), Leandro dos Santos, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, João
Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Saulo
Henriques de Sá e Benevides), Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Romero Marcelo
da  Fonseca  Oliveira,  João  Alves  da  Silva,  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Marcos
William de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador), Márcio Murilo da Cunha Ramos, Arnóbio Alves Teodósio e João
Benedito da Silva. 

Ausentes,  justificadamente,  os  Desembargadoras
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José  Aurélio  da  Cruz  (Corregedor-Geral  de  Justiça),  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,
Aluízio Bezerra Filho (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Abraham Lincoln da Cunha Ramos) e Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente  o  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura  Jansen,
substituindo  o  Procurador-Geral  de  Justiça,  Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz  da
Nóbrega Filho.

Sala  das  Sessões  do  Egrégio  Tribunal  Pleno  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  14  de  março  de  2018  -  data  do
julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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