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ADMINISTRATIVO –  Reexame
necessário e apelação cível – Mandado de
segurança – Preliminar – Ilegitimidade ativa
-  Ausência  comprovação  de  registro  do
sindicato  no  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego  –  Desnecessidade  -  Mandamus
impetrado  pela  Presidente  da  entidade
sindical  –  Defesa  de  direito  próprio  –
Rejeição  -  Servidor  público  municipal  –
Licença  remunerada  –  Exercício  de
mandato  classista  –  Vantagem  que
depende  de  previsão  em  lei  –  Licença
regulamentada  na  Lei  Complementar
Municipal n. 001/2001 - Direito assegurado
– Concessão da  segurança – Manutenção
– Desprovimento. 

- Não há que se falar em ilegitimidade ativa,
eis que a ação mandamental fora impetrada
não  pelo  sindicato,  na  condição  de
substituto  processual  dos  seus  filiados,
quando  seria  exigida  a  comprovação  de
registro  perante o Ministério do Trabalho e
Emprego,  mas  sim  pelo  Presidente  da
entidade  sindical,  atuando  na  defesa  de
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direito próprio. 

-  O acolhimento  do  intento  da  impetrante
dependeria de lei específica local prevendo
a  licença  remunerada  para  exercício  de
mandado classista. É que a referida licença
não  se  confunde  com  o  direito  de  livre
associação profissional  ou sindical,  com a
garantia  da  vedação  de  dispensa  ou  de
qualquer  punição  de  servidor  a  partir  do
registro da candidatura, previsto no art. 8º,
VIII, da Constituição Federal.

-  Tendo a  Lei  Complementar  Municipal  nº
001/2011,  que  dispõe  sobre  o  Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos do
Município  de  Santa  Cruz,  assegurado  ao
servidor  o  direito  à  licença  para
desempenho  de  mandado  classista,  a
concessão  da  segurança  almejada  é
medida que se impõe.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, rejeitar a
preliminar  e,  no  mérito,  negar  provimento  ao  reexame  necessário  e  à
apelação cível, nos termos do voto do relator e da súmula do julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  reexame  necessário  e  de
apelação  cível  interposta  pelo  MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ,  objetivando
reformar  a  sentença  prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  4ª  Vara  da
Comarca de Sousa que concedeu a segurança impetrada por  RAIMUNDA
DOS SANTOS ROQUE,  contra  ato  do  Prefeito  da  aludida  municipalidade,
assegurando a impetrante o direito à licença remunerada para o exercício de
mandato  classista  no  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de
Santa Cruz. 

Nas  razões  recursais,  suscita,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa da impetrante, sob a alegação de que
não há nos autos comprovação de que o Sindicato dos Servidores Públicos
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do  Município  de  Santa  Cruz  possui  registro  no  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego. 

No mérito, verbera que a impetrante não faz
jus à licença para desempenho de mandato classista, haja vista que há quase
dois anos vem exercendo concomitantemente o mandato e as funções do
cargo de professora,  “sem que se tenha notícia de qualquer prejuízo à sua
atuação supostamente sindical”.  

Assevera,  ainda,  que  o  art.  96  da  Lei
Complementar  Municipal  nº  001/2011  não  assegura  a  referida  licença  à
apelada, eis que é ela titular da Secretaria de Combate ao Racismo, que não
é específica da sua categoria  profissional,  mas de abrangência  geral,  não
guardando  qualquer  correspondência  entre  a  defesa  do  servidor  público
municipal e a dos atingidos pelo preconceito racial. 

Contrarrazões às fls. 139/142.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 150/152).

É o relatório.

V O T O 

Inicialmente, impende analisar a preliminar
de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelante.

De  fato,  com  supedâneo  no  princípio  da
unicidade sindical, contemplado no inciso II do art. 8ª da Carta Magna1, os
Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que, antes de se
legitimar a atuar em nome próprio na defesa dos direitos de seus filiados, faz-
se necessário o registro do sindicato no Ministério do Trabalho, nos termos do
§ 1º do art. 558 da Consolidação das Leis do Trabalho2. 

O  registro  tem  por  finalidade  fiscalizar  a
1“Art. 8º (…)

II -  é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria  profissional  ou econômica,  na mesma base territorial,  que  será  definida  pelos  trabalhadores  ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;”
2“Art.  558 -  São  obrigadas  ao  registro  todas  as  associações  profissionais  constituídas  por  atividades  ou
profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o art. 511 e na conformidade do Quadro de Atividades
e Profissões a que alude o Capítulo II deste Título. As associações profissionais registradas nos termos deste
artigo poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos
associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na
alínea "d" e no parágrafo único do art. 513.

