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SINDIJUS-PR - SINDICATO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de 

direito privado, entidade sindical de primeiro grau, CNPJ 

75.061762/0001-05, com sede Administrativa na Rua David 

Geronasso 227, CEP 82540-150, Boa Vista, Curitiba, 

Paraná, por conscienciaeluta@sindijuspr.org.br, por sua 

coordenadora Geral ANDRÉA REGINA FERREIRA DA SILVA, 

servidora pública, solteira, CPF 659.577.176-49, RG 

19.946.727-4/SP, residente e domiciliada à Rua Henrique 

Coelho Neto, 1267, apt. 301B, Vargem Grande, Pinhais/PR  

mailto:conscienciaeluta@sindijuspr.org.br


 
 

 

 

Paraná vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, expor e requerer o que segue:  

 

1. DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA 

REQUERER EM FAVOR DE SUA BASE 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou o 

instituto da substituição processual aos sindicatos para 

que possam exercer a defesa dos interesses da categoria. 

A partir da promulgação da Constituição Cidadã, tornou-

se indiscutível a legitimidade ativa da entidade de 

classe no exercício constitucional da defesa da 

categoria.  

O Sindicato autor está legitimado para 

substituir seus sindicalizados no presente pedido, 

filiados ou não, em razão da competência extraordinária 

das entidades, conforme sólida jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:  

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE 

DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. 



 
 

 

 

AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

firmou-se no sentido de que os sindicatos 

têm legitimidade processual para atuar na 

defesa de todos e quaisquer direitos 

subjetivos individuais e coletivos dos 

integrantes da categoria por ele 

representada. Essa legitimidade 

extraordinária é ampla, abrangendo a 

liquidação e a execução dos créditos 

reconhecidos aos trabalhadores, 

independente da comprovação de filiação ao 

sindicato na fase de conhecimento. 

Precedentes. II – Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STF ARE 751500 ED / DF 

- DISTRITO FEDERAL EMB. DECL. NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento:05/08/2014; 

Órgão Julgador: Segunda Turma) 1. 

LEGITIMAÇÃO PARA A CAUSA. Ativa. 

Caracterização. Sindicato. Interesse dos 

membros da categoria. Substituição 

processual. Art. 8º, III, da Constituição 

da República. Recurso extraordinário 

inadmissível. Agravo regimental improvido. 

O artigo 8º, III, da Constituição da 



 
 

 

 

República, confere legitimidade 

extraordinária aos sindicatos para defender 

em juízo os direitos e interesses coletivos 

ou individuais dos integrantes da categoria 

que representam. [...] RE 213974 AgR / RS 

- RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. CEZAR 

PELUSO Julgamento: 02/02/2010; Órgão 

Julgador: Segunda Turma)  

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES COLETIVAS. 

ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E SINDICATOS. 

LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL. EXECUÇÃO. DISPENSA DE 

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS. 1. 

Trata-se de Agravo Regimental no qual a 

União sustenta que, por falta de 

autorização individual expressa, a 

associação de classe não pode agir na 

condição de substituto processual em 

Execução de sentença coletiva. 2. A 

jurisprudência do STJ se consolidou no 

sentido de que as associações de classe e 

os sindicatos possuem legitimidade ativa ad 

causam para atuarem como substitutos 

processuais em Ações Coletivas, nas fases 



 
 

 

 

de conhecimento, na liquidação e na 

execução, independentemente de autorização 

expressa dos substituídos e de juntada da 

relação nominal dos filiados.[...](STJ, 

AgRg no AREsp 385226/DF AGRAVO REG. NO 

AGRAVO EM REC. ESPECIAL; 2013/0268019- 0, 

Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, Julgamento 05/12/2013)  

 

Ainda, de acordo com o Estatuto Social do 

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado 

do Paraná - SINDIJUS/PR, consta expressamente a 

autorização de seus filiados para o ingresso com pedidos 

judiciais e administrativos. In verbis: 

Art. 3º. - São prerrogativas do 

Sindicato: 

I - representar perante as autoridades 

administrativas e judiciárias, em qualquer 

instância, os interesses gerais da 

categoria e os individuais e coletivos de 

seus filiados; 

 

O Supremo Tribunal Federal, através do 

Pleno, assim tem decidido, no que tange ao mandado de 

segurança coletivo: 



 
 

 

 

Mandado de Segurança Coletivo. 

