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PRELIMINAR DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO EM CONSONÂNCIA COM
O PROVIMENTO VERGASTADO. REJEIÇÃO.

- O recurso guarda completa conexão com o provimento vergastado,
hostilizando-o, e defendendo, de forma completamente harmoniosa,
sua reforma, com base na prova produzida nos autos.

- Preliminar rejeitada.

PRIMEIRO  AGRAVO  INTERNO.  CONSTITUCIONAL  E
PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO
IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE.  CONCESSÃO PARCIAL
DA ORDEM MANDAMENTAL. EXECUÇÃO COLETIVA DO ACÓRDÃO NA
SEGUNDA INSTÂNCIA. ENCERRAMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO DO ROL DE BENEFICIÁRIOS. INGRESSO, NO FEITO
EXECUTIVO,  DE  NOVOS  ASSOCIADOS  NÃO  INTEGRANTES  DA
LISTAGEM  ANEXA  AOS  AUTOS.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
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INDEFERINDO  A  PRETENSÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  ACERTO  DO
DECISUM NO  TOCANTE  À  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXECUÇÃO  DO
TÍTULO POR NOVOS ASSOCIADOS, NO BOJO DESTE  MANDAMUS.
PRECLUSÃO OPERADA.  RETOQUE PERTINENTE  À  POSSIBILIDADE
DE AJUIZAMENTO, PELOS RECORRENTES, DE DEMANDA EXECUTIVA
INDIVIDUAL  DO  ACÓRDÃO  COLETIVO  GENÉRICO.  PROCESSO
AUTÔNOMO.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  À  COISA  JULGADA.
INTERPRETAÇÃO  DA  PARTE  DISPOSITIVA  DA  DECISÃO  COM
LASTRO  NAS  PREMISSAS  QUE  LHE  CONFEREM  ALICERCE.
ASSOCIAÇÃO QUE ATUA COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL NA AÇÃO
MANDAMENTAL COLETIVA.  EXECUÇÃO QUE SE DEVE PROCESSAR
NO ÂMBITO DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROVIMENTO.

-  O  processo  coletivo  é  instaurado  por  um  ou  em  face  de  um
legitimado autônomo,  no qual  se  postula  um direito  coletivo  lato
sensu ou se afirma a existência de uma situação jurídica  coletiva
passiva,  com a finalidade de obtenção de provimento jurisdicional
que atingirá uma coletividade, um grupo ou um determinado número
de pessoas.

-  O  decisum proferido  na  ação  coletiva,  para  que  possa  ser
executado,  necessita  de  prévia  liquidação,  a  fim  de  que  seja
apurado,  de  forma  minuciosa  e  completa,  o  an  debeatur e  o
quantum debeatur. 

- Após o encerramento da fase de liquidação do acórdão coletivo,
não  se  admite  a  execução  do  título,  no  bojo  do  respectivo
mandamus,  por  novos  associados,  porquanto  operada,  nesse
tocante,  a  preclusão.  Podem,  contudo,  utilizar  (in  utilibus)  a
condenação  genérica  oriunda da  demanda coletiva  para  buscar  a
satisfação ou a reparação de seus direitos em demanda autônoma.

- O ingresso de novos pretensos titulares, a qualquer momento do
andamento processual do mandamuns, importaria na eternização da
fase  de  liquidação  coletiva,  com  malferimento  aos  princípios  da
economia dos atos processuais e da razoável duração do processo. 

- O legislador previu duas possibilidades de execução: uma coletiva,
de  maior  abrangência,  alcançando  a  todos  aqueles  que  se
encontravam habilitados no momento da prolação da decisão final
liquidatória,  e outra individual,  possibilitando a obtenção da tutela
jurisdicional  coletivamente  assegurada,  ainda  que  não  habilitados
anteriormente ao término da liquidação coletiva, a ser intentada em
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processos autônomos por cada um daqueles que se afirmem titulares
do direito reconhecido na decisão genérica exequenda.

- A parte dispositiva de uma decisão, comando atingido pela eficácia
preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretada de forma coerente
e lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce, ou
seja, com a fundamentação.

- Em se tratando de mandado de segurança coletivo, impetrado com
supedâneo no art. 5º, LXX, da Carta Magna, a entidade associativa
atua  como substituta  processual,  assemelhando-se  aos  sindicatos,
sendo prescindível a autorização especial, seja individual ou coletiva,
dos substituídos, ainda que seja veiculada pretensão que interesse a
apenas parte de seus membros ou associados.

