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EMENTA: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  AÇÃO  COLETIVA
INTENTADA  POR  SINDICATO.  EXECUÇÃO  DO
JULGADO.  LEGITIMIDADE  DO  SERVIDOR
PERTENCENTE  À  CATEGORIA.  DESNECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA AFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EXPRESSA  RESTRIÇÃO  NO  DISPOSITIVO  DO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SOMENTE OS
SUBSTITUÍDOS  PELO  SINDICATO  PODERIAM
EXECUTAR O JULGADO. DECISÃO QUE DETERMINA
O  BLOQUEIO  DA  CONTA  DO  FUNDO  DE
PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  –  FPM,  PARA
PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EM
ATRASO.  DE  MODO  QUE,  NÃO  HAVENDO
RESTRIÇÃO, O TÍTULO PODE SER EXECUTADO POR
TODOS DA CATEGORIA, DESDE QUE PREENCHAM
OS REQUISITOS PARA SE AMOLDAR AO CASO E
AO DISPOSITIVO DO JULGADO. PRECEDENTES DO
STJ.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  E
DESPROVIMENTO DO APELO E REMESSA OFICIAL. 

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do



Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  negar  provimento  ao  apelo  e  à

remessa oficial.

Relatório

Trata-se de Remessa Oficial e  Apelação Cível  interposta
pelo Município de Olho D’água se insurgindo contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piancó-PB, nos autos dos Embargos
à  Execução  promovidos  pelo  Apelante  contra  a  Embargada/Apelada Maria
Lucicleide Procopio Leite.

A Magistrada singular (fls. 54/57), rejeitou os embargos à
execução, sob fundamento de que a sentença concessiva da segurança não
limitou  os  efeitos  da  decisão  apenas  aos  substituídos  processuais
representados pelo sindicato, relacionados naquele mandamus, mas a todos os
servidores  da  categoria  defendida,  desde  que  demonstre  o  enquadramento
fático ao dispositivo da ação coletiva, o que restou comprovado nos autos da
execução, entendendo assim pela improcedência dos Embargos à Execução.  

Inconformado,  em  suas  razões  recursais  (fls.  59/61),
sustenta  o  Apelante,  preliminarmente,  a  ilegitimidade  ativa  da
Exequente/Apelada  para figurar  na Execução,  sob alegação de ausência  de
comprovação  da  condição  de  sindicalizada,  no  mérito,  sustenta  a
impossibilidade  da  exequente  postular  execução  quando  não  fez  parte  do
mandado de segurança que originou a condenação. 

Contrarrazões pela Apelada (fls.64/68).
 
Instada a se manifestar,  a Procuradoria de Justiça opinou

pelo desprovimento do recurso (fls.79/81). 

É o relatório.

VOTO

A preliminar levantada pelo Município de Ilegitimidade Ativa
da Exequente/Apelada confunde-se com o mérito, motivo pelo qual analisarei
em conjunto. 

O cerne da questão cinge-se em perquirir se há legitimidade
ativa da ora apelante para requerer execução individual de sentença de ação



coletiva promovida pelo sindicato da categoria, mesmo na hipótese de não ser
sindicalizada e não integrar como parte na ação originária.

Analisando a sentença proferida no Mandado de Segurança
(fls.451/455),  verifica-se  que  não  restou  consignado  no  dispositivo  que  os
efeitos da decisão se restringiriam exclusivamente aos substituídos da Ação
Coletiva  promovida  pelo  Sindicato  dos  Funcionários  Públicos  Municipais  de
Patos e Região, pelo contrário, determinou o bloqueio das contas do Fundo de
Participação do Município- FPM, do Município de Olho D’água para pagamento
dos salários dos servidores em atraso. 

Desse modo, comprovando a Exequente que se enquadra na
mesma condição representada no dispositivo da ação originária que deu causa
ao título executivo, não há óbice para que proceda-se a execução, pois sendo
parte integrante dos servidores daquele município,  resta claro que também
tem direito  de receber  as parcelas  de 13º salário  que estão supostamente
atrasadas, desde que comprove em execução.

