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01 APELANTE            :Município de Belém
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PROCESSUAL  CIVIL  E
CONSTITUCIONAL  –  Remessa
necessária  e  apelações  cíveis  -  Ação
ordinária  de  cobrança  –  Servidor  público
municipal – Verbas salariais - Procedência
parcial  da pretensão deduzida -  Demanda
ajuizada  por  sindicato  –  Substituição
processual – Não configuração (art. 8º, III,
da  CF)  -  Direito  individual  heterogêneo  -
Carência do direito de ação – Ilegitimidade
ativa  “ad  causam” –  Reconhecimento  de
ofício  –  Possibilidade  -  Extinção  do
processo sem resolução do mérito (art. 267,
VI,  do  CPC) –  Provimento  da  remessa
oficial – Recursos voluntários prejudicados. 

− A Constituição  Federal,  por  seu art.  8º,
III,  legitimou  o  sindicato  a  atuar  como
substituto processual apenas na defesa dos
interesses coletivos “lato sensu”, dos quais
são  espécies  os  interesses difusos,
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coletivos  “strictu  sensu” e  individuais
homogêneos.

− “As entidades sindicais têm legitimidade
ativa para demandar em juízo a tutela de
direitos  subjetivos  individuais  dos
integrantes  da  categoria,  desde  que  se
trate de direitos homogêneos”. (STJ - AgRg
no REsp 437787/RS) 

− Uma  vez  que  a  Carta  Magna  não
autorizou o sindicato a ajuizar demanda na
defesa  de  direito  individual  heterogêneo,
carece o sindicato de legitimidade ativa. 

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  em dar
provimento à remessa oficial  e julgar  prejudicados os recursos voluntários,
nos termos do voto do relator e da súmula do julgamento de fl. 145.

R E L A T Ó R I O

Perante o Juízo da Comarca de Belém, o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  -  SINDSERVM,
sob os auspícios da gratuidade judiciária, ajuizou “ação ordinária de cobrança
em favor do(a) servidor(a) público, do(a) senhor(a) Maria da Silva” em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM,  objetivando a condenação da aludida edilidade ao
pagamento de algumas verbas salariais devidas à citada servidora, tais como,
terço de férias, gratificação natalina, quinquênios. 

Contestação às fls. 30/41, aduzindo  que a
servidora não faz  “jus” à percepção das verbas pleiteadas, posto que todas
foram devidamente quitadas pela Edilidade. 

Impugnação à contestação às fls. 34/35.

Sentença  às  fls.  89/91,  julgando
parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,  para condenar  “a
Prefeitura Municipal de Belém à autora Maria da Silva os salários referentes
aos meses de setembro a dezembro de 2004, 13º salário relativo ao ano de
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2004,  bem  como  o  1/3  constitucional  de  férias  referente  aos  períodos
aquisitivos de 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2008/2009”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de apelação, pugnando pelo reconhecimento do seu direito à percepção dos
quinquênios.  

Às  fls.  102/105,  o  Município  de  Belém
também interpôs  recurso  de  apelação,  deduzindo  os  mesmos  argumentos
expendidos na contestação. 

Contrarrazões  apresentadas  apenas  pela
parte autora (fls. 108/110).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça deixou de emitir  parecer,  ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fl. 139).

É o relatório.

V O T O

Aprioristicamente,  ressalvo  que  conheço
deste  processo,  também,  como reexame necessário,  uma vez que,  sendo
ilíquida  a  sentença  primeva,  faz-se  mister  a  aplicação  da  Súmula  490  do
Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Súmula  490:  A  dispensa  de  reexame  necessário,
quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.” (Grifei).

Feito isso, passa-se a análise conjunta da
remessa necessária e das apelações cíveis.

“Ab  initio”,  faz  mister  ressaltar  que  as
questões  de  ordem  pública,  como  a  matéria  atinente  a  legitimidade  das
partes,  deve  ser  analisada  “ex  officio”  pelo  julgador.  Ademais,  a  remessa
oficial devolve à instância superior o conhecimento integral da controvérsia,
sob o crivo da especial análise das condenações contra a Fazenda Pública. 

