
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001631-56.2015.815.0261 – 2ª Vara da Comarca de Piancó 
RELATOR:  João Batista Barbosa, juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.
APELANTE:    Município de Olho D’Água, representado por seu procurador Joselito Augusto de
Almeida.
APELADO:  Maria Odacy Soares da Silva Nascimento.
ADVOGADO: Alexandre da Silva Oliveira OAB/PB nº 11.562.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXE-
CUÇÃO. ILEGITIMIDADE. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO DA CATEGORIA. DEFESA DE
DIREITO  INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.  PROCEDIMENTO  EXE-
CUTÓRIO AVIADO INDIVIDUALMENTE. POSSIBILIDADE. PRE-
CEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- O servidor público integrante da 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. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto relator. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Olho D’Água em
face da sentença de fls. 36/39, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença
manejada pela edilidade, nos autos da execução de sentença proposta por Maria  Odacy Soares da
Silva Nascimento.

Em suas razões recursais (fls. 42/44), a municipalidade repisa a tese de ile-
gitimidade da apelada para pleitear o crédito, sob o argumento de que ela não está inserida no rol de
filiados da associação autora da ação de conhecimento, na qual foi gerado o título judicial persegui-
do. Por fim, requer a reforma da decisão a quo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 47/51.



A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 60/61, não opinou no méri-
to.

É o relatório.

VOTO.

Conforme relatado, a controvérsia a ser apreciada por esta Corte consiste em
aferir a possibilidade de execução individual proveniente de ação de conhecimento proposta por
sindicato.

No caso dos autos, a exequente, ora apelada, ingressou com a presente exe-
cução em razão da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 026.2008.002408-1/002, transi-
tada em julgado (fls. 12v./14), impetrado pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de
Patos e Região em face do Município de Olho D’Água.

In casu, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Regi-
ão, na qualidade de substituto processual dos integrantes da categoria, ajuizou demanda contra o
Município de Olho D'Água ora apelante, postulando o pagamento de salários atrasados dos meses
de novembro e dezembro de 2008, conforme cópia Acórdão de fls.12v/14.

Insta esclarecer que, mesmo quando se trata de decisão proferida em ação
coletiva ajuizada por Sindicato, o integrante da classe, seja filiado ou não, possui legitimidade para
propor execução da decisão transitada em julgado.

As entidades de representação, como substitutos processuais, podem defen-
der judicialmente interesses coletivos de todos os representados, e não apenas de seus associados,
sendo dispensável a juntada da relação nominal destes e de autorização expressa.

No mesmo sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECUR-
SO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCES-
SUAL.  EXECUÇÃO INDIVIDUAL.  SERVIDOR NÃO FILIADO.  LEGITIMI-
DADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.  Este Superior Tribunal  consa-
grou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula 629/STF, o sindi-
cato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos in-
teresses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação
nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. 2. Assim, o servidor público
integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem
legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condi-
ção de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 3.
Agravo  interno  não  provido.  (AgInt  no  Recurso  Especial  nº  1.689.334/RJ
(2017/0188636-8),  2ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Mauro  Campbell  Marques.  DJe
20.03.2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FAZEN-
DA PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO DE FAZER.  NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM
JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISCUSSÃO. PERDA SUPER-
VENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. CARÁ-
TER GENÉRICO DA AÇÃO COLETIVA. I - Consolidou este Superior Tribunal de
Justiça entendimento segundo o qual aquele que faz parte da categoria profissio-
nal (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical,
é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positivada transitada
em julgado, de modo que possui legitimidade para propor execução individual

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CSum%5Csum.nfo&d=STF%20-%20S%DAMULA%20N%BA%20629&sid=c9e5082.37e9b852.0.0#JD_STF-SMULAN629


oriunda de ação coletiva  (AgRg no REsp 1357759/GO, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4/8/2014). Precedentes. II - O julga-
dor não pode desconsiderar decisão judicial prolatada acerca da matéria sob exa-
me, nos casos em que constata o seu caráter geral e extensivo, diante da essencial
relevância de se evitar pronunciamentos contrários e divergentes, notadamente no
que toca a circunstâncias fáticas indistintas. III - Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 715708 RS 2005/0006961-5,  Relator: Ministro
NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 21/11/2014).

Feito este registro, restando comprovado que a parte exequente/embargada
integra a categoria representada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos e Municipais de Patos e
Região – SINFEMP, não há que se falar em carência da ação por ilegitimidade ativa para a execu-
ção do decisum.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓ-
RIO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque (Presidente).  Participaram do julgamento,  ainda,  a Exma.  Desa.  Maria  das Graças
Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator



ESTADO DA PARAÍBA
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001631-56.2015.815.0261 – 2ª Vara da Comarca de Piancó 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Olho D’Água em
face da sentença de fls. 36/39, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença
manejada pela edilidade, nos autos da execução de sentença proposta por Maria  Odacy Soares da
Silva Nascimento.

Em suas razões recursais (fls. 42/44), a municipalidade repisa a tese de ile-
gitimidade da apelada para pleitear o crédito, sob o argumento de que ela não está inserida no rol de
filiados da associação autora da ação de conhecimento, na qual foi gerado o título judicial persegui-
do. Por fim, requer a reforma da decisão a quo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 47/51.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 60/61, não opinou no mérito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 23 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR
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