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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000669-41.2014.815.0981.
ORIGEM: 2.ª Vara da Comarca de Queimadas.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Fagundes.
ADVOGADO: José Murilo Freire Duarte Júnior.
APELADO: João Andrei Dantas.
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva.

EMENTA: MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL. PEDIDO DE LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO
CLASSISTA  INDEFERIDO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.
PREVISÃO DA LICENÇA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚPLICO DA
EDILIDADE.  CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA. FUNDAÇÃO  DE
SINDICATO  PARA  REPRESENTAR OS SERVIDORES DO  MUNICÍPIO DE
FAGUNDES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE
EM  RAZÃO  DA  PREEXISTÊNCIA  DE  SINDICATO  REGIONAL.
INEXISTÊNCIA.  SINDICATO  COM  BASE  TERRITORIAL  MUNICIPAL.
POSSIBILIDADE  DE  DEFESA  MAIS  ESPECÍFICA  DOS  FILIADOS.
ESTATUTO  QUE  PREVÊ  A  POSSIBILIDADE  DE  LICENÇA  PARA  O
EXERCENTE  DE  MANDATO  CLASSISTA.  DIREITO  A  LICENÇA
COMPROVADO.  SEGURANÇA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

1. Não representa ofensa ao princípio da unicidade sindical a criação de sindicato de
base territorial municipal, ainda que já existente outro, de âmbito regional, porquanto
visa a melhor defesa dos interesses dos filiados

2. Comprovada a previsão na  Lei Municipal n.º  333/2005, a qual dispõe sobre o
Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Fagundes,  de  licença  para  o
exercente  de  mandato  classista,  e  o enquadramento  do  Impetrante  na  respectiva
disciplina, a manutenção da Segurança é medida que se impõe.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária  e  à  Apelação  Cível  n.º  0000669-41.2014.815.0981,  em  que  figuram
como Apelante o Município de Fagundes e como Apelado João Andrei Dantas.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Remessa
Necessária e da Apelação, e  negar-lhe provimento.

VOTO.

O  Município de Fagundes  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo  Juízo  da  2.ª  Vara  da  Comarca  de  Queimadas,  nos  autos  do  Mandado  de



Segurança impetrado por João Andrei Dantas contra ato atribuído ao seu Prefeito,
consistente na convocação do Impetrante para retorno ao exercício de suas funções
como  professor,  não  obstante  exerça  mandato  de  Presidente  no  Sindicato  dos
Servidores  Públicos  Municipais  de  Fagundes,  que  concedeu  a  Segurança,  ao
fundamento de que restou comprovado nos autos que o Impetrante foi eleito para o
cargo de Diretor Geral do Sindicato dos Servidores Públicos do Municipais e que o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município Apelante prevê claramente o direito
do servidor obter licença para o desempenho de mandato classista, submetendo a
Sentença ao duplo grau de jurisdição.

Em suas Razões, f. 77/82, alegou que o Sindicato que o Apelado alega ter
sido eleito presidente não teve sua inscrição deferida pelo Ministério do Trabalho e
que não é possível a existência de dois sindicatos na mesma região com a mesma
finalidade,  sendo,  no  seu  entender,  inexistente  o  Sindicato  representado  pelo
Apelado,  haja  vista  a  preexistência  do  SINTAB  -  Sindicato  dos  Trabalhadores
Públicos  Municipais  do Agreste  da Borborema,  o  qual  defende os interesses dos
servidores públicos do Município de Fagundes e outros municípios da Região da
Borborema.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada a Sentença e
denegada a Segurança pleiteada pelo Apelado.

