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VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL  
Embargos de Declaração na  Apelação Cível nº  0156796-21.2017.8.19.0001 
Embargante:  ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Embargado:   SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO-SEPE 
 
Relator: Des. Marilia de Castro Neves Vieira 

 

 
 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE VICIOS DO JULGADO. 
 
Julgado que não se mostra omisso, contraditório ou 
obscuro, pretensão de rediscutir as questões postas 
no recurso, incabível na sede eleita. 
Rejeição dos embargos. Unânime. 
 
 
 
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
 
O vicio da contradição, como elemento de invalidade 
do julgado, deve emergir do próprio decisum, 
intrinsecamente considerado. 
Jamais de sua aparente inconciabiliade com outro 
julgado da mesma controvérsia, situação que em tese 
tipificarai a hipótese de error injudicando, 
reanalisável, se for o caso, em recurso de outra 
natureza, desde que incorrigível na sede eleita, de 
meros embargos de declaração.  

 
 

A C Ó R D Ã O 
 
 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na  
Apelação Cível nº 0156796-21.2017.8.19.0001 em que é Embargante  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO e Embargado SINDICATO ESTADUAL DOS 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO-SEPE 
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A C O R D A M os Desembargadores que compõem a Vigésima 
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 
desprover o recurso. Decisão Unânime. 

 
 
Os embargos são do polo Apelante (fls. 484, index)  e aponta as 

seguintes omissões: ausência de indicação do fundamento para afastamento 
do entendimento fixado em precedente do STF; ausência de justificativa para a 
inobservância do regime de precatório para pagamento dos valores a que o 
Embargante foi condenado. 

 
 Recurso tempestivo. 
 

Este, o relatório. 
 

Como bem pontuou o parquet o v. acórdão não contém qualquer 
omissão já que atacou expressamente todos os pontos ditos omissos, para 
manter o julgado singular e assim reconhecer a ilegalidade da greve e a 
condenação do Embargante ao pagamento através de folha suplementar. 

 
Quanto ao entendimento fixado no precedente pelo STF, 

acolhendo o parecer da d. Procuradoria de Justiça, assim restou fundamentado 
o aresto em combate: 

 
 

“o  próprio    STF  excepciona  a  suspensão  do 
pagamento  em  casos  especiais,  destacando-se  as  
hipóteses  em  que  se reconhece a responsabilidade da 
Administração no desencadeamento do movimento  
grevista.  Na  hipótese  dos  autos,  foi  reconhecida  pela 
sentença  tal  responsabilidade  diante  da  persistência  
da  situação    de  atrasos  no  pagamento  de  salários  
em  decorrência  do  gravedescontrole  financeiro    que    
se    abateu    sobre    as    contas    públicas.   
Inegavelmente,  impôs-se    aos    servidores    a    
angústia    com    relação    ao  recebimento    dos  seus  
salários,  verba  de  natureza  alimentar,  destinada  à 
subsistência do trabalhador  e  de  sua  família  e,  em  
razão  da  incerteza  proveniente    da  situação,    
endividamento,    descontrole    do    orçamento  
doméstico,  interrupção  de  serviços    essenciais  e  risco  
de  despejo,    como salientado pelo  Magistrado 
sentenciante.   
   
Neste  contexto,  manifesta-se  a  relação  de  
causalidade entre a  insatisfação  gerada  pelo  quadro  
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que  se  encontravam  os servidores,  em  decorrência  
daquela  conduta  da  Administração,  e  a eclosão da 
greve, de modo que incide a exceção consagrada pelo E. 
STF, afastando a possibilidade de  descontos,  já  que  a  
greve  foi  provocada  por  conduta  ilícita  do  Poder 
Público”.  
Desse  modo,  como  bem  pontuou  o  parquet,  “a  
ilegalidade  da conduta  da  Administração  é  suficiente,  
ao  menos  a  princípio,  para  a incidência    da    vedação    
à    realização    dos    descontos.    Ainda    que    seja 
reconhecida  a  ilegalidade  da  greve,  que  se  ampara  
em  pressupostos diversos    dos    aferidos    na    
verificação    da    ilegalidade    da    conduta    da 
Administração    (por    exemplo,    no    caso,    o    
respeito    aos    quantitativos mínimos  de  funcionamento  
do  serviço,  reservando-se  70%  dos  agentes  em 
atividade), persiste a situação definida para afastar os 
descontos: a ilegalidade da conduta da Administração” 

 
 
O v. acórdão rechaçou o pleito do Embargante de expedição de 

precatório para o pagamento da condenação. Confira-se: 
 

No que toca ao pedido subsidiário de inclusão da 
condenação em precatório judicial, igualmente não tem 
razão o polo Apelante.  
  
Com  efeito,  conforme  estabelece  o  art.  100,  da  
Constituição Federal:  
  
Art.  100  –  Os  pagamentos  devidos  pelas  Fazendas 
Publicas  Federal,  Estaduais,  Distrital  e  Municipais,  em 
virtude  de  sentença  judiciária,  far-se-ão  
exclusivamente na ordem cronológica e apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a 
designação de casos ou de  pessoas nas dotações 
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este 
fim.  

  
§  3º  -  O  disposto  no  caput  deste  artigo  relativamente  
à expedição de  precatórios  não  se  aplica  aos  
pagamentos de  obrigações  definidas  em  leis  como  de  
pequeno  valor que  as  Fazendas  referidas  devam  fazer  
em  virtude  de sentença judicial transitada em julgado.  

  
Nesse sentido já decidiu o STF:  
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 “O  Supremo  Tribunal  Federal  entendeu,  em  sede  de 
repercussão    geral,    na    linha    da    possibilidade    
defracionamento,  nas  execuções  individuais  de  
sentença coletiva (RE 568.645 e ARE 925.754). Assim, se 
a verba pleiteada pelo lesado individual se enquadrar nos 
limites egais e constitucionais, poderá ser satisfeito pela 
via da requisição de pequeno valor (RPV) ”. 

 
Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, o órgão 

julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os textos legais, assim 
como sobre todos os fatos elencados pelo recorrente, bastando que se 
pronuncie sobre o que se mostra necessário à fundamentação do decisum. 
Nesse sentido, é o entendimento do STJ:  
 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 
CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. 
MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL. 
DESNECESSIDADE.  
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, 
todos os pontos essenciais para o deslinde da 
controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na 
suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de 
Processo Civil de 1973. 
2. O prequestionamento não exige que haja menção 
expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como 
violados, entretanto, é imprescindível que no aresto 
recorrido a questão tenha sido discutida e decidida 
fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço. 
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1354686 / 
SP – Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES - 
PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 16/02/2017 – 
Publicação: 03/03/2017) 

 
Com efeito, o v. acórdão enfrentou o tema submetido à sua 

apreciação, contendo os fundamentos pelos quais conduziu ao dispositivo para 
negar o provimento do recurso interposto pelo Embargante. 

 
Os embargos não se prestam a provocar nova decisão da causa 

ou reexame das provas. À guisa de vícios do julgado, o que busca o 
Embargante é fazer prevalecer o seu ponto de vista.  
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P O R  I S S O,     a Turma Julgadora, sem discrepância, desprovê os 
embargos. 

 
Rio de Janeiro,     13 de julho de 2022           

             Marilia de Castro Neves Vieira 
          Desembargador Relator 
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