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ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0000247-67.2010.815.0541 
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pocinhos
RELATOR    : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE  :  Ana  Cláudia  de Araújo  Farias  e  outros  (Adv.  Antônio  José  Ramos 

Xavier – OAB/PB nº 8.911)
APELADO : Município de Puxinanã, representado por seu Prefeito (Adv. Maria José 
Rodrigues Filha)

APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DAS FALTAS 
DESCONTADAS.  SERVIDORES  PÚBLICOS  MUNICIPAIS. 
ADESÃO  AO  MOVIMENTO  GREVISTA.  AUSÊNCIA  NO 
SERVIÇO.  DESCONTO  DE  VENCIMENTOS. 
IRRESIGNAÇÃO.  DIREITO  DE  GREVE.  CASO  DE 
INTERRUPÇÃO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO. 
HIPÓTESE EM QUE OS VENCIMENTOS SÃO DEVIDOS 
NA ÍNTEGRA. ENTENDIMENTO PACIFICADO JUNTO ÀS 
CORTES SUPERIORES. PROVIMENTO.

-  Os  servidores  públicos  tiveram  constitucionalmente 
assegurado o direito de greve (Constituição Federal,  art.  37, 
VII), contudo já restou pacificado que este direito não pode 
ser exercido, porquanto dependente de regulamentação, salvo 
em casos específicos. 

- Sendo incontroverso que a greve foi levada a efeito por falta 
de  pagamento  dos  servidores,  não  há  que  se  falar  em 
suspensão, mas interrupção do contrato de trabalho, hipótese 
em que os vencimentos são devidos na íntegra. 

-  Importando  a  falta  de  pagamento  dos  vencimentos  em 
interrupção do contrato de trabalho, não se pode licitamente 
impor qualquer penalidade ao servidor que faz uso dos meios 
legítimos  para  obter  o  cumprimento  da  obrigação 
inadimplida.



VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, dar provimento ao apelo,  nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 179.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. 
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pocinhos que julgou improcedente os 
pedidos iniciais elaborados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo 
c/c  Ressarcimento  das  Faltas  Descontadas  interposta  por  Ana Cláudia  de  Araújo 
Farias e outros em face da Prefeitura Municipal de Puxinanã. 

Inconformado  com  a  decisão,  os  apelantes  alegam,  em  suas 
razões, as autoras alegaram que, como servidoras públicos municipais, passaram a 
fazer parte do movimento grevista ocorrido nos meses de setembro e outubro de 
2009. Em função disso, dizem ter sido descontados dos seus vencimentos, os valores 
correspondentes  aos  dias  faltantes.  Assim,  sustentando  a  necessidade  de  prévio 
procedimento administrativo para apurar as faltas e a legalidade do direito de greve, 
pugnam pela reforma da decisão a quo, a fim do ressarcimento dos valores não pagos.

Contrarrazões, sustentando tão somente a licitude do desconto 
dos  dias  não  trabalhados  em  decorrência  de  movimento  paredista.  Pediu  a 
manutenção da decisão de primeiro grau

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

A discussão trazida a esta Corte diz respeito a possibilidade de 
ser descontado dos seus salários os dias em que participaram do movimento grevista 
deflagrado,  unicamente,  em  razão  da  ausência  de  pagamento  dos  salários  do 
servidores municipais pela Prefeitura.

Conforme relatado, o MM. Juízo a quo julgou improcedentes os 
pedidos iniciais,  sob o fundamento da legalidade do desconto,  uma vez que não 
restou comprovada a compensação dos dias não trabalhados.



Revela-se importante ressaltar que a par da competência para o 
dissídio de greve em si – no qual se discute a abusividade, ou não, da greve – os 
Tribunais serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, 
dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade com a qual  esse 
juízo se reveste.

Nesse particular, nos termos do art. 7º da Lei n. 7.783/1989, a 
deflagração  da  greve,  em  princípio,  corresponde  à  suspensão  do  contrato  de 
trabalho.  Na  suspensão  do  contrato  de  trabalho  não  há  falar  propriamente  em 
prestação de serviços, tampouco no pagamento de salários. 

Como regra-geral, portanto, os salários dos dias de paralisação 
não  deverão  ser  pagos,  salvo  no  caso  em  que  a  greve  tenha  sido  provocada 
justamente  por  atraso  no  pagamento  ou  por  outras  situações  excepcionais  que 
justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho.

