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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DO 
MANDATO CLASSISTA. INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 2º, ‘a’, DA LEI Nº 9.073/90. LIMITE DE 09 
SERVIDORES DISPENSADOS DEVE SE DAR EM 
CADA ENTIDADE ASSOCIATIVA DESCRITA NO 
ART. 1º DA MESMA LEI. 
A Lei Estadual nº 9.073, de 15 de maio de 1990, que 
dispõe sobre a dispensa de servidores da 
Administração Pública Direta e Indireta para o 
exercício de mandato eletivo em confederação, 
federação, sindicato, entidade ou associação de 
classe, estabelece limites diversos para a dispensa de 
servidores, considerando a natureza sindical ou 
associativa da entidade.  
No caso dos autos, o pedido relaciona-se à entidade 
associativa, não computando as dispensas efetivadas 
pela publicação da fl. 98, que trata de mandato 
classista junto ao Sindicato dos Servidores da 
Procuradoria-Geral do Estado (SINDISPGE/RS), razão 
pela qual possuem as impetrantes o direito líquido e 
certo à licença pleiteada. 
 
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DERAM 
PROVIMENTO AO APELO. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

QUARTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70053473690 (N° CNJ: 0071994-
30.2013.8.21.7000) 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

LOURDES HELENA MOREIRA 
RIBEIRO  
 

APELANTE 

ALICE TEREZINHA SANTOS DA 
SILVA  
 

APELANTE 

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES 
DA PROCURADORIA GERAL - 
ASPGE  
 

APELANTE 

PROCURADORA-GERAL ADJUNTO 
PARA ASSUNTOS 
ADMINISTRATIVOS  
 

APELADO 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, vencido o Relator, em 

dar provimento ao apelo. 

Custas na forma da lei. 

Participou do julgamento, além dos signatários, o eminente 

Senhor DES. EDUARDO UHLEIN. 

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2013. 

 
 

DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA,  
Presidente e Relator.  

 
 

DES.ª AGATHE ELSA SCHMIDT DA SILVA,  
Revisora e Redatora. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA (PRESIDENTE E RELATOR) 

Trata-se de apelação interposta pela Associação dos 

Servidores da Procuradoria Geral do Estado e outras, contra decisão que 

julgou improcedente a ação de mandado de segurança impetrada contra ato 

da Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos do Estado do 

Rio Grande do Sul, a qual visava à liberação das impetrantes Lourdes 

Helena Moreira e Alice Terezinha Santos da Silva para o exercício dos 

mandatos classistas de Presidente e de Secretária-Geral. 
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Em suas razões, a Associação invocou o disposto no art. 27 da 

Constituição Estadual e no art. 2° da Lei Estadual n.° 9.073/90, 

argumentando ser equivocado o entendimento de que a liberação de 

servidores para o Sindicato dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado 

impossibilite a dos membros da Associação dos Servidores da Procuradoria 

Geral do Estado, visto tratarem-se de entidades distintas em suas 

personalidades jurídicas e finalidades, tendo a própria lei que as rege 

estabelecido de maneira diferenciada a forma de liberação de seus 

dirigentes. Aduz que não há na legislação limitação do número de servidores 

liberados para atuarem em entidades de classe. Trouxe jurisprudência e 

postulou o provimento do apelo. 

 

Lançado parecer pelo Ministério Público, vieram os autos 

conclusos. 

 

É o relatório. 

V O T O S  

DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA (PRESIDENTE E RELATOR) 

Busca a parte impetrante a liberação para o exercício de 

mandato classista, de Presidente e Secretária-Geral da Associação dos 

Servidores da Procuradoria Geral do Estado. 

 

Dispõem os artigos 5º, XVII e 37, VI, ambos da Constituição 

Federal:  

 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
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[...] 
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar; 
 
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:  
[...] 
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical;” 

 

Já o art. 27, II, da Constituição Estadual prevê:  

 
“Art. 27. É assegurado: 
I – aos sindicatos e associações dos servidores da 
administração direta ou indireta: 
[...] 
II – aos representantes das entidades mencionadas no 
inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho, 
com dispensa de suas atividades funcionais, de mandato 
em confederação, federação, sindicato e associação de 
servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua 
situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por 
merecimento; 
[...]” 