Legislação. Substituição Processual. O 

inciso LXX, do art. 5.º, da Constituição 

Federal encerra o instituto da substituição 

processual, distanciando-se da hipótese do 

inciso XXI, no que surge no âmbito da 

representação. As entidades e pessoas 

jurídicas nele mencionadas atuam, em nome 

próprio, na defesa de interesses que se 

irradiam, encontrando-se no patrimônio de 

pessoas diversas. Descabe a exigência de 

credenciamento. (STJ – Pleno, RTJ 150-104 

e RDA 193-228) 

 

Também o Pleno do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, no JTJ 145-260, decidiu: 

Não é necessário que a entidade 

associativa seja autorizada pelos seus 

filiados para o ajuizamento de mandado de 

segurança coletivo. 

 

Vale lembrar as lições do mestre AMAURI 

MASCARO NASCIMENTO, que assim como demais doutrinadores 

voltados às matérias relativas às relações de trabalho, 



 
 

 

 

independentemente de vínculo contratual celetista ou 

estatutário, assegura que: 

[...] o sindicato pode ingressar com 

diversos tipos de ações das quais os 

principais serão a seguir enumerados: 

 

1. Ação de dissídio individual, na 

qualidade de substituto processual 

[...] 

 

4. Ação de dissídio individual, na 

qualidade de representantes dos 

trabalhadores, quando por estes autorizados 

para defender-lhes em juízo, interesse 

individual, salarial ou não salarial.1 

 

Ophir Cavalcante Júnior, comentando o 

artigo 8.º, inciso III, da CF de 1988, assim se posiciona: 

Não se trata de mero princípio 

programático ou que encerre simples 

representação processual - onde haveria 

necessidade de outorga de poderes - é sim, 

ao revés, o coroamento em nível 

                                                           
1 (in Direito Sindical. Saraiva, 1989. p. 253). 



 
 

 

 

constitucional do instituto da substituição 

processual, por enquanto, confere às 

entidades sindicais poderes para promover, 

em seu próprio nome, a defesa de seus 

interesses e de seus empregados em demandas 

administrativas judiciais.2 

 

As súmulas 629 e 630 do Supremo Tribunal 

Federal pacificam o entendimento a respeito da 

substituição processual pelo sindicato dos 

trabalhadores. Veja-se: 

Súmula do STF 629 - A impetração de 

mandado de segurança coletivo por entidade 

de classe em favor dos associados independe 

da autorização destes. 

 

Súmula do STF 630 - A entidade de classe 

tem legitimação para o mandado de segurança 

ainda quando a pretensão veiculada 

interesse apenas a uma parte da respectiva 

categoria. 

 

                                                           
2 REV. Ltr., vol. 53, n. 10, outubro de 1989 



 
 

 

 

Lembre-se que o artigo 8º da Constituição 

Federal deu aos sindicatos legitimidade extraordinária 

para representar filiados e não filiados.  

 

Vejamos o que nos ensina José Carlos 

Arouca: 

“O mesmo inciso III do art. 8º da 

Constituição Contempla a prerrogativa mais 

expressiva que se deu ao sindicato, 

reconhecendo sua tradição histórica:  

defesa de direitos e interesses coletivos: 

ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais 

e administrativas”. 3 

 

Pelo exposto, o Sindicato Autor está 

legitimado para ingressar com o presente pedido.  

2. DO INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO 

 

Considerando a abrangência do tema e a 

repercussão que poderá ter sobre os servidores do Poder 

Judiciário do Paraná, O SINDIJUS/PR, como representante 

                                                           
3 in Curso Básico de Direito Sindical, 2ª edição, LTR, 2009, São Paulo-SP, página 274. 



 
 

 

 

da categoria, pleiteia o ingresso como terceiro 

interessado no feito.   

Nesse sentido é o disposto na Lei 20656/21, 

sobre a legitimidade como interessados no processo 

administrativo:  

Art. 13. São legitimados como 

interessados no processo administrativo: 

 

IV - a entidade de classe, no tocante a 

direito e interesse de seus associados. 

 

§ 1º A atuação no processo 

administrativo, nos casos de organizações, 

associações e entidades de classes, 

referidas nos incisos III e IV deste 

artigo, dependerá de comprovação de 

pertinência temática por parte das pessoas 

neles indicadas. 

 

Conforme aludido no art. 1º do Estatuto do 

SINDIJUS/PR, o sindicato é constituído para fins de 

defesa, coordenação e representação da categoria 

profissional dos servidores do Poder Judiciário do Estado 

do Paraná, ativos, aposentados e pensionistas, 

remunerados diretamente pelos cofres públicos, tanto do 



 
 

 

 

foro judicial como do foro extrajudicial, excetuando-se 

os cargos comissionados. 