No caso dos autos,  é  incontroverso que a greve foi  levada a 
efeito por falta de pagamento dos servidores, daí o surgimento da questão quanto a 
serem devidos ou não os dias de paralisados. Nestes casos, como já ressalvado pela 
própria  Suprema  Corte,  não  há  que  se  falar  em  suspensão,  mas  interrupção  do 
contrato de trabalho, hipótese na qual os vencimentos são devidos na íntegra. 

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.  GREVE. 
DESCONTO  DOS  DIAS  NÃO-TRABALHADOS. 
VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA. 
CONTROVÉRSIA  DECIDIDA  PELO  ACÓRDÃO 
REGIONAL SOB FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE 
CONSTITUCIONAL. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  LEGALIDADE.  REQUISITOS. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/
STJ.  1.  Não  viola  o  artigo  535  do  CPC,  tampouco  nega 
prestação  jurisdicional,  acórdão  que,  mesmo  sem  ter 
examinado  individualmente  cada  um  dos  argumentos 
trazidos pelo vencido,  adota  fundamentação suficiente  para 
decidir de modo integral a controvérsia, conforme ocorreu no 
caso em exame. 2. O Tribunal regional, no que diz respeito aos 
descontos  pelos  dias  não  trabalhados,  valeu-se  de 
fundamentação  constitucional  para  consignar  que  somente 
greve  provocada  por  atraso  no  pagamento  aos  servidores 
públicos  civis  -  ou  outras  situações  excepcionais  que 
justifiquem  o  afastamento  da  premissa  da  suspensão  do 
contrato  de  trabalho  -,  afastaria  a  legalidade  desses 



abatimentos. Trata-se  de  algo que  não  pode ser  revisto  em 
sede  de  recurso  especial,  sob  pena  de  usurpação  da 
competência  atribuída  ao  Supremo  Tribunal  Federal.  3. 
Quanto ao mais, o acórdão recorrido assentou que não houve 
comprovação dos requisitos próprios para o reconhecimento 
da legalidade da greve; logo, o acolhimento de alegação em 
sentido  contrário  exige reexame de  fatos  e  provas,  o  que  é 
vedado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não 
provido.  (STJ -  AgRg no AREsp:  486038 BA 2014/0054018-6, 
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 
Julgamento:  24/04/2014,   T2 -  SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 02/05/2014) (grifou-se)

Na hipótese merecem ser considerados dois aspectos, sendo o 
primeiro deles o pertinente à proteção da boa-fé e equidade nas relações, também 
aquelas envolvendo a Administração. Em respeito a estes princípios, penso não ser 
correto  impor  ao  servidor,  prejudicado  pela  falta  de  pagamento  dos  seus 
vencimentos, outro prejuízo, decorrente da privação dos ganhos por haver utilizado 
o único meio posto à sua disposição para pressionar, de forma lícita, o empregador, 
que, no caso dos autos, é o Município de Puxinanã.

Por outro lado, existem imperativos no Direito que, a despeito 
de serem mais  pronunciados  nas  relações privadas,  também vão reger  a  vida da 
Administração.  Entre  eles  reside  a  responsabilidade  pelo  descumprimento  de 
obrigações legais e/ou contratuais. Invariavelmente tal responsabilidade recai sobre a 
parte inadimplente, ou seja, aquela que descumpriu a regra positivada na lei ou no 
contrato, devendo responder não apenas pelo cumprimento, mas também arcar com 
os prejuízos que a mora der causa. Fosse de outro jeito, a Administração encontraria 
aí o maior dos incentivos para a sua rotineira conduta de descumprir a lei. 

Penso, desta forma, que a falta de pagamento dos vencimentos, 
como  é  o  caso,  importa  em  interrupção  do  contrato  de  trabalho,  porquanto 
decorrente de ato omissivo praticado pelo empregador, daí não se poder licitamente 
impor qualquer penalidade ao servidor que faz uso dos meios legítimos para forçar o 
cumprimento da obrigação inadimplida. 

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, o STJ firmou 
entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda, “[...] para pagamento de 
verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão da 
seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do 
Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da  publicação  da 
Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 
0,5% ao mês,  a  partir  da Medida Provisória 2.180-35/2001,  até o advento da Lei 



11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 
9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-
F  da  Lei  9.494/97,  com redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  incidindo  a  correção 
monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base 
no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).1

Diante  de  tais  considerações,  dou  provimento  ao  recurso 
apelatório,  julgando  procedentes  os  pedidos  iniciais,  condenando  o  Município 
promovido ao ressarcimento dos valores indevidamente descontado, acrescidos de 
juros de mora e a correção monetária aos termos acima declinados.

Condeno  o  promovido,  ainda,  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 
nos termos do art. 85, §3º, CPC.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao apelo, 
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

1 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.