Nas  Contrarrazões,  f.  101/105,  o  Apelado  requereu  o  desprovimento  do
Recurso,  alegando  que  inexiste  ofensa  ao  princípio  da   unicidade  sindical  e  da
territorialidade,  porquanto  a  base  de  atuação  do  SISERV,  sindicato  por  ele
representado, é limitada ao Município de Fagundes, enquanto o SINTAB abrange
todos  os  servidores  públicos  da  região  geográfica  denominada  “Agreste  da
Borborema”, e que é pacífica a jurisprudência do STJ e desse Tribunal no sentido de
não  haver  impedimento  para  a  concessão  da  licença  pleiteada,  ao  argumento  de
inexistir registro junto ao Ministério do Trabalho, bastando a prova do requerimento
de registro no mencionado órgão.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  110/115,  opinando  pelo
desprovimento  do  Recurso,  ao  fundamento  de  que  a  fundação  do  Sindicato
representado  pelo Apelado, mediante desmembramento de categoria profissional e
de base territorial não violou o princípio da unicidade sindical, e que a fiscalização
acerca  da  regularidade  sindical  não  cabe  ao  ente  público,  porquanto  apenas  os
sindicatos interessados detêm legitimidade para defender o respeito ao princípio da
unicidade.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Remessa e do Apelo.

Alega o Apelante que o registro do Sindicato representado pelo Apelado foi
indeferido pelo Ministério do Trabalho, entretanto, deixou de colacionar aos autos
provas do suposto indeferimento, pelo que não há como ser acolhida sua alegação.

O Apelado colacionou aos autos o Requerimento de Registro Sindical junto
ao Ministério do Trabalho e Emprego, documento de f.  31,  além do Registro da
mencionada Entidade Classista no Livro de Registro Civil de Pessoas Jurídicas “A”,
do  Cartório  do  Único  Ofício  do  Município  de  Queimadas,  Certidão  de  f.  30,



documentos  que  comprovam a  regularidade  do  Sindicato,  mormente  quando não
comprovado o suposto indeferimento do Registro, alegado pelo Apelante.

Também  não  prospera  a  alegação  do  Apelante  de  que  a  Sentença  teria
violado o princípio da unicidade sindical, em razão da existência de outro Sindicato
representativo  da  mesma  categoria  profissional,  porquanto  a  base  territorial  do
representado pelo Impetrante é mais restrita do que a do SINTAB, haja vista que a
área abrangida por este refere-se ao âmbito regional, enquanto a daquele compreende
somente o município de Fagundes.

A existência de um Sindicado Regional,  como é o caso do SINTAB, não
obsta,  conforme  assegurado  pela  Constituição  Federal,  a  criação  de  um  novo
Sindicato  no Município, o qual poderá defender os interesse dos sindicalizados de
forma mais específica.

Nesse sentido julgado do Superior Tribunal de Justiça1. 

O Impetrante, ora Apelado, é servidor público do Município de Fagundes,
ocupante do cargo de Professor de História, f. 09, e, em 18 de maio de 2013, tomou
posse como Presidente do SISERV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Fagundes, f. 10/12, motivo pelo qual requereu à Administração Municipal, sem
que obtivesse êxito,  seu licenciamento para ficar à disposição da referida entidade
de classe, consoante Ofício de f. 35/36.

A  Lei  Municipal  n.º  333/2005,  f.  74,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  dos
Servidores Públicos do Município de Fagundes, no seu art. 77, VII2, prevê a licença
do servidor para desempenho de mandato classista.

Considerando que o mandado de segurança se destina à proteção de direito
líquido  e  certo,  e  que  o  Impetrante  comprovou  a  existência  da  norma
regulamentadora  e  seu  enquadramento  na  respectiva  disciplina,  a  manutenção da
Segurança é medida que impõe.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação  e  a  Remessa  Necessária,  nego-lhes
provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da

1RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
SINDICATO  DE  TRABALHADORES  EM  COOPERATIVAS  DE  PRODUÇÃO  AGRÍCOLA.
CATEGORIA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL EM FACE
DA  EXISTÊNCIA  DE  SINDICATOS  DE  TRABALHADORES  DAS  INDÚSTRIAS  DE
ALIMENTAÇÃO NA MESMA BASE TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO
REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  (AgRg  no  REsp  755.442/RS,  Rel.  Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 06/09/2012)
2 Art .2º– Os servidores serão regidos, até a aprovação de novo Estatuto dos Servidores Públicos

Municipais, pela Lei Complementar nº 58 de 20 de dezembro de 2003 (Regime Jurídico Único e
Estatuto dos Servidores do Estado da Paraíba).



Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


