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AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  AJUIZADA  POR
MUNICÍPIO.  BUSCA  DE  DECLARAÇÃO,
CAUTELAR,  DE ILEGALIDADE  DE MOVIMENTO
PAREDISTA.  AÇÃO  AJUIZADA  EM  2014
PERANTE O JUÍZO DA COMARCA DE CAAPORÃ.
DECLINAÇÃO  DA COMPETÊNCIA EM  2017  EM
FAVOR  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MEIO
PROCESSUAL  INADEQUADO  A  TUTELA
PERSEGUIDA.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO
INICIAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- Por menos apego ao formalismo da lei processual
que  este  Relator  possa  ter,  não  antevejo
razoabilidade em aviar  uma ACP em vez da ação
própria, no foro adequado, ou seja, deveria a parte
ajuizar  uma  Declaratória  de  Ilegalidade  de  Greve
perante o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça.

- A Ação Civil Pública, regida pela Lei n.° 7.347/1985,
com todas as suas alterações legislativas, se mostra
um  importante  instrumento  jurídico  na  tutela  dos
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
dos cidadãos, contudo,  ela não se presta aos fins
que o Município Autor buscou atribuí-la nestes autos,
revelando-se meio descabido aos fins pretendidos.

- O Código de Processo Civil é expresso ao prevê no
art. 17 que para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade.

-  Não  é  possível  a  concessão  da  tutela  de
jurisdicional  sem  uma  razão  lógica,  visto  não  ser



crível,  a  luz  do  nosso  sistema  normativo,  a
concessão  de  uma medida  cautelar  genérica  que
proíba  os  servidores  de  deflagrarem  uma  greve
quando,  sequer,  há  nos  autos,  prova  de  que  a
classe pretenda, de modo contemporâneo, realizar
um movimento paredista. 

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Cível Pública protocolizada pelo Município de Caaporã

contra o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caaporã, buscando

um  provimento  cautelar,  por  meio  da  ACP,  para  inibir  os  servidores  de

realizarem movimento paredista. 

A Ação foi autuada em 09 de dezembro de 2014, perante o Juízo da

Comarca de Caaporã, vindo o Juízo a quo declinar da competência em 30 de

junho de 2017, por entender tratar-se de uma Ação Declaratória de Greve, de

competência originária desta Corte. 

A Ação aportou no Tribunal no dia 10 de agosto de 2017, tendo sido

distribuído ao Gabinete do Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, que no dia

14 de setembro de 2017 concedeu vista dos autos a Procuradoria Geral de

Justiça.

No dia 02 de outubro, do mesmo ano, os autos retornaram do Ministério

Público,  fazendo-se  conclusão,  na  mesma  data  ao  Gabinete  do  Eminente

Relator. 

No dia 13 de março de 2018 os autos foram recebidos na Gerência de

Processamento, com despacho determinando a sua redistribuição perante o

Tribunal Pleno. 

No dia 05 de abril de 2018 os autos foram redistribuídos, por sorteio, a

este Relator, sendo conclusos no dia 10 de abril, aportando no Gabinete no dia

12, consoante fl. 47.

É o relatório.



DECIDO.

O Código de Processo Civil é expresso ao prevê no art. 17 que para

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 

Já o art. 330, III do mesmo Codex, estabelece que a Petição Inicial será

indeferida quando carecer de interesse processual.

Analisando o caderno processual,  vê-se que a Ação foi  proposto em

2014 e possuía uma nítida natureza cautelar,  considerando que buscava a

tutela do Judiciário para evitar qualquer espécie de deflagração de movimento

paredista por parte dos servidores municipais de Caaporã. 

Inicialmente estamos diante de uma atecnia processual, que, por menos

apego ao formalismo a lei processual que este Relator possa ter, não antevejo

razoabilidade em aviar uma ACP no lugar da ação própria, no foro adequado,

ou seja, a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve perante o Tribunal Pleno

desta Corte de Justiça.

A Ação Civil Pública, regida pela Lei n.° 7.347/1985, com todas as suas

alterações legislativas, se mostra um importante instrumento jurídico na tutela

dos  direitos  difusos,  coletivos  e  individuais  homogêneos  dos  cidadãos,

contudo, ela não se presta aos fins que o Município Autor buscou atribuí-la

nestes autos, revelando-se meio descabido aos fins pretendidos.

Outrossim, é indisfarçável a nítida ausência de interesse processual por

parte do Município, considerando que sua pretensão busca uma espécie de

declaração genérica, ou seja o impedimento total, dos servidores deflagrarem

qualquer espécie de movimento grevista.

É cediço que sob a égide de nossa Carta Magna Federal é consagrado

ao  direito  de  greve,  desde  que  observadas  as  regras  legais  que  a

regulamentam,  por  outra  banda,  ainda é  do conhecimento  de todos que o

Supremo Tribunal Federal, por meio de um Mandado de Injunção, estendeu o



direito de uso da lei de greve aos servidores públicos, de todas as esferas

governamentais, ante a ausência de regulamentação específica para o setor.

Assim, mesmo que superada a anacronia processual do uso da ACP,

entendo estarmos diante de uma evidente carência de interesse processual,

visto que o provimento perseguido não encontra ressonância da narrativa dos

autos.

Conforme  já  consignei,  não  é  possível  a  concessão  da  tutela

jurisdicional sem uma razão lógica, visto não ser crível, a luz do nosso sistema

normativo,  a  concessão  de  uma  medida  cautelar  genérica  que  proíba  os

servidores de deflagrarem uma greve quando, sequer, há nos autos, prova de

que  a  classe  pretenda,  de  modo  contemporâneo,  realizar  um  movimento

paredista. 

Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 485, I, IV

e VI do CPC, e extingo o processo, sem resolução do mérito. 

Intime-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2018

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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