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência da possibilidade
e da legitimidade de que os membros da categoria de servidores ingressem
com execuções individuais, veja-se:

STJ-0977572)  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  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. CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de
Declaração  destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar
obscuridade,  eliminar  contradição  ou  corrigir  erro  material
existente no julgado. 2. Com efeito, no caso em apreço, não
se constata a presença de qualquer eiva a macular o acórdão
embargado que, de forma clara e expressa, concluiu que os
Sindicatos,  como  substitutos  processuais  das  categorias
profissionais que representam, possuem ampla legitimidade
para  atuar  processualmente na  defesa de seus interesses,
inclusive  em  sede  de  execução  de  sentença,  sendo
desnecessária a autorização individual prévia dos Servidores
filiados.  3.  Além disso,  restou assentado  que a  coisa
julgada proveniente desta Ação Coletiva alcança todos
os  Servidores  integrantes  da  categoria  beneficiada,
sendo  a  eles  assegurada  a  legitimidade  para  a



execução individual deste título judicial, ainda que não
ostentem a condição de afiliado da referida entidade
quando do processo de conhecimento, de modo que não
há que se falar na incidência da previsão contida no art. 2º.
A  da  Lei  9.494/1997  que  é  destinada  as  associações.  4.
Assim,  não  havendo  a  presença  de  quaisquer  dos  vícios
elencados  no  art.  1.022 do  CPC/2015;  a  discordância  da
parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido
de  declaração,  que  tem  pressupostos  específicos,  e  não
podem ser ampliados. 5. Embargos de Declaração da UNIÃO
rejeitados.  (EDcl  no  AgInt  no  Recurso  Especial  nº
1.660.651/RS  (2017/0057186-0),  1ª  Turma  do  STJ,  Rel.
Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 09.03.2018). 

  
Note-se que referido julgado se amolda perfeitamente ao

caso,  pois  no dispositivo  da sentença não há restrição que impeça que os
membros da categoria de servidores pleiteiem a execução, mesmo não sendo
filiados ao sindicato ou que não fizeram parte da ação originária. 

No mesmo sentido:

STJ-0973409)  PROCESSUAL  CIVIL  E  DIREITO
ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL.  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.  AGRAVO
INTERNO DA  UNIÃO A  QUE SE  NEGA PROVIMENTO.  1.  A
questão em debate cinge-se a eventual ilegitimidade da parte
recorrida para figurar no polo ativo de ação executiva, por
não ter comprovado a condição de filiado ao Sindicato autor
da  ação  coletiva  no  momento  da  formação  do  título
executivo.  2.  O título  executivo  não  restringe  seus  efeitos
apenas  aos  Servidores  elencados  no  rol  apresentado  nos
autos  da  ação  ordinária,  mas  tão  somente,  determina  o
pagamento aos substituídos na ação, independentemente de
individualização. Desse modo, não tendo a sentença coletiva
limitado  expressamente  os  seus  efeitos  ao  rol  de
substituídos, não há que se falar em violação à coisa julgada,
de  modo  que  seus  benefícios  devem  atingir  a  todos  os
Servidores da respectiva categoria profissional. 3. Assim, a
coisa julgada proveniente desta Ação Coletiva alcança todos
os Servidores integrantes da categoria beneficiada, sendo a
eles  assegurada a  legitimidade  para  a  execução  individual
deste título judicial, ainda que não ostentem a condição de
afiliado  da  referida  entidade  quando  do  processo  de
conhecimento.  Precedentes:  AgInt  no  REsp  1.602.913/SC,

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg05lo.nfo&d=LEI-0009494%20Art%202&sid=52932e5e.63784294.0.0#JD_LEI-0009494Art2
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0013105%20Art%201022&sid=52932e5e.63784294.0.0#JD_LEI-0013105Art1022


Rel.  Min.  HERMAN  BENJAMIN,  DJe  30.11.2016;  AgInt  no
REsp  1.555.259/CE,  Rel.  Min.  SÉRGIO  KUKINA,  DJe
09.11.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.137.300/RS, Rel. Min.
NEFI  CORDEIRO,  DJe  15.12.2015.  4.  Agravo  Interno  da
UNIÃO  a  que  se  nega  provimento.  (AgInt  no  Agravo  em
Recurso  Especial  nº  1.148.730/RS  (2017/0195061-7),  1ª
Turma  do  STJ,  Rel.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho.  DJe
06.03.2018). 

Diante  de  tais  circunstâncias,  não  merece  reparos  a
sentença que reconheceu a legitimidade ativa da parte exequente para propor
a ação executiva individual.

Nestes  termos,  também  tem  entendido  este  Egrégio
Tribunal:

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 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) 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009164820148150261,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em
06-03-2018). 



Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  a  apelação  e  a
remessa  oficial,  mantendo  a  sentença  em  todos  os  seus  termos,  em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ato  contínuo,  em  observância  ao  art.  85,  §  11,  do
CPC/2015,  majoro  os  honorários  fixados  na  sentença  em  R$  500,00
(quinhentos reais), a ser acrescido ao que fora condenado na sentença. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  com

jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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