 

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESEMPENHO DE 
MANDATO CLASSISTA NA FORÇA SINDICAL. LICENÇA. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS FINANCEIROS 
RETROATIVOS. SÚMULAS 269/STF E 271/STF. NÃO-
INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTE DA 
TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
1. O servidor público do Estado do Rio Grande do Sul tem 
direito à licença para o desempenho de mandato classista, 
inclusive para o exercício de cargo executivo em centrais 
sindicais, no caso, na Força Sindical, sem prejuízo da sua 
situação funcional ou remuneratória. Inteligência dos arts. 1º 
e 4º da Lei Estadual 9.073/90. 
2. Na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus 
vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou 
abusivo da autoridade impetrada, os efeitos patrimoniais da 
concessão da ordem em mandado de segurança devem 
retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de 
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direito líquido e certo. Inaplicabilidade dos enunciados das 
Súmulas 269/STF e 271/STF. Precedente do STJ. 
3. Recurso ordinário provido. 
(RMS nº 22.772-RS, Min. Rel. Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
Turma, julgado em 26/08/08) (Grifado) 

 

E, segundo a Lei Estadual nº 9.073/90 (que dispõe sobre a 

dispensa de servidores para o exercício de mandato eletivo em 

confederação, federação, sindicato, entidade ou associação de classe):  

 

Art. 1º - Ficam dispensados do exercício das atribuições de 
seus cargos, funções e empregos os servidores, admitidos 
sob o regime estatutário e consolidado das Leis do 
Trabalho, da Administração Pública Direta e Indireta, eleitos 
para exercerem mandato em confederação, federação, 
sindicato ou associação de classe, de âmbito estadual ou 
nacional, sem prejuízo da sua situação funcional ou 
remuneratória, exceto promoção por merecimento. 
Parágrafo único - Será considerado, como de efetivo 
exercício, para todos os efeitos legais, o período de 
dispensa. 
Art. 2º - A dispensa fica limitada: 
a) no caso de entidades associativas, a um dirigente, 
quando a entidade não atingir duzentos associados, e a dois 
dirigentes, quando congregar de duzentos a quinhentos, 
acrescida de mais um a cada grupo de quinhentos 
associados, até o máximo de nove; 
b) no caso de entidades sindicais, aos integrantes da 
Diretoria Executiva, na forma estatutária, até o limite de 
onze, salvo ampliação mediante convenção coletiva de 
trabalho. 
Art. 3º - A comunicação do afastamento, instruída com a ata 
de eleição, o estatuto da entidade e a declaração do número 
de associados, deverá ser dirigida ao titular do órgão, 
autarquia, fundação ou empresa, onde o beneficiário da 
dispensa exerça sua função. 
§ 1º - Decorridos quinze dias da data em que tiver sido 
protocolizado o requerimento da dispensa, o servidor será 
considerado autorizado para o seu afastamento, salvo se 
antes tiver sido cientificado do indeferimento fundamentado 
do pedido. 
§ 2º - A indicação dos dirigentes a serem dispensados de 
suas atividades somente poderá ser alterada em períodos 
superiores a noventa dias, exceto se o anteriormente 
indicado renunciar ou, por qualquer outra forma, se 
desvincular do exercício do mandato de que trata o artigo 1º 
desta Lei. 
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§ 3º - A comunicação a que se refere o "caput" deste artigo, 
quando efetivada por entidade sindical, será instruída 
exclusivamente pela ata de eleição. 
[...] (Grifou-se.) 

 

Assim, verifica-se dos documentos de fls. 98/115, que o limite 

de 11 (onze) servidores previsto na letra “b” do art. 2° da Lei Estadual n.° 

9.073/90 foi extrapolado, o que impede a liberação das duas impetrantes.  

 

Sendo assim, é o voto para negar provimento ao apelo. 

 

DES.ª AGATHE ELSA SCHMIDT DA SILVA (REVISORA E REDATORA) 

Com a vênia do eminente Relator, voto pelo provimento do 

apelo, para conceder a segurança. 

 

Isso porque, a Lei Estadual nº 9.073, de 15 de maio de 1990, 

que dispõe sobre a dispensa de servidores da Administração Pública Direta 

e Indireta para o exercício de mandato eletivo em confederação, federação, 

sindicato, entidade ou associação de classe, estabelece limites diversos 

para a dispensa de servidores, considerando a natureza sindical ou 

associativa da entidade, nos seguintes termos: 

 
 Art. 1º - Ficam dispensados do exercício das 
atribuições de seus cargos, funções e empregos 
os servidores, admitidos sob o regime estatutário 
e consolidado das Leis do Trabalho, da 
Administração Pública Direta e Indireta, eleitos 
para exercerem mandato em confederação, 
federação, sindicato ou associação de classe, de 
âmbito estadual ou nacional, sem prejuízo da sua 
situação funcional ou remuneratória, exceto promoção 
por merecimento.  

