
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO LIMINAR

Agravo de Instrumento nº 0001749-39.2015.815.0000 — Comarca de Soledade
Relator           : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Agravante : Município de Cubati
Advogado : Tathiana Michelle Meira
Agravado : Maria das Dores Pereira Mota Alves
Advogado : Charles Pereira Dinoa e Pedro Teotonio dos Santos

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE MANDADO DE 
SEGURANÇA  —  PROFESSORA  —  ELEIÇÃO  PARA 
PRESIDENTE  DO  SINDICATO  DOS  SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE CUBATI – REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS 
– LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” — PEDIDO 
DE EFEITO SUSPENSIVO — AUSÊNCIA DE  FUMUS BONI 
IURIS — INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.    

— Em se verificando a ausência de um dos requisitos  necessários 
para o deferimento liminar da tutela pretendida – fumus boni juris e  
periculum in mora –, impõe-se-lhe o indeferimento

Vistos, etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo 
interposto pelo  Município de Cubati,  contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 
Comarca de Soledade (fls. 62/63), que deferiu o pedido liminar formulado por  Maria das 
Dores Pereira Mota Alves, nos autos da Ação de Mandado de Segurança.

Em suas razões recursais (fls. 02/08), o agravante afirma, em síntese, 
que a decisão combatida merece ser suspensa, uma vez que a partir de setembro de 2014 a 
agravada deixou de exercer a função de professora, pois havia sido eleita como Presidente do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais  de Cubati,  em decorrência disto a partir  de 
janeiro do corrente ano teve redução salarial. 

Argumenta  ainda,  que  as  promoções  de  classe  só  são  permitidas 
àqueles  que exercem a  função,  no caso  em comento,  ela  deixou de  exercer  a  função de 
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professora,  não  podendo,  receber  valores  inerentes  ao  cargo  de  classe  C que  se  refere  a 
Especialista..

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, está afastada a 
hipótese de indeferimento liminar.  Também não é o caso de conversão em agravo retido, 
procedimento previsto no inciso II do art. 527 do CPC, já com as alterações dadas pela Lei 
11.187/2005. 

Sabe-se  que  a  atribuição  de  efeito  suspensivo  é  de  natureza 
eminentemente cautelar, estando a sua concessão ligada à demonstração da aparência de um 
bom direito e de que o ato decisório possa gerar lesão grave e de difícil reparação para a parte 
agravante (art. 558, CPC).

Colhe-se  dos  autos,  que  a  demanda inicial  (Ação de  Mandado de  
Segurança) fora impetrada, pela ora agravada, tendo em vista a redução em seu vencimento 
realizada pelo Município de Cubati.

O Juízo monocrático por sua vez,  deferiu  a liminar  pleiteada,  para 
determinar que o promovido, ora agravante, restabelecesse os vencimentos da impetrante, ora 
agravada,  nos  moldes  praticados  anteriormente,  sob  pena  de  responder  por  crime  de 
responsabilidade.

Pois bem.

A partir de uma perfunctória análise dos autos,  verifica-se inexistir 
plausibilidade,  pelo menos a  princípio,  nos  argumentos  trazidos  pelo município-agravante 
para  que  se  suspenda  a  decisão  recorrida.  É  que,  assim como se  reportou  o  magistrado 
singular, de fato houve uma redução no vencimento percebido pela impetrante, ora agravante, 
o que segundo o preceito insculpido no art. 37, inciso XV da Constituição Federal, é proibido. 

Não  bastasse  isso,  como ressaltou  o  magistrado  singular:  “...resta  
assegurado ao dirigente sindical o desempenho, com dispensa de suas atividades funcionais, 
do mandato sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória.”.

Desta maneira, tendo em vista que para o deferimento de liminar é 
necessário  a  conjugação do  fumus boni  juris e  do  periculum in  mora,  estando ausente  o 
primeiro, desnecessário a apreciação do segundo requisito.

De  mais  a  mais,  lembre-se  que  esta  decisão  liminar  está  sendo 
analisada com espeque em cognição sumária – juízo de probabilidade e prelibação, portanto – 
restando limitada a  afirmar  o  provável  nesta  conjuntura fático-probatória,  e  que,  por essa 
razão mesma, se subjuga à provisoriedade.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
 
Dê-se  ciência  da  presente  decisão  ao  juiz  prolator,  solicitando-lhe 

informações. Intime-se a parte agravada para,  querendo, apresentar contraminuta no prazo 
legal, de acordo com o art. 527, V, do mesmo diploma legal. Decorrido o prazo, com ou sem 
resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, independente de nova conclusão.
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Publique-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
             Relator
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