
ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Ação Declaratória de Ilegalidade de greve N.º 0000424-92.2016.815.0000 

Relator         : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Suscitante       : Município de Nova Olinda
Advogados     : Paulo Ítalo de Oliveira Vilar e outro
Suscitado        :  Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em Saúde de Piancó e Região -

SINSERMUSP
Advogada       :Damião Guimarães

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  ILEGALIDADE  DE  GREVE.
ENCERRAMENTO  DO  MOVIMENTO  PAREDISTA.  PERDA DO
OBJETO.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
APLICAÇÃO DO ART.485, VI DO CPC. 

Cessado  o  movimento  grevista,  perde  o  objeto  a  ação  que  visava  à
manutenção do contingente total de servidores da área de educação, que
aderiram à greve. Afinal, diante do restabelecimento total das atividades,
o provimento jurisdicional deixou de ser útil e necessário, notadamente
quando a  inicial  não trouxe pedido para descontos  de  faltas.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20087325420148150000,  -  Não
possui -, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em
18-12-2015 

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade e Abusividade de Greve  c/c
pedido  de  tutela  antecipada,  proposta  pelo  Município  de  Nova  Olinda  em  desfavor  do
SINSERMUSP – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em Saúde de Piancó e Região 

O  município  de  Nova  Olinda  informa  aos  autos  que,  em  11/02/16,  o
SINSERMUSP enviou à Prefeitura documento (fl.58) informando que, em assembleia realizada,
que os servidores da área de saúde resolveram entrar em greve a partir do dia 15/02/16, em virtude
“do não cumprimento da data  base para pagamento de salários; Escala de férias; Pagamento do
PMAQ, referente ao ano 2015; Revisão salarial, referente ao ano de 2015; Criação e implantação
de um PCCR; Melhores condições de trabalho, Valorização para categoria de ACS´s e ACE´s.”



Relata que o município vem cumprindo os mandamentos que Constituição
Federal determina, e, que, não houve qualquer negociação formal e prévia sobre o cumprimento do
que os  servidores  estão  reivindicando,  mostrando-se  assim ser  abusiva  a  referida  greve.  Alega
também que a paralisação dos servidores grevistas causará imensos prejuízos à saúde municipal e a
ordem pública e administrativa. Assevera ainda, que o movimento grevista  “pela própria escala
entregue ao poder público, determina a paralisação total do setor de vigilância sanitária, farmácia
municipal, laboratório municipal e motoristas, o que de per si caracteriza violação à lei de greve
geral”. Por fim requer a concessão de tutela antecipada a fim de que seja declarada abusiva e ilegal
o movimento grevista engedrado, com o consequente retorno imediato dos servidores grevistas ao
trabalho.

Liminar deferida às fls106/111.

Contestação apresentada às fls.134/136v.

Às  fls.143,  foi  proferido  despacho,  intimando  o  promovente  para  se
manifestar o interesse em dar prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista ser
de conhecimento público e notório o fim do movimento paredista discutido nos autos

À fl.185 foi certificado que o promovente não aportou resposta.

À  fl.193  verifica-se  o  protocolo  de  carga  por  parte  do  advogado  do
requerente, tendo devolvido o mesmo em 09.03.18, não tendo aportado qualquer resposta nos autos,
conforme certidão de fl.194.

É o relatório. 
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Compulsando os autos, verifica-se à fl. 139 documento emitido por parte do
Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  em  Saúde  do  Município  de  Piancó  e  Região,
informando que “(…) os servidores públicos municipais de Nova Olinda, lotados na secretaria de
saúde deliberaram pelo fim do movimento grevista, retornando suas atividades a partir de sexta-
feira, dia 01 de abril de 2016.”

Assim,  considerando  o  longo  lapso  temporal  entre  o  ajuizamento  da
presente demanda e este julgamento, além da ausência de prejuízo ao promovente, entendo que o
presente feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC/2015. 

Ademais, corroborando a tal fato, some-se a ausência de manifestação por
parte do requerente em relação ao despacho de fl.143, e ainda, a carga realizada nos autos sem
qualquer pronunciamento, conforme certidão de fl.194.

Reza o art.485, VI do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(…) 

VI – verificar ausência de legitimidade ou interesse processual; 

Portanto, em face da ausência do interesse de agir do peticionante, cai por
terra a discussão a respeito de ilegalidade do movimento paredista, em virtude de fato superveniente



ao ajuizamento  da  demanda,  devendo,  consequentemente,  o  julgado ser  extinto,  sem resolução
meritória, ante a perda do objeto. 

Neste sentido, em casos semelhantes, o entendimento jurisprudencial desta
Corte de Justiça foi no seguinte sentido: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE DE GREVE. TÉRMINO DO MOVIMENTO
PAREDISTA ANTES  DA APRECIAÇÃO  DA LIMINAR.  PERDA DO  OBJETO  DA
AÇÃO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. -  O término do movimento grevista objeto da presente ação,
antes da apreciação da liminar requerida revela a ausência superveniente de interesse
processual e a necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito,  nos
moldes do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00035837720158150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 28-01-2016); 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. PRETENSÃO
DE  MANUTENÇÃO  DO  CONTINGENTE  DOS  PROFESSORES
MUNICIPAIS.  ENCERRAMENTO  DO  MOVIMENTO  GREVISTA.
PERDA  SUPERVENIENTE  DO  INTERESSE  DE  AGIR.  EXTINÇÃO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  -  Cessado  o  movimento  grevista,
perde o objeto a ação que visava à manutenção do contingente total de
servidores da área de educação, que aderiram à greve. Afinal, diante do
restabelecimento total das atividades, o provimento jurisdicional deixou
de ser útil e necessário, notadamente quando a inicial não trouxe pedido
para descontos de faltas. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
20087325420148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA.  MARIA DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 18-12-2015 

Portanto, diante da perda superveniente do objeto, o feito deve ser extinto
sem resolução de mérito. 

Em face de todo o acima exposto, nos termos do art. 127, X do RI/TJPB,
extingo o  processo sem resolução de  mérito,  nos  moldes  do art.  485,  VI  do Novo Código de
Processo Civil. 

Intime-se. Publique-se

João Pessoa, 13 de abril de 2018
                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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