- A execução individual do acórdão coletivo, prolatado em sede de
mandado de segurança  de  competência  originária  desta  Corte  de
Justiça, deve processar-se no âmbito do segundo grau de jurisdição,
diante  da  interpretação  taxativa,  ou  seja,  que  não  admite
flexibilização, da norma plasmada no art. 516, inciso I, do CPC.

- Agravo provido.

SEGUNDO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO.  PAGAMENTO  DAS
VERBAS VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO
QUE CONCEDEU A ORDEM MANDAMENTAL.  PLEITO PARA QUE A
EXECUÇÃO  SEJA  REALIZADA  POR  IMPLANTAÇÃO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO.  POSSIBILIDADE.  DESNECESSIDADE  DE  EXPEDIÇÃO
DE  PRECATÓRIO  OU  REQUISIÇÃO  DE  PEQUENO  VALOR  -  RPV.
SITUAÇÃO  DIVERSA  DO  QUE  FOI  DECIDIDO  PELO  STF  NO  RE
889.173-RG,  QUE  ALCANÇA  SOMENTE  OS  VALORES  DEVIDOS
DURANTE O TRÂMITE DO WRIT. PROVIMENTO.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 889.173-RG, sob
a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da
controvérsia  e  reafirmou  a  jurisprudência  no  sentido  de  ser
indispensável a expedição de precatório ou de requisição de pequeno
valor  para  o  pagamento  de  valores  devidos  pela  Fazenda Pública
entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva
implementação da ordem concessiva. 

-  Na espécie em disceptação se discute o pagamento imediato, em
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folha suplementar, de diferenças posteriores ao acórdão transitado
em  julgado  que  concedeu  a  ordem  mandamental,  as  quais,
indubitavelmente,  referem-se  ao  efetivo  cumprimento  da  decisão
exequenda.

- Portanto, o caso é de mora da Administração no cumprimento de
decisão judicial  transitada em julgado, situação diversa do que foi
decidido no RE 889.173-RG, o que impõe o imediato pagamento das
diferenças,  sem  a  necessidade  de  submissão  ao  regime  de
precatório.

- Agravo provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Primeira Seção Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, rejeitar a preliminar de violação
ao princípio da dialeticidade, arguida nas contrarrazões do primeiro
recurso, e, no mérito, dar provimento a ambos os agravos internos.

Os autos tratam de  dois agravos internos, cujos relatórios, para
tornar o voto mais didático, farei de modo separado.

- DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO:

ALUÍZIO HILÁRIO DE SOUZA e OUTROS interpuseram agravo interno
(f. 798/807 - vol. 3) visando à reforma da decisão proferida por esta relatoria,
que  indeferiu  seus  respectivos  ingressos  como  exequentes  no  processo
envolvendo  a  ASSOCIAÇÃO  DOS  DEFENSORES  PÚBLICOS  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA - APDP contra a PBPREV - PARAÍBA PREVIDÊNCIA, feito por meio do
qual esta Corte de Justiça, ao conceder a ordem em mandado de segurança
coletivo, assegurou o auxílio-saúde aos defensores públicos aposentados que
tivessem direito à paridade constitucional.

O provimento vergastado (f. 786/793) ficou assim redigido:

Por meio das petições de f. 785 e seguintes, BRAUNER AMORIM ARRUDA,
ÂNGELA CÉLIA HENRIQUES NOBRE MOTA, ALUÍZIO HILÁRIO DE SOUZA,
MARIA  DE  LOURDES  PEREIRA  DE  ALMEIDA,  MARIA  CERIS  BELMONT
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FONSECA DE SOUZA, KÁTIA SCARLETT LINS DE ALBUQUERQUE, ISA CLÉA
CORREIA  LIMA  NETTO,  EUGÊNIO  KENS  e  DINA  MARIA  CAVALCANTI
CARNEIRO  buscam  se  habilitar  no  presente  mandado  de  segurança
coletivo, a fim de que lhes sejam estendidos os benefícios da coisa julgada,
para, dessa forma, possam ver implantados nos seus respectivos contra-
cheques o auxílio-saúde.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