Portanto, demonstrado interesse para 

ingressar como terceiro interessado no presente processo 

de consulto junto ao Conselho Nacional de Justiça 

conforme inciso IV, do Art. 13, da Lei 20656/21. 

 

3. BREVE SÍNTESE DOS FATOS  

 

O Ministério Público de Contas do Paraná 

apresentou pedido de providências junto ao Conselho 

Nacional de Justiça, questionando a possibilidade de 

pagamento de licença especial não usufruída a magistrados 

da ativa.  

Em sede de liminar, foi determinado ao 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que se “[...] 

abstenha de realizar quaisquer pagamentos de licença 

especial a magistrados e servidores até deliberação do 

Plenário dos autos do Pedido de Providências n. 0002220-

97.2020.2.00.0000”.  

Depois da referida liminar o Tribunal de 

Justiça deixou de pagar até as indenização que estavam 

curso.  



 
 

 

 

4. DO MÉRITO 

 

São os artigos 134 e seguintes da Lei 

Estadual nº 16.024 que estabelecem a licença especial no 

âmbito do Poder Judiciário: 

Art. 134. O funcionário estável que 

durante 10 (dez) anos não se afastar do 

exercício de suas funções terá direito à 

licença especial de 6 (seis) meses, por 

decênio, com percepção de vencimento ou 

remuneração. 

Parágrafo único. Após cada quinquênio 

de efetivo exercício, ao funcionário 

estável que requerer conceder-se-á licença 

especial de 3 (três) meses com vencimento 

ou remuneração. 

[..] 

O  artigo 136 da Lei 16024/2008 vedava a indenização  

da Licença ESpecial quando ainda em atividade. 

 Ocorre que o Estatuto dos Servidores do Poder 

Judiciário teve modificado seu artigo 136 para para 

passar a vigorar com a seguinte redação.  

  



 
 

 

 

 

A Administração Pública está vinculada ao 

princípio da legalidade e poder regulamentar da 

Administração Pública 

 

Art. 37. 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:  

 

A Constituição do Estado do Paraná reproduziu o texto 

da Constituição Federal.  

Art. 27. A administração pública direta, indireta 

e fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e 

dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade 

e, também, ao seguinte: 



 
 

 

 

Sobre a finalidade do ato administrativo como 

pressuposto teleológico de validade do ato cite-se a 

reputada doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo.  

“Não se pode buscar através de um dado ato a 

proteção de bem jurídico cuja satisfação deveria 

ser, em face da lei, obtida por outro tipo ou 

categoria de ato. Ou seja: cada ato tem a 

finalidade em vista da qual a lei o concebeu. 

Por isso, por via dele só se pode buscar a 

finalidade que lhe é correspondente, segundo o 

modelo legal. Com efeito, bem o disse Eduardo 

Garcia de Enterría, com a habitual proficiência, 

que, ‘os poderes administrativos não são 

abstratos, utilizáveis para qualquer finalidade; 

são poderes funcionais, outorgados pelo 

ordenamento em vista de um fim específico, com 

o que apartar-se do mesmo obscurece sua fonte de 

legitimidade’. 

 

Então, se o agente dispõe de competências 

distintas para a prática de atos distintos, não 

pode, sob pena de invalidade, valer-se de uma 

competência expressada pelo ato ‘x’ com o fito 



 
 

 

 

de alcançar a finalidade ‘z’ que deveria ser 

atingida por meio do ato ‘y’. 

 

Por exemplo: se o agente tem competência para 

remover um funcionário e possui também 

competência para suspendê-lo, não pode removê-

lo com a finalidade de puni-lo, pois o ato de 

remoção não tem finalidade punitiva”. MELLO, 

Celso  Antônio Bandeira de. Curso de Direito 

Administrativo. 14ª edição. São Paulo, 

Malheiros: 2002. Pagina 39. 

O princípio da supremacia da Constituição, na 

lição do mestre José Afonso da Silva, significa que: 

 

“se coloca no vértice do sistema jurídico do 

país, a que confere validade, e que todos os 

poderes estatais são legítimos na medida em que 

ela os reconheça e na proporção por ela 

distribuídos. É enfim, a Lei Suprema do Estado, 

pois é nela que se encontram a própria 

estruturação deste e a organização de seus 

órgãos; é nela que se acham as normas 

fundamentais de Estado, e só nisso se notará 



 
 

 

 

sua superioridade em relação às demais normas 

jurídicas”4 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello com muita 

propriedade, assim preleciona a respeito do princípio da 

legalidade: 

 

