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Procuradora Francisca Andreza Alves
AGRAVADA : Andreza Carla da Silva Dantas
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JUIZ : Aluízio Bezerra Filho

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO 
DE  SERVIDORA  EM  GOZO  DE  LICENÇA 
GESTANTE.  PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO. 
LIMINAR  DEFERIDA.  IRRESIGNAÇÃO. 
FRAGILIDADE DAS ALEGAÇÕES. ACERTO DA 
DECISÃO RECORRIDA.  DESPROVIMENTO.

- Os períodos de fruição de férias, licença maternidade 
ou paternidade, são considerados de efetivo exercício 
das atribuições inerentes ao cargo detido pelo servidor, 
legitimando-o que, nos períodos de afastamento, aufira 
as vantagens remuneratórias que percebe quando em 
atividade. 

- O juízo de verossimilhança sobre a existência do 
direito do Autor do pedido deve possuir, como 
parâmetro legal, a prova inequívoca dos fatos que o 
fundamentam em um grau de cognição mais 
profundo do que o exigido para a concessão de 
qualquer cautelar. Enfim, é necessária a presença de 
uma forte probabilidade de que os fatos sejam 
verdadeiros e o Requerente tenha razão. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  o Agravo de Instrumento,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 86.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo,  interposto  pelo  Município  de  João  Pessoa contra  a  decisão 

proferida pelo Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, 

nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Andreza Carla da Silva 

Dantas, deferiu o pedido liminar pleiteado.

O Agravante alegou que a antecipação de tutela concedida está 

em desconformidade com o art. 7º, § 2º c/c § 5º da Lei nº 12.016/2009, uma 

vez que a pretensão da Autora/Agravada é de que o Município de João Pessoa 

faça o pagamento da GDP (Gratificação de Desempenho de Produtividade) 

referente  ao  mês  de  fevereiro  de  2014  e,  ainda,  garanta  o  pagamento  da 

referida verba durante o período de gozo da licença maternidade, circunstância 

que  implicaria  em inclusão  de  vantagem em folha  de  pagamento,  situação 

obstada por lei.

Disse que a  GDP foi  instituída  pelo  art.  43,  §  1º,  da  LC nº 

51/2008,  cujo  pagamento  depende  de  critérios  de  avaliação  da  atividade 

desempenhada, ou seja, do efetivo exercício do labor.

Sustentou  o  impedimento  legal  para  o  deferimento  da 

antecipação  de  tutela  que  esgote  no  todo  ou  em parte  o  objeto  da  ação, 

conforme preceitua o § 3º do artigo 1º da Lei nº 8.34792.

Por tais razões, pugnou pela concessão do efeito suspensivo 

ativo  ao  presente  Agravo  de  Instrumento,  determinando  o  imediato 

sobrestamento da decisão recorrida. No mérito,  pelo provimento do recurso 

(fls. 02/13).

Juntou documentos de fls. 14/68.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 72/73.

Não houve contrarrazões.
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Apesar de notificado, o Juiz “a quo” não enviou as informações 

solicitadas, conforme certidão de fl. 77.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça não 

ofertou parecer de mérito (fls. 78/81).

É o relatório.

VOTO

É  cediço  que  a  tutela  antecipatória  deve  ser  aplicada  com 

bastante parcimônia, evitando-se perigosos pré-julgamentos e a possibilidade 

da irreversibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior. 

Art. 273 do CPC. O juiz poderá, a requerimento da parte, 
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela 
pretendida no pedido inicial,  desde que, existindo prova 
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 
e: 

I -  haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu. 

§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando 
houver  perigo  de  irreversibilidade  do  provimento 
antecipado 

Vale lembrar que o juízo de verossimilhança sobre a existência 

do direito do autor do pedido dever possuir,  como parâmetro legal,  a prova 

inequívoca  dos  fatos  que  o  fundamentam,  em  um  grau  de  cognição  mais 

profundo do que o exigido para a concessão de qualquer cautelar. Enfim, é 

necessária  a  presença  de  uma  forte  probabilidade  de  que  os  fatos  sejam 

verdadeiros e o Requerente tenha razão.

Mas  isso  não  é  o  bastante.  É  mister  que  a  essa 

verossimilhança  se  conjugue  o  fundado  receio,  com  amparo  em  dados 

objetivos, de que a previsível  demora no andamento do processo cause ao 

Demandante dano irreparável ou de difícil reparação. 
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Dessarte,  tenho  que  os argumentos  levantados  pelo 

Recorrente não justificam, neste momento processual específico, a reversão da 

decisão recorrida.

Como se sabe, os períodos de fruição de férias, licença maternidade 

ou paternidade, são considerados de efetivo exercício das atribuições inerentes ao 

cargo detido pelo servidor, legitimando-o que, nos períodos de afastamento, aufira as 

vantagens remuneratórias que percebe quando em atividade. 

MANDADO  DE  SEGURANÇA  BÔNUS  LICENÇA-
GESTANTE EFETIVO EXERCÍCIO. A licença-gestante deve 
ser considerada como efetivo exercício para pagamento do 
benefício  previsto  na Lei  Municipal  nº  555/2010.  Sentença 
mantida.  Recurso  desprovido.  (TJSP;  APL  0000196-
51.2011.8.26.0691; Ac. 6706060; Itapeva; Quinta Câmara de 
Direito  Público;  Rel.  Des.  Nogueira  Diefenthaler;  Julg. 
22/04/2013; DJESP 16/05/2013)

“In  casu”,  em  que  pese  as  alegações  do  Recorrente,  o  ato 

administrativo  que,  destoando  da  regulação  legal  que  criara  as  vantagens 

remuneratórias, suspende o pagamento de gratificação da servidora no período de 

fruição de licença maternidade, ressente-se, à primeira vista, de sustentação material, 

violando o direito líquido e certo que a assiste de perceber, nesse período, as verbas 

que recebe quando em atividade, determinando que seja elidido mediante controle de 

legalidade, sob pena de configuração de irredutibilidade de vencimentos.

No mais, as vedações legais aventadas pelo Agravante não se 

aplicam à hipótese dos autos, eis que a GDP (Gratificação de Desempenho de 

Produtividade) já vinha sendo paga à Autora/Agravada, ou seja, não pode ser 

classificada  como  aumento  ou  extensão  de  vantagens  sem  previsão 

orçamentária, o que, por si só, afasta a alegação de que suportará lesão grave 

ou de difícil reparação.

Vale esclarecer  que o Agravo de Instrumento é recurso “secundum 

eventus”,  de  modo  que  a  matéria  nele  tratada  deve  ater-se  à  análise  do  acerto  ou 

desacerto  da  decisão  agravada,  razão  pela  qual,  DESPROVEJO o  Agravo  de 

Instrumento.

4



Agravo de Instrumento nº 2006225-23.2014.815.0000

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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