COMO JÁ EXAUSTIVAMENTE POSTO NESTE PROCESSO, por mais
de  uma centena  de  milhares  de  vezes,  tratando-se  de  provimento
lançado em demanda coletiva, a sua execução pressupõe prévio processo
de  liquidação,  a  fim  de  se  fixar,  além  da  quantia  devida,  OS
BENEFICIÁRIOS  DA  CONDENAÇÃO,  como  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
POUPANÇA.  EXPURGOS.  INDENIZAÇÃO  POR  LESÃO  A  DIREITOS
INDIVIDUAIS  HOMOGÊNEOS.  EXECUÇÃO  INDIVIDUAL.  JUROS
MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As ações civis públicas, em sintonia com o disposto no artigo 6º, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, ao propiciar a facilitação a tutela
dos  direitos  individuais  homogêneos  dos  consumidores,  viabilizam
otimização da prestação jurisdicional, abrangendo toda uma coletividade
atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças.
2. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa
de pedir  danos referentes a direitos individuais homogêneos,
nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do
Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de
superveniente  liquidação,  não  apenas  para  apuração  do
quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do
crédito,  por  isso  denominada  pela  doutrina  "liquidação
imprópria".  3. Com efeito, não merece acolhida a irresignação, pois,
nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil e 397 do Código
Civil, na hipótese, a mora verifica-se com a citação do devedor, realizada
na fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação
civil pública. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp  1348512/DF,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).
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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EXECUÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  JUROS  MORATÓRIOS.  TERMO
INICIAL.  CITAÇÃO  NA  FASE  DE  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.
LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  AUSÊNCIA.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO. 1. "A sentença de procedência na ação coletiva tendo
por  causa  de  pedir  danos  referentes  a  direitos  individuais
homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de
Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que
depende  de  superveniente  liquidação,  não  apenas  para
apuração  do  quantum  debeatur,  mas  também  para  aferir  a
titularidade  do  crédito,  por  isso  denominada  pela  doutrina
'liquidação imprópria'" (AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  DJe  de
4/2/2013).  […]  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(AgRg  no  REsp  1374761/MS,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA
TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 26/03/2014).

No corpo do voto que proferiu no AgRg no REsp 1348512/DF, cuja ementa
foi acima transcrita, o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO trouxe significativos
ensinamentos doutrinários, assim vazados, in verbis:

“Controverte  a  doutrina  acerca  da adequada classificação da decisão
que  encerra  a  liquidação:  há  quem  entenda  ser  ela  meramente
declaratória, há quem entenda constitutiva.

O problema não tem muita importância prática.

De fato, tem ela caráter constitutivo, na medida em que tem por função
tornar líquida uma prestação até então ilíquida.

[...]

Naturalmente,  também,  que  essa  decisão  tem  uma  forte  carga  de
declaração, haja vista que dispõe sobre a existência e o modo de ser de
uma relação jurídica pré-existente.

[...]

A sentença de procedência na ação coletiva para reparação de
danos envolvendo direitos individuais homogêneos será sempre
genérica (art. 95 do CDC); "não há possibilidade, diante da lei
posta,  de  os  legitimados  obterem  sentença  que  contenha
condenação cujo quantum já esteja definido".

[...]
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A liquidação da sentença de condenação genérica, em tais casos, tem as
suas peculiaridades.

A mais importante delas, sem dúvida, diz respeito à extensão do seu
thema  decidendum:  nesta  liquidação,  apurar-se-ão  a  titularidade  do
crédito e o respectivo valor. Não se trata de liquidação apenas para
a  apuração  do  quantum  debeatur,  pois.  Em  razão  disso,  foi
designada de "liquidação imprópria". Trata-se de lição assente
na doutrina brasileira.

Nesta liquidação, serão apurados: a) os fatos e alegações referentes ao
dano  individualmente  sofrido  pelo  demandante;  b)  a  relação  de
causalidade entre esse dano e o fato potencialmente danoso acertado
na sentença; c) os fatos e alegações pertinentes ao dimensionamento
do dano sofrido.

Outro destaque, efetuado por Cândido Dinamarco, refere ao conteúdo
da sentença de liquidação, que terá duas declarações: a)  a de que o
demandante é credor de uma indenização; b)  a de que o valor
desta é o apurado em conformidade com o procedimento de
liquidação e a sentença genérica. Com isso teremos a certeza da
obrigação,  com  a  definição  do  titular  do  direito,  e  o  valor
correspectivo, liquidez.

Perceba que essa sentença poderá ser liquidada, conforme visto, pela
vítima ou seus sucessores, individualmente, que deverá habilitar o seu
crédito, em procedimento semelhante ao da falência, bem como pelo
legitimado extraordinário coletivo, que deverá proceder à identificação
dos credores individuais (art. 97 do CDC).

