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SEXTA CÂMARA CÍVEL

  Agravo de Instrumento nº 0802512-69.2020.8.10.0000 - PJE

   Agravante: Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão - SINDJUS.

 Advogados: Pedro Duailibe Mascarenhas e outros.

 Agravado: Estado do Maranhão.

Relatora:Desª. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz.

DECISÃO LIMINAR

   Cuida-se deAgravo de Instrumentointerposto peloSindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão -

     SINDJUS em face do Estado do Maranhão, em irresignação à decisão (ID naorigem 27794314), nos autos do Processo nº 08

    43087-53.2019.8.10.0001-PJE, que determinou queo SINDJUS proceda à emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias,

  acostando aos autos as respectivas autorizaçõesdos seus filiados, sob pena de indeferimento da exordiale extinção do processo

sem exame de mérito.

     Em suas razões recursais(ID 5851199) oSindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão - SINDJUS

     requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso, com a sua reforma,

  alegando, para tanto, que alegitimidade ad causamdo sindicato é ampla e representa toda a categoria, independentemente de

filiação ou autorização, como reconhecido pelo STF no RE 883642/RG.

É o relatório.

Decido.

 Presentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, concernentes ao cabimento
1
, à legitimidade

2
, ao

 interesse recursal
3
, à inexistência de fato impeditivo ou extintivo

4
, bem como os requisitos extrínsecos, especificamente a

 tempestividade
5
, o preparo

6
e a regularidade formal

7
, conheço do presente Agravo de Instrumento.
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   Preliminarmente ressalto que o caso sub examine não se adéqua às hipóteses de julgamento monocrático do recurso

 , disciplinadas no art. 932, incs. III e IV do CPC, razão pela qual passo à apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo

 ope judice ao recurso.

  A propósito, o novel Código de Processo Civil assegura a concessão do efeito suspensivo impróprio ao agravo para

sustar os efeitos práticos da decisão vergastada até julgamento final do recurso, uma vez preenchidos os requisitos do seu art. 995,

 parágrafo único do CPC, isto é, demonstrada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento, assim

  como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse sentido, segue brilhante lição doutrinária, in verbis:

  Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante,

sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único do Novo

 CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo

de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante

convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o

perecimento de seu direito.

  (NEVES, Daniel Amorim Assumpção in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed.

JusPodivm, 2016, p. 1702)

 Pois bem, em juízo prelibatório entendo demonstrada a existência de elementos que evidenciem a

probabilidade de provimento do recurso.

   A esse respeito amagistrado a quo,na decisão agravada, determinou a juntada da autorização individual expressa

  dos filiados ao SINDJUS, ora Agravante, sob pena de indeferimento da exordiale extinção do processo sem exame de mérito.

 Não obstante, os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e

   interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, na forma do art. 8º, inc. III da CRFB,

   inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos sindicalizados, conforme acórdão

   proferido peloSupremo Tribunal FederalnoRecurso Extraordinário 883642 (Repercussão Geral), que julgou o mérito do

processo com base na jurisprudência dominante já firmada sobre a matéria.

   Ademais, ao contrário do que ocorre nas associações, nos sindicatos há substituição processual, e nãomera

 representação, o que torna prescindível qualquer autorização dos substituídos.

 Corroborando o exposto, trago à colação julgados desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA

 EM AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SINDICATO EM NOME PRÓPRIO.

AMPLA LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. MESMOS

 ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO. (...)2. “
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Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no

sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos

e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas

liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE

883642 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC

  26-06-2015) (...)(TJMA, Agravo Interno na APC0851224-58.2018.8.10.0001, Primeira Câmara

   Cível, Des. Rel. Kleber Costa Carvalho, Data de registro do acórdão: 10/02/2020, grifei).

  Entendo presente, também, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparaçãocom a manutenção da

eficácia da decisão agravada, já que transcorridoin albiso prazo de 15 (quinze) dias para a juntada das autorizações individuais e

específica dos sindicalizados haverá o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolver o mérito.

  Do exposto, DEFIROo pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de

    Instrumento, suspendendoa eficáciada decisão agravada até julgamento final, pelos fundamentos acima delineados.

  Comunique-se o teor desta ao juízo de origem, encaminhando-lhe cópia por malote digital, e-mailou fac-símile,

 servindo a presente como ofício,nos termos do art. 1.019, inc.I do CPC.

   Intime-se o Agravadopara, querendo, responder ao recurso no prazo de 30(trinta) dias, facultada a juntada da

 documentação que entender necessária ao julgamento, em atenção ao disposto no art. 1.019, inc. II do CPC.

   Após,encaminhem-se os autosàProcuradoria Geral deJustiça para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias

   , conforme preceitua o art. 1.019, inc. III do CPC, retornando o feito concluso, independentemente de parecer, uma vez exaurido o

aludido prazo.

Publique-se, Intimem-se e Cumpra-se.

São Luís (MA),  31de Março de 2020.

Desª. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz

Relatora

1O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra a decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, inc. I do CPC.

Num. 6042579 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ - 03/04/2020 20:16:50
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040320165028000000005829039
Número do documento: 20040320165028000000005829039



2Orecorrente é legitimadopor ser parte na causa.

3O recurso é útil e necessário para o fim pretendido pelorecorrente.

4Não há nos autos fatos que impeçam ou extingam o direito ao recurso.

5O recurso foi protocolizado no prazo legal, previsto no art. 1.003, §5º do CPC.

 O recorrente é isento do preparo, nos termos do art. 25, p. único da Lei Estadual nº 9.109/09.6

7Orecorrente cumpriu as exigências formais do recurso, especialmente aquelas contidas nos arts. 1.016 e  ss do CPC.
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