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Natureza : MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 
Autor(a) : SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA PARAIBA 
Réus : PREFEITO DE JOÃO PESSOA 
 
 
 
 

SENTENÇA 
 

 
 
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Gratificação 
de desempenho de produção (GDP). Gratificação 
permanente. Composição da remuneração. 
Vencimentos. Mesmo substrato fático. Revogação. 
Possiblidade. Regime jurídico. Ausência de direito 
adquirido. Irredutibilidade salarial. Necessidade de 
observância. Direito fundamental social. Deferimento 
da segurança. 

 
 

Vistos, etc. 
 
Trata-se de mandado de segurança coletivo ajuizado 

pelo Sindicato dos Médicos da Paraíba, qualificado nos autos, em face do Prefeito 
do Município de João Pessoa. 

 
Alega, em resumo, que os médicos da rede pública 

municipal recebiam Gratificação de Desempenho de Produção (GDP), com base no 
art. 43 da LC Municipal 051/2008, que criou o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração dos Servidores da Saúde do Município de João Pessoa.  

 
Informa que a referida gratificação foi, 

posteriormente, regulamentada pela Portaria 07/2012. Em função desta 
regulamentação, compreende que a remuneração da GDP ficou atrelada a carga 
horária, em valor fixo, sem qualquer outro tipo de variação.  

 
Ocorre que a gratificação foi suprimida por meio das 

Leis Complementares Municipais 95/2016 e 97/2016, que a substituiu pela 
Remuneração de Atividade Médica (RAM), com perdas salariais proporcionais à 
carga horária, precisamente R$ 442,80 (20 horas), R$ 768,00 (30 horas) e 930,60 
(40 horas).  



Alegam que a GDP tinha caráter remuneratório e vinha 
sendo paga de forma fixa e linear desde 2008. Assim, o impetrante entende que a 
alteração feriu a regra do art. 37, XV, da Constitucional federal, pois reduziu os seus 
vencimentos. 

 

Liminarmente, requereu “o deferimento do pedido de 
liminar ora formulado, de maneira a suspender os efeitos da Lei Complementar 
095/2016 do Município de João Pessoa, até o julgamento definitivo do presente 
Mandado de Segurança, intimando-se a autoridade coatora para determinar a 
imediata restauração dos valores das remunerações dos médicos servidores 
municipais, com o pagamento das diferenças remuneratórias de cada um deles, 
advindas da aludida legislação municipal”. 

 
 
Ao final, requer a “concessão da segurança, com a 

confirmação da liminar que se espera deferida, com a declaração incidental de 
inconstitucionalidade da malsinada Lei Complementar 095/2016 do Município de 
João Pessoa/PB, de maneira que se obste definitivamente sua aplicação e seus efeitos 
no que se refere a redução das remunerações dos médicos servidores do Município”, 
bem como “a devolução aos Impetrantes de todas as diferenças indevidamente 
suprimidas a partir da data da impetração deste writ, com acréscimo de juros de 
mora e correção monetária na forma da lei”. 

 
Juntou os documentos de fls.. 
 
Foi aberto prazo para manifestação do Município de 

João Pessoa, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 12.016/2009 (fl. 524). 
 
Foi apresentada manifestação prévia (fls. 525/542). 
 
Foi indeferida a liminar (fls. 566/569). 
 
O impetrado apresentou informações (fls. 581 e ss.), 

aduzindo que: a) A GDP não possuía natureza salarial, mas propter laborem, que 
analisava a produtividade e era devida apenas ao servidor em efetivo exercício.  
Inclusive, jamais houve incidência de contribuição previdenciária sobre referida 
verba. Igualmente, jamais foi considerada para calcular o terço de férias; b) A 
criação da RAM objetivou atender ao pleito do sindicato dos médicos, haja vista 
que a GDP não refletia sobre outros direitos da categoria. A criação da RAM seria 
derivada de acordo entre a edilidade e o sindicato; c) A RAM é uma verba 
incorporável aos benefícios da inatividade; d) Venire contra factum proprium, em 
razão do comportamento contraditório do sindicato; e) O pleito do mandado de 
segurança implicará em majoração de despesas para a edilidade, haja vista que as 
despesas anteriores foram mantidas, considerando que 67 médicos que não 
percebiam a GDP passaram a receber a RAM, mantendo-se o mesmo valor 
dispendido anteriormente com a remuneração dos médicos. 

 



Instado, o Ministério Público entendeu que não há 
interesse público a justificar a sua intervenção. 

 
 
É o relatório. Passo ao julgamento.  
 