A liquidação coletiva  tanto  pode fazer-se  por  arbitramento como por
artigos. (DDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes.  Curso de
Direito  Processual  Civil:  Processo  Coletivo.  3  ed.  Salvador:
Juspodivm, 2008, ps. 402, 406 e 407)

-------------------------------------------------------------------------------------

A  pretensão  processual  do  autor  coletivo,  na  ação  de  que  trata  o
presente capítulo, é de natureza condenatória, e condenatória será a
sentença que acolher o pedido. Mas a condenação será genérica, ou
seja, ilíquida.

Isso  significa,  no  campo  do  Direito  Processual,  que,  antes  das
liquidações e execuções individuais (v. infra, comentário ao art. 97), o
bem  jurídico  objeto  de  tutela  ainda  é  tratado  de  forma  indivisível,
aplicando-se a toda coletividade, de maneira uniforme, a sentença de
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procedência ou improcedência.

Logo se vê que o fato de a condenação ser genérica não significa que a
sentença não seja certa ou precisa. A certeza é condição essencial do
julgamento, devendo o comando da sentença estabelecer claramente os
direitos  e  obrigações,  de  modo que seja  possível  executá-la.  E  essa
certeza  é  respeitada,  na  medida  em  que  a  sentença  condenatória
estabelece a obrigação de indenizar pelos danos causados, ficando os
destinatários  e  a  extensão  da  reparação  a  serem  apurados  em
liquidação da sentença...  A sentença genérica do art. 95 é, portanto,
certa e ilíquida. Enquadra-se no disposto no Art. 475-A do CPC, que
estabelece  que  quando  a  sentença  não  determinar  o  valor  devido
proceder-se-á á liquidação.

A  referida  sentença  contém-se,  ainda,  nos  limites  do  pedido  -  que
também  será  genérico,  porquanto  ilíquido  -,  nenhuma  exceção
representando às regras dos arts. 460 e 461 do CPC.

No entanto, se o juiz tiver elementos para quantificar a indenização na
sentença,  poderá  fazê-lo  (ainda  que  o  pedido  seja  ilíquido),  não
havendo  nessa  técnica  julgamento  "ultra  petita".  É  o  que  tem
reconhecido o STJ, em diversas oportunidades.

[...]

Por  intermédio  dos  processos  de  liquidação,  ocorrerá  uma
verdadeira  habilitação  das  vítimas  e  sucessores,  capaz  de
transformar a condenação pelo prejuízos globalmente causados
do  art.  95  em  indenizações  pelos  danos  individualmente
sofridos.  Aliás,  é  a  própria  lei  que,  no  art.  100,  utiliza  a
expressão habilitação dos interessados.

[...]

E  não  há  dúvida  de  que  o  processo  de  liquidação  da  sentença
condenatória,  que reconheceu o  dever de indenizar  e nesses termos
condenou  o  réu,  oferece  peculiaridades  com  relação  ao  que
normalmente ocorre nas liquidações de sentença. Nestas, não mais de
perquire  a  respeito  do  an  debeatur,  mas  somente  sobre  o  quantum
debeatur.  Aqui,  cada  liquidante  no  processo  de  liquidação,  deverá
provar, em contraditório pleno e com cognição exauriente, a existência
do  seu  dano  pessoal  e  o  nexo  etiológico  com  o  dano  globalmente
causado (ou seja,  o an),  além dequantificá-lo  (ou seja,  o quantum).
(GRINOVER,  Ada  Pellegrini;  WATANABE,  Kazuo;  NERY  JUNIOR,
Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011,
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ps. 152-154)

-------------------------------------------------------------------------------------

A sentença que nos interessa, ao contrário  do que acontece com as
sentenças condenatórias tradicionais, é condenatória genérica, conforme
adverte o art. 95 do CDC. Será genérica, porque se limitará a fixar o an
debeatur, ou seja, o dever de indenizar.

[...]

Em consequência,  a atuação do magistrado,  na ação de condenação
genérica, estará adstrita a fixar se o réu é ou não responsável pelo dano
a ele atribuído, impondo, em caso afirmativo, o dever de indenizar.

[...]

Trata-se, portanto, de sentença certa, embora ilíquida.

[...]

Além do  dano  e  da  relação  de  causalidade,  deverá  ficar  provado  o
quantum.  É  preciso,  pois,  que  a  vítima  demonstre  que  a  situação
subsume-se à hipótese reconhecida em sentença, como autorizadora da
responsabilidade do réu.

Para  esse  fim,  cria-se  verdadeira  ação  nova  (chamada  por
muitos  de  ação  de  cumprimento),  em  que  se  abre  novo
contraditório não para demonstrar  a responsabilidade do réu
sobre  o  fato  danoso,  mas  para  estabelecer  o  direito  de
indenização àquele que se apresenta como vítima do fato.