§ 1º O registro a que se refere o presente artigo competirá às Delegacias Regionais do Ministério do
Trabalho e Previdência Social ou às repartições autorizadas em virtude da lei.”
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obediência  ao  princípio  da  unicidade  sindical,  o  qual  veda  que  a
representação da mesma categoria econômica ou profissional seja realizada
por mais de um sindicato numa mesma base territorial. 

O  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou
esse posicionamento através do enunciado da súmula 677, “in verbis”:

“Súmula  677.  Até  que  lei  venha  a  dispor  a  respeito,
incumbe  ao  Ministério  do  Trabalho  proceder  ao
registro das entidades sindicais e zelar pela observância
do princípio da unicidade”(grifei).

No  mesmo  tom,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça vem decidindo:

“PROCESSO  CIVIL.  CONSTITUCIONAL.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SINDICATO.  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.
INTERESSE  DA  CATEGORIA  PROFISSIONAL.
LEGITIMIDADE ATIVA.  AUSÊNCIA. REGISTRO NO
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO.  NECESSIDADE.
VIOLAÇÃO  À  UNICIDADE  SINDICAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Independentemente da discussão acerca do momento
em que surge a personalidade jurídica do sindicato,  a
legitimação  ativa  da  entidade  para  atuar  como
substituta  processual  no  mandado  de  segurança
coletivo  pressupõe  que  ela  esteja  regularmente
constituída e em funcionamento, o que não se admite
quando não há o registro no Ministério do Trabalho e,
mais  ainda,  quando  não  se  obedece  ao  princípio  da
unicidade sindical. Precedentes do STF e do STJ.
2. Na espécie, o registro da entidade no Ministério do
Trabalho foi indeferido pela autoridade competente, ante
a existência de outra organização sindical representativa
da  categoria  na  mesma  base  territorial.  A  decisão
administrativa foi ratificada judicialmente nos autos de
mandado de segurança transitado em julgado.
3.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança  não
provido.
(RMS  41.881/MS,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  18/06/2013,  DJe
28/06/2013)” (grifei)

Mais:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SINDICATO.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO
TRABALHO.  OBRIGATORIEDADE. UNICIDADE
SINDICAL.
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1.  Incide  a  Súmula  282/STF  caso  o  dispositivo  legal
supostamente  violado  não  tenha  sido  enfrentado  no
aresto recorrido.
2.  Esta  Corte  Superior  perfilha  entendimento  no
sentido da obrigatoriedade do registro do Sindicato no
Ministério do Trabalho para que possa atuar em juízo
na defesa de seus filiados, em homenagem ao princípio
da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito, por
ilegitimidade, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
3. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 511828 / MG,
Sexta Turma, Rel.
Min.  Celso  Limongi  -  Desembargador  convocado  do
TJ/SP,  DJe  25/10/2010;  RMS  31070  /  DF,  Segunda
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 23/04/2010, RSTJ
vol.  219,  p.  153; AgRg no Ag 1175547 / PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/10/2009.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 35101/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011)” (grifei)

Em que pese referido entendimento, não há
que  se  falar  em  ilegitimidade  ativa  da  impetrante.  É  que  o  presente
mandamus  fora  impetrado  não  pelo  sindicato,  na  condição  de  substituto
processual dos seus filiados, quando seria exigida a comprovação de registro
perante o  Ministério  do Trabalho e Emprego,  mas sim pela  Presidente da
entidade sindical, atuando na defesa de direito próprio. 

Assim, rejeita-se a presente preliminar.

MÉRITO

Como  é  cediço,  a  Constituição  Federal
impôs ao administrador  público rigorosa observância  a  diversos princípios,
dentre os quais, sobreleva o da legalidade3, que, aliás, na seara estatal possui
especial significado, mais restritivo do que o ambiente privado, conforme bem
elucida ALEXANDRE DE MORAES4:

“O tradicional princípio da legalidade, previsto no art.
5º.,  II,  da  Constituição  Federal  e  anteriormente
estudado,  aplica-se  normalmente  na  administração
pública, porém de forma mais rigorosa e especial, pois o
administrador  público  somente  poderá  fazer  o  que
estiver  expressamente autorizado em lei e  nas demais
espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua
vontade subjetiva,  pois  na administração pública só é

3 “Art. 37., “caput”,  CF/88: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”.
4 In “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, 1ª. edição, Editora Atlas, São Paulo, 2002,
pág. 781.
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permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da
esfera particular, em que será permitida a realização de
tudo o que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se
com  a  própria  função  administrativa,  de  executor  do
direito, que atua sem finalidade própria, mas em respeito
à finalidade imposta pela lei,  e  com a necessidade de
preservar-se a ordem jurídica.
Manoel  Gonçalves  Ferreira Filho ressalta  que,  apesar
do  desprestígio  da  lei,  “o  princípio  da  legalidade
subsiste e é a cúpula do sistema jurídico dos Estados de
derivação liberal, como o Brasil.”.