 
A remuneração do servidor público é formada por seu 

vencimento básico, acrescido de vantagens, identificadas como gratificações e 
adicionais.  

 
Essas vantagens podem ser permanentes ou 

transitórias; e remunerar um serviço prestado em condições anormais de 
segurança, salubridade ou onerosidade, atender a situações pessoais individuais, 
ou mesmo servir de retribuição ao desempenho de funções distintas das funções 
originais do cargo.  

 
Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, a distinção 

entre adicionais e gratificações perdeu o sentido no sistema jurídico atual, 
especialmente pelo mau uso, sendo relevante apenas identificar na norma um 
substrato fático diferenciador da rotina do cargo e que gere direito à percepção da 
vantagem. 1  

 
As gratificações, então, compõem a remuneração do 

servidor público, pois são contraprestação pelo exercício de seu trabalho, mesmo 
que em condições especiais. Entretanto, como destacado, podem ser permanentes 
ou transitórias.  

 
Por sua vez, a gratificação propter laborem2 é aquela 

estabelecida em razão do exercício de atividades que se afastam das atribuídas ao 
cargo do servidor, deferida apenas aos servidores que as desempenham, de modo 
que são transitórias.  É o caso, por exemplo, das gratificações de decorrentes de 
chefia e assessoria.  

 
Ocorre que a GDP não se enquadra nesse conceito.  

                                                           
1
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21 ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009, p. 700.  
2
 Em sentido semelhante: MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL ENGENHEIRO DO INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. IEEA EXTENSÃO 
DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS CONCEDIDA SOMENTE A ALGUNS SERVIDORES, MEDIANTE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Gratificação 
de Desempenho Adicional, a que se refere o processo administrativo E-28/197/2003, foi criada com 
cunho transitório, precário e condicionante ao exercício das atividades que refogem a prática regular 
dos servidores, concedida apenas para aqueles funcionários relacionados a projetos considerados 
prioritários. Portanto não foi concedida em caráter geral. 2. Verificando-se nítido o caráter de vantagem 
propter laborem, deve ser paga, tão somente, aos servidores que estiverem no efetivo exercício do 
cargo e em razão daquelas atribuições específicas. 3. Precedente idêntico: RMS 21.638/RJ, Rel. Ministro 
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 18.09.2006, p. 340. 4. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (AgRg no Recurso em Mandado de Segurança nº 21379/RJ (2006/0030158-0), 
6ª Turma do STJ, Rel. Vasco Della Giustina. j. 13.03.2012, unânime, DJe 26.03.2012). 



 
A Gratificação de Desempenho de Produção (GDP) foi 

criada no art. 43 da LC Municipal 51/08, expressamente: 

 

Art. 43. Fica criada a Gratificação de Desempenho de Produção - 
GDP para os profissionais de saúde da Rede Municipal de Saúde. 

§1º A gratificação do caput do presente artigo será estabelecida 
com base na produção dos profissionais da rede municipal de 
saúde, obedecido o valor financeiro arrecadado por meio do 
Sistema Único de Saúde – SUS. 

§2º Ato Normativo específico da Secretaria Municipal de Saúde 
disciplinará os mecanismos de avaliação da produção referida, 
obedecidos os limites estabelecidos no §1º do presente artigo. 
 
 
Em relação aos médicos, havia ato normativo 

específico regulamentando a matéria, prevendo seus critérios de pagamento: 

 

Art. 2º A GDP incidirá na remuneração do profissional estando 
associada ao exercício do trabalho, avaliando-se o cumprimento 
da carga horária, avaliação de desempenho e produção do 
trabalhador na execução de sua atividade.  

Art. 3º A GDP terá seu limite fixado de acordo com a carga horária 
do servidor, nos seguintes valores: I. 20 h, equivalente a 06 
plantões por mês: R$ 2.092,80 (dois mil e noventa e dois reais e 
oitenta centavos); II. 30 h, equivalente a 10 plantões por mês: R$ 
3.488,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais); III. 40 h, 
equivalente a 13 plantões por mês: R$ 4.185,60 (quatro mil, cento 
e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).  

Art. 4º Para efeito de cálculo do valor aplicável da GDP ao 
servidor considerar-se-á o cumprimento de indicadores de 
qualidade da prática profissional individual e institucional, 
constantes no anexo único da presente portaria.  

Art. 5º A GDP do profissional médico será calculada mediante o 
cumprimento de três componentes: I. 40% (quarenta por cento) 
pelo total cumprimento da Carga Horária do servidor; II. 40% 
(quarenta por cento) pelo cumprimento dos índices institucionais 
a serem escolhidos pela comissão de avaliação profissional para 
cada setor de cada hospital; III. 20% (vinte por cento) pelo 
cumprimento dos índices individuais.  