[...]

A  execução  individual  -  promovida  pela  vítima  pessoalmente,  ou
representada pelo ente coletivo - deve ter por título a certidão da (s)
sentença (s) de liquidação, na qual constará o trânsito em julgado ou
não  desta.  (MARINONI,  Luiz  Guilherme;  ARENHART,  Sérgio  cruz.
Procedimentos  Especiais.  2  ed.  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,
2010, ps. 331-333)

-------------------------------------------------------------------------------------

Portanto,  a  sentença  é  certa  e  genérica,  mas  ilíquida,  demandando
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liquidação.

[...]

É  que  na  sentença  como  vimos,  o  juiz  apenas  fixa  a
responsabilidade  do  réu  pelos  danos  causados,  sendo
necessário, a cada consumidor prejudicado, demonstrar o dano
sofrido e seu montante. Desse modo, como há necessidade de alegar
e provar fato novo, a liquidação se faz por artigos.

Ver-se-á, à frente, que o próprio CDC havia deixado isso expresso no
parágrafo único do art. 97 que foi vetado, mas sem qualquer eficácia no
que respeita à liquidação, posto que as regras da lei adjetiva suprem tal
ausência.

[...]

Trata-se  de  verdadeira  habilitação  dos  interessados.  A  vítima  e  seus
sucessores devem promover a liquidação por artigos, incidindo a regra
dos arts. 608 e 609 do Código de Processo Civil.

É que a vítima e sucessores têm de provar fato novo não levado à ação
coletiva; por isso que a liquidação tem de se fazer por artigos.

[...]

Para  que os legitimados do art.  82 liquidem e executem a sentença
(conforme previsto no final da proposição do art. 97), necessário se faz
que tenham sido liquidados os danos das vítimas individualizadamente,
pois caso contrário não há o que executar, já que a sentença é genérica
e ilíquida.” (NUNES, Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, ps.900 e 901)

ÀS  F.  227/251,  CONSTA  ACÓRDÃO  PROFERIDO  POR  ESTE
TRIBUNAL,  QUANDO  DO  JULGAMENTO  DA  IMPUGNAÇÃO  AO
PROCESSO  DE  LIQUIDAÇÃO,  MANEJADA  PELA  PBPREV.  ESSE
MOMENTO  CONCRETIZOU A  FINALIZAÇÃO  DA LIQUIDAÇÃO  DA
SENTENÇA,  OPORTUNIDADE  EM  QUE  HOUVE  A  PRECISA
DELIMITAÇÃO  DOS  ASPECTOS  OBJETIVO  (O  QUANTUM)  E
SUBJETIVO (BENEFICIÁRIOS) DA COISA JULGADA.

A propósito, assim consta da parte dispositiva do acórdão (f. 250):

“Em  face  de  tudo  quanto  foi  posto  nos  autos,  principalmente  das
orientações pretorianas  que dão suporte  à  execução  pretendida  pela
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ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS DEFENSORES PÚBLICOS – APDP, rejeito
as preliminares, bem como, por inteiro, a impugnação apresentada pela
PBPREV, ao tempo em que determino que seja seu Presidente intimado,
para,  no  prazo  de  48  h  (quarenta  e  oito  horas),  proceder  à
implantação  do  auxílio-saúde  aos  defensores  aposentados,
cujos nomes estão lançados na lista acostada às f. 190/193, sob
pena de multa pessoal diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ora, quando intimada para indicar os Defensores que faziam jus ao auxílio-
saúde, a ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS DEFENSORES PÚBLICOS – APDP
juntou a lista de f. 190/193.

Descabe, agora, proceder à habilitação de novos beneficiários, sob
pena  de  explícita  violação  ao  princípio  da  preclusão.  Já  houve
decisão  judicial  a  respeito  da  matéria,  gerando  os  contornos
subjetivos da coisa julgada. Alargá-la, agora, é dar marcha ré ao
processo,  volvendo  a  discussão  a  um  ponto  já  fulminado  dos
autos.

Admitir  a pretensão é tornar o processo,  praticamente,  infinito,
porquanto a cada decisão lançada, novas petições serão aviadas
com o pleito de extensão da vantagem a novos Defensores.

Em bom vernáculo: neste processo só podem ser beneficiados os
nomes inseridos na lista de f. 190/193!

N'outras palavras: fora da lista de f. 190/193, ninguém mais se
habilita!

Socorro-me, portanto, do art. 507 do CPC/2015 (que correspondente ao
art. 473 do CPC/73), cujo espírito nos diz que é vedado à parte discutir no
curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.