No  mesmo  sentido,  ensina  JOSÉ  DOS
SANTOS CARVALHO FILHO5: 

“na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais
básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei
(administração  e  jurisdição).  Esta  última  pressupõe  o
exercício da primeira, de modo que só se pode conceber
a  atividade  administrativa  diante  dos  parâmetros  já
instituídos  pela  atividade  legisferante.  Por  isso  é  que
administrar  é  função  subjacente  à  de  legislar.  O
princípio da legalidade denota exatamente essa relação:
só é  legitima a  atividade  do  administrador  público  se
estiver condizente com o disposto na lei”.   

Vê-se, assim, que ao contrário do particular
que pode realizar tudo aquilo que não é proibido pelo ordenamento jurídico,
deve o administrador cumprir e realizar tudo aquilo que a lei determina que
seja feito.

Em razão disso, a concessão da segurança
dependeria  de  lei  específica  local  prevendo  a  licença  remunerada  para
exercício de mandado classista. 

Impende  registrar,  por  oportuno,  que  a
referida licença não se confunde com o direito de livre associação profissional
ou sindical, com a garantia da vedação de dispensa ou de qualquer punição
de servidor a partir  do registro da candidatura,  previsto no art.  8º,  VIII,  da
Constituição Federal. 

A licença para mandato classista  constitui
vantagem decorrente do regime jurídico dos servidores públicos que, como
visto, depende de lei. Valer dizer, não havendo previsão expressa na Carta
Magna  quanto  ao  direito  dos  servidores  públicos  perceberem  licença
remunerada para mandato classista,  esta possibilidade fica a depender de
previsão em lei.

5  “Manual de Direito Administrativo”, Editora Lumen Juris, 17ª ed., 2007.  
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In casu, mostra-se evidente que o art. 96 da
Lei Complementar Municipal nº 001/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico
Único  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Santa  Cruz,  assegura  ao
servidor o direito à licença para desempenho de mandado classista, com a
respectiva remuneração. Veja-se:

“Art. 96 – É assegurado ao servidor o direito à licença
para  o  desempenho  de  mandato  em  confederação,
federação,  associação  de  classe  ou  sindicato
representativo  da  categoria  ou  entidade  fiscalizadora,
com remuneração, observados os seguintes limites:
I  –  para  entidades  com  até  150  associados,  01  (um)
servidor;
II – para entidades com até 151 até 300 associados, 02
(dois) servidores
(...)” :(grifei)

Sendo assim, não há dúvidas de que agiu
com acerto o magistrado de base, haja vista que o acervo probatório espelha
de forma inequívoca que a impetrante faz jus à licença perseguida, já que fora
eleita  para desempenhar  mandato classista  na condição de  Presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Santa Cruz, no período de
15/12/2012 a 15/12/2015 (fls. 20/22). 

Sobre  o  assunto,  eis  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO DO  ESTADO
DO  RIO  GRANDE  DO  SUL.  LICENÇA
REMUNERADA.  MANDATO  CLASSISTA.
LEGALIDADE.  LEI  ESTADUAL  9.073/90.  LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/94. ART. 149,
§  ÚNICO. RECURSO  ORDINÁRIO  CONHECIDO  E
PROVIDO.
1.  O reconhecimento do direito do servidor público do
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  à  licença  remunerada
para  o  desempenho  de  mandato  classista  encontra
amparo no Regime Jurídico Único estadual.
Precedentes do STJ.
2.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança
conhecido e provido.
(RMS  26.912/RS,  Rel.  Ministro  CELSO  LIMONGI
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),
SEXTA  TURMA,  julgado  em  03/03/2009,  DJe
30/03/2009)

Por fim, mostra-se importante registrar que
o  fato  de  a  impetrante  ter  exercido  concomitantemente  o  mandato  e  as
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funções  do  cargo  de  professora  não  afasta  o  seu  direito  de  requerer,  a
qualquer tempo, o gozo da licença em testilha. 

Por  todo  o  exposto,  percebe-se  que  a
sentença vergastada não merece reforma, eis que possui a impetrante direito
líquido e certo à licença remunerada para o exercício de mandato classista.

Por  tais  razões, nega-se  provimento  ao
reexame necessário e à apelação cível.   

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 14 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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