Art. 6º O acompanhamento da avaliação dos indicadores do 
exercício profissional individual e institucional será realizado por 
comissões mistas, instituídas nos serviço de saúde do Município 
de João Pessoa, compostas por dois representantes dos 
profissionais médicos, pela direção técnica e pela direção 
multiprofissional de cada serviço. § 1º As comissões mistas de 
avaliação mencionadas no art. 6° serão formadas em até 30 dias a 
partir da publicação desta portaria. 

 
 
Analisando a legislação de regência, percebe-se que a 

GDP era uma gratificação permanente e não levava em consideração o exercício 



anormal das funções ordinárias do cargo. Não agregava novas funções ao cargo de 
médico ou alterava as condições de trabalho. Além disso, beneficiava todos os 
médicos em exercício, como forma de melhor remunerar aqueles que exercessem 
suas funções rotineiras de médico, dentro dos parâmetros de excelência da 
Administração Pública. Em outras palavras, não era uma gratificação propter 
laborem. 

 
Inclusive, com o fim da GDP foram mantidas as 

mesmas atribuições dos médicos, com a mesma carga horária e dever de eficiência, 
como decorrência natural do princípio homônimo insculpido no art. 37, caput, da 
CF/88.  

  
O impetrado alega que havia sessenta e sete médicos 

que não recebiam a GDP e, inclusive, a extensão da RAM a todos foi motivo de 
negociação com o sindicato. No entanto, apesar de alegado várias vezes, não foi 
trazida explicação para o não pagamento desses médicos, haja vista que a 
legislação previa o pagamento a todos que estivessem no exercício das funções 
médicas. A contrario sensu, é possível concluir, sem temeridade, que possivelmente 
os médicos que não recebiam estavam em funções diversas de médico 
(administrativas, por exemplo) ou que simplesmente a Administração Pública não 
cumpria as regras da GDP.  

 
Exigir que uma parcela seja recebida apenas por quem 

efetivamente exerce o cargo, obviamente, não a transforma em uma gratificação 
propter laborem. Pelo contrário, demonstra que a parcela apenas remunerava o 
exercício do próprio cargo.  

 
Também não deve ser confundida a possibilidade de 

revogação da norma que criou a GDP, com uma suposta natureza transitória da 
gratificação. Todas as leis ordinárias estão sujeitas a alteração ou revogação, 
porém, a transitoriedade, ou não, de uma gratificação refere-se à atividade ou 
condição especial que remunera. Um servidor que ocupa uma chefia, por exemplo, 
tem ciência que pode a qualquer momento deixar de ocupá-la.  

 
No caso da GDP, como dito, a remuneração era das 

funções rotineiras do cargo. Inclusive, pelo que dispunha a regulamentação da GDP 
a única forma do médico não recebê-la seria no caso de absoluta falta ao trabalho.  

 
A GDP, junto com o vencimento, compunha a 

remuneração do servidor médico, que potencialmente, poderia receber até o valor 
máximo da gratificação, o que sempre ocorreu (pelos contracheques trazidos a 
GDP era paga invariavelmente, todos os meses e pelos mesmos valores), desde que 
atendidos os parâmetros legais. 

 
O valor da GDP estava sendo pago em valor fixo por 

conduta omissiva da Administração Pública que não estava realizando 
adequadamente a avaliação de seus servidores, ou seja, o valor fixo não era 
decorrência do regime jurídico da GDP. Todavia, isso não retira sua natureza 
remuneratória e permanente, como componente do sistema remuneratório dos 



médicos. Ainda que a remuneração fosse variável, a alteração legal do sistema 
remuneratório precisava levar em consideração o máximo que a remuneração 
poderia alcançar (o que vinha ocorrendo), sob pena de malferir a irredutibilidade 
salarial.  Os médicos possuíam o direito constitucional de alcançar a remuneração 
nominal máxima que o sistema remuneratório facultava.  

 
Ocorre que as Leis Complementares Municipais 

95/2016 e 97/2016 alteraram o regime jurídico dos servidores médicos, quanto à 
composição de sua remuneração, extinguindo a GDP e criando a RAM, mas com 
perda remuneratória, expressamente: 

 

LC Municipal 95/2016, Art. 1º Altera o "caput" do artigo 43 e 
"caput" e incisos II e III do artigo 56, todos da 
Lei Complementar nº51/2008, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
"Art. 43 Fica criada a Gratificação de Desempenho de Produção - 
GDP para os profissionais de saúde da Rede Municipal de Saúde, 
excetuando-se os médicos." 