"Ao contrário dos particulares, os quais podem 

fazer tudo o que a lei não proíbe, a 

Administração só pode fazer o que a lei 

antecipadamente autorize. Donde, administrar é 

prover os interesses públicos assim 

caracterizados em lei, fazendo-o na 

conformidade dos meios e formas nela 

estabelecidos ou particularizados segundo suas 

disposições.". (g.n.)5 

 

O princípio da legalidade não pode ser violado, 

e, mais uma vez, nos ensina Celso Antônio Bandeira de 

Mello:  

                                                           
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 47 
5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Direito Administrativo. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 230 



 
 

 

 

 

“violar um princípio muito é mais grave que 

transigir uma norma. A desatenção ao princípio 

implica ofensa não apenas a um específico 

mandamento obrigatório, mas a todo o sistema 

de comandos”.6 

 

Hely Lopes Meirelles conclui que “A eficácia de toda 

atividade administrativa está condicionada ao 

atendimento da lei.” 

 

Cite-se Hely Lopes Meirelles e Pontes de Miranda que 

com incomparável sabedoria tratam dos limites do poder 

regulamentar da Administração Pública: 

 

“O poder regulamentar é a faculdade de que 

dispõem os Chefes de Executivo (Presidente 

da República, governadores e Prefeitos) de 

explicar a lei para sua correta execução, ou 

de expedir decretos autônomos sobre matéria 

de sua competência ainda não disciplinada 

por lei. É um poder inerente e privativo do 

                                                           
6 In Direito administrativo brasileiro. 19. ed. Atual. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 82. 



 
 

 

 

Chefe do executivo (CF, art. 84, IV), e, por 

isso mesmo, indelegável a qualquer 

subordinado”. (Meirelles, Hely Lopes. 

Direito Administrativo Disciplinar, 24ª 

edição. Malheiros Editores. Página 111). 

 

“Se o regulamento cria direitos ou 

obrigações novas, estranhas à lei, ou faz 

reviver direitos, deveres, pretensões, 

obrigações, ações ou exceções, que a lei 

apagou, é inconstitucional. Por exemplo: se 

faz exemplificativo o que é taxativo, ou 

vice-versa. Tampouco pode ele limitar, ou 

ampliar direitos, deveres, pretensões, 

obrigações ou exceções à proibição, salvo se 

estão implícitas. Nem ordenar o que a lei 

não ordena (...). Nenhum princípio novo, ou 

diferente, de direito material se lhe pode 

introduzir. Em consequência disso, não fixa 

nem diminui, nem eleva vencimentos, nem 

institui penas, emolumentos, taxas ou 

isenções. Vale dentro da lei; fora da lei a 

que se reporta, ou das outras leis, não vale. 

Em se tratando de regra jurídica de direito 

formal, o regulamento não pode ir além da 



 
 

 

 

edição de regras que indiquem a maneira de 

ser observada a regra jurídica. 

Sempre que nos regulamentos se insere o que 

se afasta, para mais ou para menos, da lei, 

é nulo, por ser contrária à lei a regra 

jurídica que se tentou embutir no sistema 

jurídico. 

Se, regulamentando a lei ´a`, o regulamento 

fere a Constituição ou outra lei, é 

contrário à Constituição, ou à lei, e – em 

consequência – nulo o que editou. 

A pretexto de regulamentar a lei ´a`, não 

pode o regulamento, sequer, ofender o que, 

a propósito de lei `b`, outro regulamento 

estabelecera”. In. MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Curso de Direito 

Administrativo, 13ª edição, Malheiros 

Editores, São Paulo: 2000. 

 

Após decisão liminar nos autos de Pedido de 

Providências nº 0008961-22.2021.2.00.0000, o CNJ 

determinou “o sobrestamento de todos os procedimentos que 

almejam a conversão em pecúnia de licença-prêmio não 

usufruída por servidores e magistrados da ativa”.  



 
 

 

 

Veja-se que tal situação interfere 

sobremaneira sobre os servidores do Tribunal de Justiça, 

não apenas sobre os magistrados, razão pela qual, o 

SINDIJUS deve ser reconhecido como terceiro interessado 

no presente pedido de providências.  

5. DOS PEDIDOS  

 

Pelo exposto requer-se: 

a) O recebimento da presente manifestação e 

seu processamento; 

b) O deferimento do ingresso do Sindicato 

dos Servidores do Poder Judiciário do 

Paraná como terceiro interessado;  

c) A revogação da liminar deferida e, no 

mérido, julgado improcedente o pedido do 

Ministério Público de Contas do Paraná 

 

Nesses termos, 

Pede-se deferimento. 

 

Curitiba, 6  de outubro de 2022. 

 

Ludimar Rafanhin 



 
 

 

 

OAB/PR 33.324 

 

 


