PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA

Assunto: CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO nº 5001198-09.2013.8.27.0000

O SINDIFISCAL – Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Estadual do Tocantins impetrou Mandado de Segurança em face do Secretário
da Fazenda do Estado do Tocantins e do Secretário de Administração pleiteando
o pagamento dos valores relativos aos adicionais noturnos devidos a todos os
Agentes do Fisco que estejam exercendo jornada de trabalho noturno em
atendimento a escala de trabalho, ordem de serviço ou qualquer outra demanda
da própria Administração Estadual (enquanto perdurar esta necessidade de
jornada noturna).
A segurança foi concedida, vejamos a respectiva Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR –
DECADÊNCIA

–

AUSÊNCIA

-

ADICIONAL

NOTURNO

-

PAGAMENTO - SERVIDOR – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA
CONCEDIDA. Comprovado o exercício da função após as 22 (vinte e
duas), horas, é devido aos que exercem o cargo de Fiscais da Receita
Estadual, sendo esse direito garantido pelo artigo 39, parágrafo 3º,

combinado com o artigo 7º, inciso IX, ambos da Constituição Federal.
Segurança concedida.

Após o trânsito em julgado do Acórdão, o SINDIFISCAL iniciou a fase
executiva, o que fez nos próprios autos do Mandado de Segurança e de forma
coletiva.
No entanto, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, Eurípedes Lamounier, indeferiu o pedido de cumprimento
de Acórdão da maneira postulada argumentando que (...) “o processamento do
cumprimento, da forma apresentada, pode comprometer o andamento
processual,

pois,

notoriamente,

é

significante

o

número

de

exequentes/beneficiados pela decisão desta Corte, o que, potencialmente,
poderia causar grande tumulto processual, pelo surgimento de diversos
incidentes relativos aos direitos de cada exequente beneficiado, além de
evidente prejuízo à célere duração do feito e, por consequência, aos interesses
dos próprios exequentes”.
Ato contínuo, após a referida decisão monocrática, foi interposto Agravo
Interno, cuja decisão ficou assim ementada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO
PROFERIDO

EM

MANDADO

DE

SEGURANÇA

COLETIVO.

EXECUÇÃO QUE DEVE SER AJUIZADA INDIVIDUALMENTE. 1. O
cumprimento de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo,
impetrado pelo sindicato da classe representada, deverá ser realizado

em autos apartados, por cada beneficiário, em virtude da necessidade
de individualização e liquidação do valor devido, de forma a possibilitar
a propositura das impugnações sem causar tumulto processual e
ofensa ao contraditório. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CUSTAS
DEVIDAS.
2. A sentença e o acórdão proferidos em ação coletiva não conferem
ao exequente o direito de forma automática, sendo necessário que a
parte interessada prove sua condição de titular do direito invocado e
individualize a quantia que lhe é devida, o que somente pode ser
concretizado mediante a instauração de procedimento autônomo.
3. Por se tratar de uma nova demanda, a propositura do cumprimento
de acórdão advindo de ação coletiva enseja a incidência de custas.

Por derradeiro, foi interposto embargos de declaração, sendo que no dia
15/05/2020, foi negado provimento, mantendo a decisum acima mencionada.
Cumpre salientar que

na decisão do Tribunal de Justiça, restaram

destacadas algumas providências que devem ser adotadas pela parte
interessada quando da execução. A saber:
a) Atos executivos devem ser praticados de forma individual;
b) Cada pedido de cumprimento de sentença deve ter sua própria
distribuição;
c) Cada Exequente deverá provar sua condição de titular e individualizar
a quantia que lhe é devida e
d) Cada Exequente deverá recolher as custas processuais iniciais.