 

Art. 44-A Fica criada a Representação por Atividade Médica - 
RAM, com objetivo de remunerar os profissionais médicos, em 
efetivo exercício na rede municipal de saúde, nos valores 
estabelecidos no ANEXO XV, caracterizando-se de natureza 
salarial e remuneratória. 
 
§ 1º A Representação por Atividade Médica - RAM será 
incorporável, gradativamente, à remuneração do profissional 
médico, após a percepção por, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
meses ininterruptos, nos termos do ANEXO XVI, limitado a 70% 
(setenta por cento) do valor total da RAM. 

 
 

Por sua vez, as condições de incorporação foram 
alteradas pela LC Municipal 97/2016, in verbis: 

 

Art. 1º O § 1º do artigo 44‐A da Lei Complementar nº 51/2008 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 1º A Representação por Atividade Médica ‐ RAM será 
incorporável, gradativamente, à remuneração do profissional 
médico, após a percepção por, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
meses ininterruptos, nos termos do ANEXO XVI". 

 
 
O direito fundamental à irredutibilidade salarial 

abrange a remuneração do servidor público globalmente, formada por todas as 
verbas não eventuais.  

 

https://leismunicipais.com.br/a/pb/j/joao-pessoa/lei-complementar/2008/5/51/lei-complementar-n-51-2008-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema


In casu, pela regulamentação da GDP, é bastante claro 
que ela representava remuneração por serviço prestado, em caráter permanente, 
o que evidencia a sua natureza remuneratória e definitiva. Inclusive, o ato 
administrativo que regulamentou seu pagamento estabeleceu valores fixos, desde 
que atendidos a certos parâmetros.  

 
Em casos semelhantes ao analisado, o Supremo 

Tribunal Federal consolidou o entendimento que o servidor público não possui 
direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a irredutibilidade 
salarial em função da regra do art. 37, XV, da CF/88, como se observa: 

 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor 
público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual 
modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da 
carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos 
aplicados aos servidores em atividade. Precedentes. 1. É pacífica a 
jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime 
jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. 
Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o 
direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova 
carreira reestruturada por lei superveniente. 2. O Plenário da 
Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro 
Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, 
ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à 
inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi 
garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, 
lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores 
em atividade. 3. Agravo regimental não provido. 
(RE 900759 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 
Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016) 

 

Assim, a GDP compunha permanentemente a 
remuneração do servidor médico, ainda que eventualmente pudesse ser paga em 
valor menor, se não cumpridos os requisitos necessários. É o mesmo que ocorre 
com qualquer servidor quando, por exemplo, não cumpre sua carga horária e tem 
seu ponto “cortado”.  

 
Dessa maneira, na linha da jurisprudência do STF, a 

Administração Pública pode alterar o regime jurídico e criar uma nova forma de 
composição salarial, tal como fez com a RAM, contudo, deve respeitar o valor 
global percebido pelo servidor, para que não haja redução nominal de sua 
remuneração.  

 
A diferença, então, deve permanecer como vantagem 

pessoal, até ser absorvida pelos reajustes futuros, como reiteradamente decidiu o 
STF, a exemplo: 

 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. EXCLUSÃO DE VANTAGEM 
RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM 



JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. Afastamento da 
decadência do direito de o TCU rever o ato concessivo da 
aposentadoria, conforme jurisprudência deste Tribunal. 2. A 
Corte de Contas não desconsiderou a existência de decisão 
judicial com trânsito em julgado, mas apenas determinou que a 
parcela ali reconhecida fosse paga na forma de vantagem pessoal 
nominalmente identificada VPNI, a ser absorvida por reajustes e 
reestruturações posteriormente concedidos aos servidores 
públicos. 3. O Pleno da Corte, em repercussão geral, decidiu que 
“a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a 
determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter 
eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do 
referido percentual nos seus ganhos” (RE 596.663, Rel. p/ 
acórdão Min. Teori Zavascki). 4. Cessação de efeitos que se opera, 
em regra, automática e imediatamente com a alteração das 
premissas fáticas em que se baseou a sentença, sem a necessidade 
de ação rescisória ou revisional. 5. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (MS 33399 AgR-segundo, Relator(a):  Min. 
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 01-06-2015 PUBLIC 
02-06-2015)  

 

 

Igualmente, para esta demanda, onde se analisa a 
legalidade, ou não da redução remuneratória, não tem importância se havia a 
incidência de contribuição previdenciária sobre a GDP ou se ela era recebida por 
inativos. 

