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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Barreirinhas
ATOrd 0016315-53.2018.5.16.0018
AUTOR: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
RÉU: COLONIA DOS PESCADORES Z 17, MARIA ANTONIA SOARES DA 
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DINIZ, ANTONIO MARCOS SOARES COSTA, MILTON GOMES DA COSTA, 
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Vistos e apreciados.

Analisando-se os autos, observa-se que pendem de análise os petitórios ID c881abd9, ID f266ff2 e ID 
9103871.
Dos termos do petitório ID c881abd9, observa-se que a parte demandada veicula Agravo de Petição, 
através do qual:

a) insurge-se contra a decisão proferida por este Juízo no curso do despacho ID cfcb96a, este prolatado 
em sede de apreciação do petitório ID 6f6b883 (no curso do qual a parte ora demandante requer a 
notificação da parte demandada quanto aos termos da sentença que concedeu antecipação de tutela 
jurisdicional e postula força policial para o fim de implementar a assunção de junta governativa, que 
anuncia);

b) fá-lo sob a equivocada compreensão de que dita decisão judicial (ID cfcb96a) expede orientações 
acerca de providências de sucessão da representação da entidade sindical demandada;

c) entrega-se a extensas argumentações alusivas à (in)correção da sentença ID eb64f03;

d) requer a atribuições de efeito suspensivo aos recursos ordinários interpostos em face da sentença ID 
eb64f03;

e) requer a reconsideração da decisão exarada sob ID cfcb96a.

De logo se observa que a parte peticionaria, objetivando a reconsideração da decisão ID 
cfcb96a, interpôs Agravo de Petição. Ocorre que esta espécie recursal, tal como dispõe o art. 
897, "a", da CLT, somente pode ser manejada no curso do processo de execução, que, no caso 
sob apreço, sequer se viu deflagrado (o que se configura, na espécie, é o cumprimento de uma 
decisão antecipatória de tutela jurisdicional, que não deve ser confundida com execução 
provisória da sentença). Desta maneira, não se recebe o Agravo de Petição interposto.
Também não se faz pertinente a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, já 
que o processo do trabalho não contempla espécie recursal que viabilize a impugnação de 
decisões interlocutórias na fase cognitiva do feito, que não aquelas que rejeitam tramitação a 
recurso (diversas, pois, da que ora se cuida).
Tampouco é possível, a esta altura da marcha processual, o recebimento dos argumentos 
expendidos através do petitório ID c81abd9, sob a epígrafe de recurso ordinário, ante a 
preclusão consumativa correlatamente configurada, à vista da já interposição, pela parte, de tal 
espécie recursal.
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Sem embargo de todo o exposto, impõe-se a este Juízo apreciar o pedido de reconsideração de 
decisão embutido na petição ID c81abd9. Neste particular, é mister averbar-se que, 
diversamente do compreendido pela parte demandada, a decisão ID c81abd9 não desferiu 
qualquer comando no sentido de que fosse nomeada junta governativa provisória ou realizadas 
eleições que viessem, qualquer destas providências, a ser acompanhadas por este Juízo no curso 
do presente feito. Em verdade, a menção a tais atos, ali realizada, teve caráter meramente 
exemplificativo, sendo que tal é possível dessumir-se da estrutura frasal empregada, a partir de 
sua simplória interpretação, já que ali se averbou que "... qualquer outra medida para solução 
da controvérsia... deverão ser construídas pela categoria profissional, no domínio de suas 
relações sindicais e nos parâmetros das previsões estatutárias, não cabendo, salvo melhor 
análise, qualquer interferência deste Juízo".
Ante o exposto no item precedente, tem-se desarrazoadas tais preocupações que nortearam a 
parte demandada quanto da interposição da petição ID c81abd9.
O petitório ID c81abd9 também alberga pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos 
ordinários em tramitação. De se notar, neste tocante, que as decisões proferidas sob ID 81996b5 
e ID 988800c lograram receber os recursos ordinários interpostos pela partes, sem que se lhes 
fosse atribuído efeitos suspensivos, tal como o prescreve o art. 899, da CLT, não estando, a 
espécie, arrolada como exceção a esta regra. Não é, pois, deferível, esta pretensão.
Já agora, cabe apreciar as petições ID c881abd9 e ID 9103871, atravessadas pela Federação das 
Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão - FECOPEMA, no curso das quais esta dá a 
conhecer, a este Juízo, as providências que adota quanto a atos de administração da entidade 
sindical demandada, para além de solicitar proteção policial para o exercício destas atividades.
Quanto a tal, de logo se pontua que a Federação das Colônias de Pescadores do Estado do 
Maranhão - FECOPEMA não é parte no presente feito, nele não figurando sequer como 
interessada, não havendo sido destinatária de qualquer ato de comunicação processual emanado 
deste Juízo. Sem embargo, dita entidade aterrissa inopinadamente no curso do presente feito, 
afirmando que este Juízo deflagrou-lhe autorização de administração da Colônia de Pescadores 
Z-17 de Tutoia (o que não ocorreu, em absoluto), protagonizando atos de prestação de contas e 
postulando a concessão de aparato policial que avalia necessário para a prática de atos que 
implementa ao seu alvedrio.
Assim sendo, de logo devem compreender, todos os litigante e também a Federação das 

 que no curso do presente Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão - FECOPEMA,
feito não restou determinada a realização de qualquer processo de sucessão de representação 
sindical ou qualquer processo eleitoral. O que restou demarcada foi a nulidade do processo 
eleitoral antes realizado, oportunizando-se sua regularização, mas sem intervenção qualquer por 
parte deste Juízo, no curso do presente feito (porque, reitere-se, tal não foi objeto de postulação).
Isso demarcado, tem-se que eventuais controvérsias que decorram destes atos de sucessão de 
representação sindical deverão ser veiculadas através de via processual autônoma, que seja 
adequada à espécie, sendo das partes o mister de analisar a questão e demarcar sua atuação, não 
competindo a este Juízo emitir opiniões ou orientações respectivas.
Deve, a Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão - FECOPEMA, abster-se 
de participar do presente feito, já que nele não figura como sujeito processual, sendo que sua 
interferência, tal como se deu no caso vertente (modulando a realidade processual, atribuindo a 
este Juízo a prática de atos inexistentes, buscando com isso atribuir legitimidade a suas ações, 
postulando intervenção do aparato policial sem comprovação de sua necessidade e ignorando a 
reiterada decisão deste Juízo, albergada em decisão terminativa de feito, de não intervenção nos 
atos de sucessão de representação sindical), logra tumultuar o andamento do feito, o que não 
será tolerado por este Juízo.
Dos termos da presente decisão se notifiquem as partes e a Federação das Colônias de 
Pescadores do Estado do Maranhão - FECOPEMA.
Barreirinhas (MA), 21 de outubro de 2019.

MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE SOUSA
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BARREIRINHAS, 21 de Outubro de 2019

MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE SOUSA
Juiz do Trabalho Titular
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