Neste contexto processual apresentado, surgem duas opções ao
SINDIFISCAL:
a) recorrer ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Especial,
com a finalidade de reverter a decisão do TJ-TO e prosseguir com a execução
coletiva, ou
b) Acatar a decisão que determinou o ajuizamento da ação de execução
individual, observando rigorosamente as providências acima relacionadas.
Passemos a analisar as consequências jurídicas das duas opções.
a) DO RECURSO ESPECIAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642, relatado
pelo Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral da matéria e
reafirmou a jurisprudência no sentido de reconhecer a 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. No mesmo sentido: RE
1047503 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 01/12/2017.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa dessa linha,
sendo pacífico que “o sindicato, na qualidade de substituto processual,
detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses
coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação

nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão pela qual a
coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todas as pessoas
da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de
sentença.” (REsp 1681890/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/12/2017).
Não obstante isso, há entendimentos jurisprudenciais no sentido de que
as Execuções de Sentença/Acórdão proferidos em Mandado de Segurança
Coletivo decorrem de um título judicial genérico, no qual não está definida a
certeza e a liquidez do direito de cada titular do crédito a ser executado, o que
somente poderá ser identificado mediante a propositura de execuções
individuais, nas quais seriam expostas as peculiaridades de cada credor,
implicando complexidade diferenciada no processo executório.
O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva traria
consigo, portanto, a discussão de nova relação jurídica, cuja existência e liquidez
seria objeto de juízo de valor, devendo ser observado os postulados da ampla
defesa e do contraditório.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CUSTAS JUDICIAIS.
DEVIDAS. 1. O c. STJ, no julgamento do REsp 720.839/PR, o qual deu
origem à súmula n. 345 daquele tribunal, ainda aplicável na vigência do
CPC/15, ao tratar do cabimento de honorários advocatícios na execução
individual de sentença coletiva definiu que "a execução destinada à

satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória
genérica, proferida em ação ordinária de natureza meramente
coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada
carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e
liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do
exequente em relação ao direito material." 2. De fato, ainda que por
vezes, em nome da celeridade processual, se dispense o rito da
liquidação, a execução individual de sentença coletiva comporta,
devido a generalidade do provimento, elevado número de
controvérsias a serem sanadas, fazendo-se necessário juízo de
ordem cognitiva. Além desta característica, a autonomia do
processo de execução individual de título coletivo manifesta-se no
rito, uma vez que pode ser ajuizado em juízo distinto daquele onde
tramitou a ação coletiva. 3. Tratando-se, portanto, de execução
individual de ação coletiva, processo autônomo, o processamento
depende do pagamento de custas. 4. Decisão mantida. Agravo de
instrumento improvido. (TRF4, AG 5007857-67.2017.4.04.0000,
QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR,
juntado aos autos em 26/10/2017)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA
PÚBLICA. REVOGAÇÃO AJG. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELO
EXEQUENTE. CABIMENTO. O recolhimento das custas iniciais é
medida impositiva, sob pena de se negar vigência ao art. 290 do
CPC/2015. A pretensão formulada na fase de cumprimento de sentença
pode ou não ser acolhida, dependendo, ainda, em certos casos, do
julgamento da defesa do executado, sob a forma de impugnação. Logo,

não há como se presumir a responsabilidade do executado pelo
pagamento das custas judiciais, devendo, portanto, ser mantida a
aplicação da regra de que ao autor cabe o recolhimento inicial,
notadamente em se tratando de execução individual de ação coletiva,
processo autônomo dependente do pagamento de custas. (TRF4, AG
5007697-42.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA,

Relatora

VIVIAN

JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 02/06/2017)

Dessa forma, a presente situação pode ser submetida à análise do
Superior Tribunal de Justiça, o que demanda tempo na apreciação, restando
inviável a estimativa de solução.

b) DO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO INDIVIDUAL

Na hipótese de optarem pelo cumprimento individual, conforme definido
pela decisão, provenientes nos autos em tela, o referido cumprimento poderá ser
realizado imediatamente, sendo que os atos executivos deverão ser praticados
individualmente, de modo que cada pedido terá sua própria distribuição e
tramitação em apartado, recebendo número próprio, devidamente apensado aos
autos principais.
Ademais, cada titular deverá provar a sua condição de titular e individualizar
a quantia que lhe é devida, bem como proceder ao pagamento das respectivas
custas judiciais e taxa judiciária.

A título de exemplificação da quantificação dos valores inerente às custas
judiciais e taxa judiciária, tomando como base de cálculo o crédito a ser recebido
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tem-se como valor a ser pago R$ 235,00
(duzentos e trinta e cinco reais).

É o Parecer.
Palmas - TO, 21 de Maio de 2020.
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