Segundo ensinamento de Pontes de Miranda, “se houve decisão do juiz
sobre algum ponto de direito ou de fato e para que se chegasse a esse
ponto houve prazo, a preclusão afasta qualquer reexame e julgamento pelo
juiz. O que se teve por fito no art. 473 foi evitar que, após o sim, ou não,
que o juiz proferiu, possa ele passar a dizer não, ou sim. Não importa se
houve  substituição  do  juiz,  ou  se  já  se  acham  em  grau  superior  de
jurisdição os  autos  da ação,  se o recurso  que os levou não abrange a
matéria daquela decisão.” (Comentários do Código de Processo Civil – tomo
V- pag. 211 – Forense- 1974).

No mesmo sentido Moacyr Amaral Santos: “o artigo que se examina aplica
o princípio da preclusão às questões decididas no curso do processo. Uma
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vez decididas,  não usando a parte do direito de recorrer (art.  522), ou
tendo o recurso sido rejeitado, a seu respeito se opera a preclusão, sendo-
lhe defeso, no curso do processo, discutir as mesmas questões, sejam elas
de  natureza  processual,  sejam  elas  de  caráter  prejudicial,  decididas
incidentalmente no  processo  (....).  Poder-se-á  dizer  que,  em relação às
questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, as decisões
fazem coisa julgada formal, no sentido de que, no mesmo processo, não
mais poderão ser discutiras ou reexaminadas. Isso não importa, todavia,
que em outro processo, ainda pelo mesmo juiz, a questão não possa ser
novamente  ventilada  e  decidida,  embora  em  sentido  contrário  àquela
decisão”. (Comentários ao Código de Processo Civil – pag. 495/496 – IV
vol.- Forense – segunda edição).

Enfim, as partes supostamente prejudicadas deverão valer-se de execução
individual, a ser implementada no 1º grau de jurisdição.

À luz do exposto,  indefiro categoricamente os pedidos formulados,
determinando, de imediato, o desentranhamento das petições de
fls. 785 e seguintes.

Os  agravantes,  nas  suas  razões  recursais  (f.  798/807  -  vol.  3),
afirmaram, em síntese, que o provimento merece ser reformado, porquanto o
acórdão do mandado de segurança coletivo foi extensivo a toda a categoria dos
defensores que fizessem jus à paridade, universo no qual se inserem.

Os  recorrentes  aduziram,  ainda,  que,  quando  da  liquidação  do
processo,  oportunidade  em  que  a  Associação  dos  Defensores  Públicos  do
Estado da Paraíba – APDP fez a juntada da lista dos beneficiários, ainda não
eram associados, razão por que seus respectivos nomes não constam daquele
documento.

Sustentaram  que  esta  relatoria  tem  o  dever  de  fazer  juntar  e
processar  as  petições  dos  defensores  –  cujos  nomes  não  constem da  lista
juntada pela APDP – que têm direito à paridade e que, por isso mesmo, fazem
jus ao auxílio-saúde, até que, de fato, seja cumprido efetivamente o acórdão,
beneficiando todos os que têm direito à percepção do referido benefício.

Por fim, quanto ao capítulo do decisum objurgado que determinou
que os novos associados procedessem à execução do acórdão em primeiro grau
de jurisdição,  os  agravantes  invocaram o  disposto  no art.  516,  inciso I,  do
NCPC, segundo o qual “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os
tribunais, nas causas de sua competência originária”.

Intimada, a PBPREV apresentou contrarrazões (f. 1.014/1.027). 
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Em preliminar, suscitou violação ao princípio da dialeticidade, sob o
argumento  de  que  o  recurso  não  hostilizou  os  fundamentos  da  decisão
recorrida.  No  mérito, propugnou  a  manutenção  da  decisão  recorrida,
arrimando-se  nos  seguintes  fundamentos:  a)  incidência  da  preclusão,
porquanto, ao julgar-se a liquidação de sentença, com a indicação, por parte da
APDP, da lista dos beneficiários do provimento coletivo, encerrou-se a discussão
acerca dos limites subjetivos da coisa julgada, inadmitindo-se a inclusão de
novos associados no processo; b) aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494/97, que
determina a extensão da coisa julgada coletiva apenas aos substituídos que
tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência
territorial do órgão julgador; c) os defensores cujos nomes não constam da lista
anexada ao processo de liquidação deverão valer-se de execução no primeiro
grau de jurisdição.

Parecer  ministerial  pelo  desprovimento  do  agravo  interno  (f.
1.101/1.105).

