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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL nº 0000916-48.2014.815.0261
ORIGEM   : 5ª Vara da Comarca de Patos
RELATOR :  Dr.  Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir  o

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Município de Olho D/Água
PROCURADOR  :  Joselito  Augusto Almeida  e Bruno da Nóbrega Carvalho
(OAB/PB 13.148)
APELADO    : Maria das Graças Souza Araújo
ADVOGADO: Alexandre da Silva Oliveira – OAB/PB 11.652

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível  –
Cumprimento  autônomo  de  sentença  –
Fazenda Pública – Embargos à execução –
Ilegitimidade ativa – Ação coletiva intentada
por  sindicato  –  Execução  do  julgado  –
Legitimidade  do  servidor  pertencente  à
categoria  –  Desnecessidade  de
comprovação  da  afiliação  –  Ausência  de
violação à coisa julgada – Desprovimento.

“Conforme  entendimento  consolidado  no
âmbito do STJ, os sindicatos, na qualidade
de  substitutos  processuais,  detêm
legitimidade  para  atuar  judicialmente  na
defesa dos interesses coletivos de toda a
categoria  que  representam,  sendo
prescindível a relação nominal dos filiados
e suas respectivas autorizações. 2. A coisa
julgada formada na ação coletiva beneficia
todos os servidores da respectiva categoria
profissional,  possuindo  eles,  portanto,
ainda que não filiados à entidade de classe,
legitimidade  para  promover  a  execução
individual  do título  judicial”.  (STJ -  AgRg  no
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REsp:  1148738,  Relator:  Ministro  NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 10/11/2017).

- “A coisa julgada oriunda da ação coletiva
de  conhecimento  proposta  por  Sindicato,
na  qualidade  de  substituto  processual,
abarcará todos os servidores da categoria,
tornando-os partes legítimas para propôr a
execução  individual  da  sentença,
independentemente  da  comprovação  de
sua  filiação”.  (REsp  1270266/PE,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos o acima identificados.

A  C  O  R  D  A  M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar
provimento à apelação cível, nos termos do voto do relator e da súmula de
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta pelo  MUNICÍPIO
DE OLHO D´ÁGUA, em face de MARIA DAS GRAÇAS SOUZA ARAÚJO, in-
conformado com a sentença proferida pela M.M. Juíza da 2ª Vara da Comarca
de Piancó que, nos autos dos embargos à execução, fundados em ilegitimida-
de ativa da exequente, julgou improcedente o pedido autoral.

Nas  razões  recursais  (fls.  53/55),  alega o
recorrente/executado que a exequente não tem legitimidade para postular a
execução em tela, uma vez que não fez parte do mandado de segurança que
originou a condenação.

Com isso, pugna pela nulidade da senten-
ça, julgando procedentes os embargos.

Sem contrarrazões ao apelo (fl. 55.v).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça emitiu parecer, sem, contudo, manifestar-se acerca
do mérito recursal (fls. 61/65).
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É o que importa relatar. 

V O T O:

A questão cinge-se unicamente em definir
se  a  embargada  teria  que  comprovar  a  condição  de  filiada  do  Sindicato
SIFEMP – Sindicato dos Funcionários Públicos municipais de Patos e região,
eis que em sentença proferida em mandado de segurança restou reconhecido
o direito dos substituídos (servidores públicos do município de Patos e região)
ao pagamento de débito salarial referente ao mês de dezembro de 2008 e 13º
salário de 2008 (fl. 30/35).

A sentença guerreada julgou improcedente
os embargos, rejeitando a alegação de ilegitimidade ativa da servidora para
apresentar o cumprimento de sentença individual do julgado.

O Sindicato quando da propositura da ação
mandamental, na fase cognitiva, figurou em substituição processual, eis estar
autorizado  a  defender  os  direitos  e  interesses  coletivos  ou  individuais  da
categoria, independentemente de autorização, por força do disposto no artigo
8º, inciso III, da Lei Fundamental, que assim, dispõe,  in verbis:

 Art.  8º  É  livre  a  associação  profissional  ou
sindical, observado o seguinte:

(...)

 III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive  em  questões  judiciais  ou
administrativas;

 
No mesmo sentido, oportuno trazer à baila

os seguintes precedentes jurisprudenciais:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.  AÇÃO  COLETIVA  INTENTADA
POR SINDICATO. EXECUÇÃO DO JULGADO.
LEGITIMIDADE  DO  SERVIDOR
PERTENCENTE  À  CATEGORIA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
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AFILIAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  À
COISA JULGADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL  DA  UNIÃO  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.  1.  Conforme  entendimento
consolidado  no  âmbito  do  STJ,  os
sindicatos,  na  qualidade  de  substitutos
processuais, detêm legitimidade para atuar
judicialmente  na  defesa  dos  interesses
coletivos  de  toda  a  categoria  que
representam, sendo prescindível  a  relação
nominal  dos  filiados  e  suas  respectivas
autorizações. 2. A coisa julgada formada na
ação coletiva beneficia todos os servidores
da  respectiva  categoria  profissional,
possuindo  eles,  portanto,  ainda  que  não
filiados  à  entidade  de  classe,  legitimidade
para  promover  a  execução  individual  do
título  judicial.  3.  Decisão  agravada  mantida
(fls.  292).   (STJ  -  AgRg no  REsp:  1148738,
Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO, 10/11/2017).

E,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SINDICATO.  ENTIDADE  DE  CLASSE.
SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  VIOLAÇÃO
DO  ART.  535,  II,  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA.  SERVIDOR  NÃO  FILIADO.
EXECUÇÃO  INDIVIDUAL.  LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES  DO  STJ. 1.  Afasta-se  a
ofensa  aos  arts.  458,  II  e  535,  II,  do  CPC,
quando  o  decisório  está  claro  e
suficientemente  fundamentado,  decidindo
integralmente a controvérsia.
2. A coisa julgada oriunda da ação coletiva
de  conhecimento  proposta  por  Sindicato,
na  qualidade  de  substituto  processual,
abarcará todos os servidores da categoria,
tornando-os partes legítimas para propôr a
execução  individual  da  sentença,
independentemente da comprovação de sua
filiação. 3.  Recurso  especial  parcialmente
provido.
(REsp  1270266/PE,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)
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Destarte,  não  restam  dúvidas  de  que  a
jurisprudência já se consolidou no reconhecimento de que o servidor público
integrante de categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem
legitimidade  para  propor  execução  individual,  ainda  que  não  ostente  a
condição  de  filiado  ou  associado  da  entidade  autora  da  ação  de
conhecimento.

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos  acima  apontados,  NEGO  PROVIMENTO à  apelação  cível,
mantendo a sentença “a quo”.

Considerando  o  teor  do  art.  85,  §11º,  do
novo  CPC,  será  possível  o  arbitramento  de  honorários  sucumbenciais
recursais,  uma vez que, julgado o recurso,  incumbe à instância “ad quem”
majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, entendo por bem
majorar a verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luiz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição  ao Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

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, 06 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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