 
A remuneração por meio de gratificações 

permanentes, mas que são tratadas como transitórias constitui um conhecido ardil 
utilizado para evitar reajustes que atingem os servidores inativos, detentores de 
paridade. José dos Santos Carvalho Filho observou que essa prática nefasta tornou-
se comum em todo o Brasil, in verbis: 

 

“No caótico sistema remuneratório que reina na maioria das 
Administrações, é comum encontrar-se, ao lado do vencimento-
base do cargo, parcela da remuneração com a nomenclatura de 
gratificação ou adicional, que, na verdade, nada mais constitui do 
que parcela de acréscimo do vencimento, estabelecida de modo 
simulado”.3 

 

 
Não obstante, independentemente da interpretação 

dada pela Administração Pública, seria possível o desconto previdenciário, desde 
que, obviamente, não existisse isenção prevista na lei que disciplina a contribuição 
previdenciária, considerando que o sistema previdenciário atualmente é 
contributivo e solidário. 

 
Em relação servidores que não têm direito à 

integralidade e paridade, também poderia haver o desconto previdenciário, desde 

                                                           
3
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21 ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009, p. 700.  



mais uma vez que não houvesse isenção na lei que regulamenta a contribuição 
previdenciária (espécie tributária), com repercussão no cálculo dos futuros 
proventos, nos termos do art. 40 da CF/88. 

 

Não obstante, independentemente da opção 
previdenciária, questão alheia à causa, não é alterada a natureza remuneratória da 
GDP. O que está em debate nesta demanda é o caráter transitório, ou não, da GDP 
diante da redução remuneratória realizada.   

 
A bem da verdade, a GDP já possuía o mesmo 

substrato fático dos vencimentos, ainda que mascarado como um plus por 
produtividade. Inclusive, sua transformação em RAM evidencia muito bem esse 
aspecto.  

 
A preocupação orçamentária também é injustificável. 

Foi o Município quem estendeu vantagens para médicos que, por algum motivo 
não revelado, não recebiam a GDP. Contudo, na perspectiva dos médicos 
substituídos nesta demanda, houve decréscimo em sua remuneração nominal, 
mediante mudança do regime jurídico, o que afasta as restrições estabelecidas às 
tutelas provisórias (carentes de trânsito em julgado). 

 
Da mesma forma, incabível a aplicação de ofensa à boa 

fé objetiva por suposto descumprimento de negociações entre o sindicato e a 
edilidade. Debates que antecedem a edição de lei em sentido estrito não 
influenciam os efeitos decorrentes de sua edição. 

 
Por fim, a Lei de Responsabilidade Fiscal excetua as 

despesas decorrentes de determinação judicial, como se observa: 

 

Art. 19.  Para os fins do disposto no caput do art. 169 da 
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

(...) 

§ 1º  Na verificação do atendimento dos limites definidos neste 
artigo, não serão computadas as despesas: 

(...) 

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período 
anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;  

 

 

ANTE O EXPOSTO, atento ao que mais dos autos 
consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, nos termos do art. 487, I, 
do NCPC, julgo procedente o pedido nos seguintes termos: 

 



a) Concedo a segurança para impor à autoridade 

coatora a obrigação de fazer de promover o pagamento a todos os médicos em 

exercício, filiados ou não ao sindicato impetrante4, da diferença entre a RAM e a 

GDP que vinha sendo paga, em conformidade com a carga horária, como vantagem 

pessoal, até que seja absorvida pelos reajustes futuros, a partir da próxima folha;  

 

b) Condeno o Município ao pagamento dos valores 
não percebidos desde o ajuizamento5 do writ até a efetivação do pagamento, 
correspondente à diferença entre a RAM e a GDP que vinha sendo paga, em relação 
a todos os médicos em exercício, filiados ou não ao sindicato.  

 

Deixo de condenar em honorários advocatícios, por 
serem incabíveis na espécie (Súmulas 105 do STJ e 512 do STF). 

 

Sentença sujeita a reexame necessário, sem prejuízo do 
cumprimento imediato do item “a” do dispositivo.6  

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  

 

 

João Pessoa, 22 de setembro de 2016. 

 

 

 

JOSÉ GUTEMBERG GOMES LACERDA 

       Titular do 2º Juizado Auxiliar da Fazenda Pública 

                                                           
4 Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. 

LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE 
AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – 
Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido 
da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses 
coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e 
execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.  
(RE 883642 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015 ) 
5
 Art. 14.  (...) § 4º  O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença 

concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, 
estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da 
data do ajuizamento da inicial. 
6
 Art. 14.  (...) § 3º  A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada 

provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. 
 



 