Parágrafo único - Será considerado, como de efetivo 
exercício, para todos os efeitos legais, o período de 
dispensa.  
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Art. 2º - A dispensa fica limitada:  

a) no caso de entidades associativas, a um 
dirigente, quando a entidade não atingir duzentos 
associados, e a dois dirigentes, quando congregar 
de duzentos a quinhentos, acrescida de mais um a 
cada grupo de quinhentos associados, até o 
máximo de nove;  

b) no caso de entidades sindicais, aos integrantes da 
Diretoria Executiva, na forma estatutária, até o limite 
de onze, salvo ampliação mediante convenção coletiva 
de trabalho. 

 

No caso dos autos, o pedido relaciona-se à entidade 

associativa, não computando as dispensas efetivadas pela publicação da fl. 

98, que trata de mandato classista junto ao Sindicato dos Servidores da 

Procuradoria-Geral do Estado (SINDISPGE/RS), razão pela qual possuem 

as impetrantes o direito líquido e certo à licença pleiteada. 

 

Do exposto, dou provimento ao apelo, concedendo a 

segurança pleiteada. 

Custas, na forma da Lei. 

Sem honorários, diante da espécie (art. 25 da Lei n. 

12.016/09). 

 

 
DES. EDUARDO UHLEIN 

Peço vênia para divergir. 

O art. 2º da Lei Estadual nº 9.073/90, que trata da limitação 

de licenças para atendimento a mandatos sindicais ou associativos, contem 

duas alíneas. 

 A primeira é específica à entidade associativa, que é o caso 

da impetrante. 
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Diz o art. 2º, letra a: “A dispensa fica limitada,  no caso de 

entidades associativas, a um dirigente quando a entidade não atingir 200 

associados e a dois dirigentes quando congregar 200 a 500, acrescida de 

mais um a cada grupo de 500 associados até o máximo de nove”. 

Então, para as entidades, a lei limitou a nove servidores, no 

máximo, observado o conjunto do associados. 

 Na letra b, por sua vez, que Vossa Excelência referiu no 

voto e que também está referido no parecer escrito do Dr. Bardou - aliás, 

está negritado no parecer -, “no caso de entidades sindicais, a limitação é 

aos integrantes da diretoria executiva, na forma estatutária, até o limite de 

onze, salvo ampliação mediante convenção coletiva de trabalho”. 

Da leitura de tais dispositivo, concluo, rogando novamente 

vênia, é que a lei não limitou a onze no total de cada entidade administrativa. 

Talvez a normta tenha sido um pouco pródiga, mas é o que temos em 

termos de lei. Apenas para cada entidade, conforme a sua natureza e porte, 

estabeleceu um limite.  

Para o sindicato o limite é onze, e ainda admitiu uma 

ampliação se houver convenção coletiva. No caso das entidades 

associativas, o limite é nove, e aí varia a quantidade de dirigentes liberáveis 

ou passíveis de liberação conforme o porte da entidade.  

Então, parece-me, até pela divisão didática que a lei fez, que 

não podemos somar o número de servidores de modo que uma entidade 

sindical, por exemplo, pudesse receber somente ela o limite de onze e que  

nenhuma entidade associativa nova - que, pela liberdade sindical prevista na 

Constituição, pode ser criada a qualquer momento - pudesse fazer-se 

governar por servidores em atividade e assim representar seus associados. 

Aliás, quando a Administração, data venia, impede essa 

liberação, parece-me que atenta inclusive contra o princípio constitucional da 

liberdade de associação e de sindicalização. 
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Até se poderia discutir se não deveria haver uma limitação 

porque, se muitas entidades forem criadas, daqui a pouco só vai haver 

representantes sindicais, e não representados. Mas isso é uma outra 

questão que até se poderia examinar sob o ponto de vista da razoabilidade  

e de eventual constitucionalidade de tais disposições. 

Aliás, a pergunta é:  se são tantos os servidores liberados 

para atender mandatos sindicais, por que não se propõe mudança nessa 

norma?  Por que, ao invés de o Poder Executivo negar administrativamente 

o direito estampado na lei e remeter os servidores e representantes sindicais 

e associativos ao Judiciário, impondo a este Poder o ônus de determinar o 

cumprimento de uma lei um tanto pródiga, não propõe o próprio Executivo, 

responsavelmente, a alteração da lei, já que é somente sua a iniciativa para 

tanto?  Ou governar não é exatamente a tarefa do Poder Executivo ? 

Enfim,  de novo rogando vênia, estou concedendo a 

segurança. 

É como voto. 

 

 

 

DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA - Presidente - Apelação Cível nº 

70053473690, Comarca de Porto Alegre: "POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR, DERAM PROVIMENTO AO APELO." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: VERA REGINA C DA ROCHA MORAES 