A possibilidade de se apreciar  matéria  de
ordem pública  a  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição  é  tema assente  no
Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
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“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  ILEGITIMIDADE  DE  PARTE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.  REFORMATIO IN
PEJUS.
INOCORRÊNCIA.  EFEITO  EXPANSIVO  SUBJETIVO.
ART.  509  DO  CPC.  LITISCONSÓRCIO  SIMPLES.
INAPLICABILIDADE.
1.  As  questões  de  ordem  pública,  no  caso  a
ilegitimidade  das  partes,  podem  ser  alegadas  em
qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo
ser,  até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz,  o que
afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio
in pejus, levantadas pelos recorrentes.
2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte
é  o  de  que  o  recurso  produz  efeitos  somente  ao
litisconsorte  que  recorre,  ressalvados  os  casos  de
litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  770.326/BA,  Rel.  Ministro  CELSO
LIMONGI  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/SP),  SEXTA  TURMA,  julgado  em 02/09/2010,  DJe
27/09/2010)” (grifei)

Mais:

PROCESSO  JUDICIAL  TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU.  ALEGAÇÃO  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO
EXECUTADO (ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
OBJETO  DA  TRIBUTAÇÃO).  MATÉRIA  DE ORDEM
PÚBLICA SUSCITÁVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.  INOCORRÊNCIA.  PENHORA  DO  BEM
OBJETO  DA  EXAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA
INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS  (PAS  DES
NULLITÈS  SANS  GRIEF)  E  ECONOMIA
PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA.
1.  As condições da ação e os pressupostos processuais,
matérias  de  ordem  pública,  não  se  submetem  à
preclusão para  as  instâncias  ordinárias,  podendo  ser
examinadas  a  qualquer  tempo,  mesmo de  ofício  pelo
Juiz,  enquanto  estiver  em  curso  a  causa,  ex  vi  do
disposto  no  artigo  267,  §  3º,  do  Código  de  Processo
Civil.
(...)
10.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  nesta
parte, desprovido.
(REsp  818.453/MG,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  16/09/2008,  DJe
02/10/2008)” (grifei)

Pois bem.  “In casu”,  o Sindicato Unificado
dos Servidores Públicos Municipais – SINDSERVM ajuizou “ação ordinária de
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cobrança em favor do(a) servidor(a) público (...) Maria da Silva”, em face do
Município de Belém, objetivando receber algumas vantagens pecuniárias, sob
a alegação de que a referida servidora vem tendo seus vencimentos retidos
pela aludida edilidade. 

Vê-se,  claramente,  que  o  direito  em
questão é de titularidade de uma única filiada, direito individual heterogêneo,
portanto. Contudo, o sindicato promovente é parte ilegítima para pleitear, em
nome próprio, direito de titularidade de uma única servidora filiada, haja vista
que  a Constituição Federal, por seu art. 8º, III, legitimou o sindicato a atuar
como substituto processual apenas na defesa dos interesses coletivos  “lato
sensu”, dos quais são espécies os interesses difusos, coletivos “strictu sensu”
e  individuais  homogêneos.  Uma vez  que  a  Carta  Magna  não  autorizou  o
sindicato  a  ajuizar  demanda  na  defesa  de  direito  individual  heterogêneo,
carece o sindicato/promovente de legitimidade ativa. 

Sobre  o  tema,  colaciono  os  seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA.  LEGITIMIDADE
ATIVA.  SINDICATO.  AÇÃO  FUNDADA  EM
CONTRATO  DE  SEGURO  DE  VIDA.  RESCISÃO
UNILATERAL  DA  AVENÇA  VIGENTE  HÁ  MAIS  DE
TRINTA  ANOS.  ABUSIVIDADE.  SÚMULA  N.  83.
DECISÃO MANTIDA.
1.  Está  pacificado  nesta  Corte  Superior  o
reconhecimento  da  legitimidade  extraordinária,
conferida  pela  Constituição  Federal,  aos  sindicatos,
para defesa, em juízo ou fora dele, dos direitos e dos
interesses  coletivos  ou  individuais  homogêneos,
independentemente  de  autorização  expressa  do
associados.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade da
rescisão unilateral do contrato de seguro de vida que, no
caso,  estava  em  vigência  há  mais  de  três  décadas.
Consonância  desse  entendimento  com a orientação do
STJ. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 236.886/SP, Rel.  Ministro ANTONIO
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
21/11/2013, DJe 28/11/2013)” (grifei)

Mais:

“AGRAVO REGIMENTAL  NO RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  NATUREZA
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INDIVIDUAL E HETEROGÊNEA DA LIDE. AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE ATIVA.
1. A definição da natureza do direito pleiteado reflete, de
forma  direta,  no  regime  da  legitimidade  ativa  do
Sindicato  -  representação ou substituição processual  -
para defesa dos interesses de seus filiados.
2. Não se configura, na espécie, substituição processual,
ainda  que  o  sindicato  tenha  restringido  a  demanda  a
uma  tutela  inter  partes,  mas  de  representação
processual,  hipótese em que a tutela jurisdicional  terá
pertinência subjetiva apenas com aqueles relacionados
pelo sindicato demandante. Precedente.
3.  As entidades  sindicais  têm legitimidade  ativa  para
demandar  em  juízo  a  tutela  de  direitos  subjetivos
individuais dos integrantes da categoria, desde que se
trate de direitos homogêneos. Precedente.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  437787/RS,  Rel.  Ministra  ALDERITA
RAMOS  DE  OLIVEIRA  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em
05/03/2013, DJe 15/03/2013)” (grifei)

Ainda:

“RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PROCESSO  CIVIL.  SINDICATO  DE
SERVIDORES  PÚBLICOS  FEDERAIS.  DEFESA  DE
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE PARTE
DA  CATEGORIA.  PREJUÍZO  DE  PARCELA  DOS
SINDICALIZADOS.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.
PRECEDENTES.
1.  Os  sindicatos  têm  legitimidade  ativa  para,  como
substituto  processual,  demandar  em juízo  a  tutela  de
direitos  subjetivos  individuais  de  seus  filiados,  desde
que  se  cuide  de  direitos  homogêneos  que  tenham
relação com seus fins institucionais.
2.  Na  hipótese,  contudo,  de  defesa  de  interesses  de
parcela  da  categoria,  em  prejuízo  de  parte  dos
servidores  filiados,  não  há  falar  em  legitimidade  da
entidade de classe para impetrar mandado de segurança
coletivo,  ante  a  existência  de  nítido  conflito  de
interesses.
3. Recurso ordinário improvido.
(RMS 23.868/ES,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
17/08/2010, DJe 30/08/2010)” (grifei)

Para  atuar  em  defesa  de  interesses
próprios e individuais de cada um de seus filiados, em ação ordinária, como
no caso dos autos, o sindicato deve estar devidamente autorizado, uma vez
que, nestas hipóteses, ele age como representante processual e não como
substituto. 
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Ante  a  ausência  de  autorização  expressa
da  servidora  filiada,  para  que  a  entidade  sindical  pudesse,  no  caso  em
comento,   representá-la,  eis  que,  conforme  visto,  a  pretensão  deduzida
envolve direito individual não homogêneo, configura-se a ilegitimidade ativa
“ad causam”.

Sobre  o  assunto,  preconiza  Hugo  Nigro
Mazzilli que  “interesses individuais de caráter  não homogêneo só poderão
ser  defendidos  pelo  sindicato  ou  outras  entidades  associativas  em ações
individuais, por meio de representação1.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já
decidiu: 

“APELAÇÃO.  AÇÃO  COLETIVA.  PLANO  DE
APOSENTADORIA.  ALTERAÇÃO  NO  SEU
REGULAMENTO.  IRRESIGNAÇÃO. AÇÃO
PROPOSTA  POR  SINDICATO.  INTERESSES
INDIVIDUAIS  NÃO  HOMOGÊNEOS.  HIPÓTESE
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.  AUSÊNCIA
DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. PRELIMINAR
DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120090160233001 -
Órgão  (4A  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  Frederico
Martinho  da  Nódrega  Coutinho  -  j.  Em  07/06/2011”
(grifei)

Assim, em face do que dispõe o art. 8º, III,
da Carta Magna, carece o sindicato de legitimidade para figurar no polo ativo
da presente lide, uma vez que, “in casu”,  o direito pleiteado é de natureza
individual heterogênea.  

D I S P O S I T I V O 

Em  sendo  assim,  dá-se  provimento  à
remessa  necessária,  para,  decretando  a  nulidade  do  “decisum  a  quo”,
reconhecer a ilegitimidade ativa “ad causam” do sindicato/promovente, e,
com fulcro no art.  267, VI, do CPC, julgar extinto o processo, sem resolução
do mérito. Apelações prejudicadas.   

Tendo  em  vista  a  nova  solução  dada  à
demanda, face à inversão da sucumbência, condeno o sindicato/promovente
a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$
1In. A Defesa dos Interesses Difusos em Juizo, Editora Saraiva, 174 edição, p.277 e 278
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800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, ressalvando-
se, entretanto, o disposto no art. 12 da Lei 1.060/502.     

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluízio
Bezerra  Filho,  Juiz  convocado,  com jurisdição  plena,   em substituição  ao
Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz
convocado, com jurisdição plena, 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, 29 de julho de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator

2“Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa
fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”.
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