É o relatório.

- DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO:

A APDP - ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO
DA PARAÍBA interpôs agravo interno contra a PBPREV - Paraíba Previdência,
com o propósito de reformar decisão desta relatoria, que indeferiu o pedido de
execução fracionada, impossibilitando que parte do provimento fosse executado
por precatório e/ou requisição de pequeno valor - RPV, e parte fosse por meio
de implantação em folha de pagamento.

O provimento vergastado (f. 996/1000 - vol. 4) ostenta os seguintes
termos:

APDP  –  ASSOCIAÇÃO  PARAIBANA  DOS  DEFENSORES  PÚBLICOS  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA  atravessa  petição  por  meio  da  qual  traz  nova
listagem dos beneficiários do acórdão prolatado no âmbito deste mandado
de segurança coletivo, para fins de cumpri-lo.

Para tanto, requereu o seguinte:

“1)  a  expedição  de  precatório  alimentar  preferencial,  em  favor  dos
exequentes  devidamente  nominados  em relação  anexa,  referente  às
parcelas vencidas entre 30 de abril de 2013 a 30 de outubro de 2014;
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2) a expedição de ofício a PBPREV determinando a implantação em folha
de pagamento, dos valores devidos a partir do mês de novembro de
2014, após o trânsito em julgado do Acórdão que ocorreu em 25 de
outubro de 2014 (data posterior a elaboração em folha de pagamento
do mês de outubro) devidamente nominados em relação anexa.

3) por fim, a expedição de Requisitório de Pequeno Valor, sendo aqueles
em valor inferior ou igual a dez salário mínimos, também devidamente
individualizados em relação anexa.” (sic, f. 964/965).

Observa-se  do  petitório  que  houve  a  cisão  do  pedido  de  execução:
determinadas verbas deveriam ser pagas por Precatório/RPV e outras por
expedição de ofício diretamente à PBPREV.

Mais  uma  vez  –  fato  corriqueiro  neste  processo –  derrapa  a
Peticionária.

Qualquer  que  seja  a  condenação  contra  a  Fazenda  Pública  deve  ser
adimplida por Precatório/RPV, não sendo possível o pagamento por simples
ofício ou inclusão em folha suplementar.

Sobre o tema, cito precedente do STF:

Decisão: Vistos. Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso
extraordinário  interposto  contra  acórdão  do  Conselho  Especial  do
Tribunal  de Justiça do Distrito  Federal e Territórios,  assim ementado:
“EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  –  SERVIDOR  PÚBLICO  DISTRITAL  –
COMPLEMENTAÇÃO  SALARIAL  –  VPNI  –  CONCESSÃO  DA  ORDEM
MANDAMENTAL  –  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO  –  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. 1. Na espécie, a execução embargada está lastreada em título
judicial  emanado  pelo  colendo  STJ,  que  concedeu  a  ordem
mandamental impetrada pelo servidor para determinar o pagamento da
complementação  salarial  de  que  cuida  o  art.  3º  da  Lei  Distrital  n.
379/92,  na forma de Vantagem Pessoal  Nominalmente Identificada –
VPNI,  nos  termos  do  art.  14  da  Lei  Distrital  n.  3.351/2001.  2.  A
desconstituição da coisa julgada é providência que só se alcança por
meio  de  ação  rescisória,  sob  pena  de  afronta  aos  princípios
constitucionais da segurança jurídica e da autoridade das decisões do
Poder Judiciário. 3. A planilha ofertada pelo servidor embargado seguiu
a metodologia aplicada nas sentenças condenatórias contra a Fazenda
Pública  no  que  diz  respeito  às  regras  de  atualização  monetária  e
incidência dos juros moratórios e se encontra em consonância com o
resultado meramente matemático implementado para chegar ao valor
nominal de cada parcela, inexistindo excesso ou “erro material” a ser
reconhecido.  4.  Embargos  à  Execução ofertados pelo  Distrito  Federal
julgado improcedente.” (fls. 74) Opostos embargos de declaração, foram
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rejeitados (fls. 88). No recurso extraordinário, sustenta-se violação do
artigo  100,  da  Constituição  Federal.  Decido.  A  irresignação  merece
prosperar.  O  acórdão  recorrido  divergiu  da  jurisprudência  da  Corte,
firmada no sentido de ser imprescindível a expedição de precatório/RPV,
qualquer que seja a natureza do débito exequendo imputado ao ente
público.  Nesse  sentido,  anote-se:  “CONSTITUCIONAL E  PROCESSUAL
CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SENTENÇA  CONCESSIVA.
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO.
ART.  100  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  PRECEDENTES.  1.  A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de
que  a  satisfação  de  crédito  contra  a  Fazenda  Pública  decorrente  de
sentença concessiva de segurança, referente a prestações devidas desde
a impetração até o deferimento da ordem, deve seguir a sistemática dos
precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº
14.505/DF,  Tribunal  Pleno,  Relator  o  Ministro  Teori  Zavascki,  DJe  de
1º/7/13).  “DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  DÉBITOS  DA  FAZENDA
PÚBLICA.  DECISÃO  CONCESSIVA  DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PAGAMENTO  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE  PRECATÓRIO.  A
jurisprudência  desta  Corte  é  firme no  sentido  de que  os  débitos  da
Fazenda  Pública  oriundos  de  decisão  concessiva  de  mandado  de
segurança  devem ser  pagos  pelo  regime de precatório.  Precedentes.
Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 639.219/RJ-AgR,
Primeira  Turma,  Relatora  a  Ministra  Rosa  Weber,  DJe  de  1º/10/12).
“PRECATÓRIO  -  DISCIPLINA  CONSTITUCIONAL  -  FINALIDADE  -
CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - SUBMISSÃO NECESSÁRIA AO
REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS - CF, ART. 100, CAPUT -
RE  CONHECIDO  E  PROVIDO.  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal, ao interpretar o alcance da norma inscrita no caput do art. 100
da  Constituição,  firmou-se  no  sentido  de,  considerar  imprescindível,
mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia, a expedição de
precatório,  ainda  que  reconhecendo,  para  efeito  de  pagamento  do
débito  fazendário,  a  absoluta  prioridade  da  prestação  de  caráter
alimentar sobre créditos ordinários de índole comum. Precedentes.  O
processo de execução por quantia certa contra a fazenda pública rege-
se, nos termos do que se prescreve a própria Constituição, por normas
especiais  que  se  estendem  a  todas  as  pessoas  jurídicas  de  direito
público interno, inclusive às entidades autárquicas. O sentido teleológico
da norma inscrita no caput do art. 100 da Carta politíca - cuja gênese
reside, no que concerne aos seus aspectos essenciais, na Constituição
Federal  de  1934 (art.182)  -  objetiva  viabilizar,  na  concreção  do  seu
alcance  a  submissão  incondicional  do  Poder  Público  ao  dever  de
respeitar o princípio que confere preferência jurídica a quem dispuser de
precedência  cronológica  (prior  in  tempore,  potior  in  jure)”  (RE  nº
181.599/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
15/9/95).  Em  caso  similar,  decidiu  nesse  sentido  o  Ministro  Teori
Zavascki,  no  RE  nº  784544,  julgado  em  19/2/14.  Vide  excerto  da
decisão  monocrática  na  parte  essencial:  “A  irresignação  merece
prosperar. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os
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débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado
de segurança devem observar o regime de precatórios. Nesse sentido,
cito  o  RE  602.184  –  AgR/SP,  rel.  Min.  Luiz  Fux,  1ª  Turma,  por
unanimidade,  Dje  09.03.2012,  cujo  acórdão  está  assim  ementado:
‘EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSO CIVIL.  EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO
PROVENIENTE  DE  SENTENÇA  CONCESSIVA  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SISTEMA  DE  PRECATÓRIO.  ARTIGO  100  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA.  Os
pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de
precatórios,  nos  termos  do  que  dispõe  o  artigo  100  da  Constituição
Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se
excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de
sentença  concessiva  de  mandado  de  segurança.  (Precedentes:  AI  n.
768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC
n.  2.193  REF-MC,  Relatora  a  Ministra  Cármen  Lúcia,  1ª  Turma,  DJe
23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª
Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence,  1ª  Turma,  DJ  de  20.08.04,  entre  outros).  (…)  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.’  E  também:  EMENTA:  Agravo
regimental  no  agravo  de  instrumento.  Direito  Constitucional  e
Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível.  Débitos  contra  a  Fazenda  Pública.
Execução.  Regime  dos  Precatórios.  Necessidade.  Precedentes.  1.  É
competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art.
21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
para  negar  seguimento  “ao  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  a  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior”.  2.  A  jurisprudência  desta  Corte
firmou-se  no  sentido  de  que  a  Fazenda  Pública,  quando  executada,
sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do
débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno
valor. 3. Agravo regimental não provido” (AI 813.366-AgR/RJ, Relator o
Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 28.11.2013). EMENTA:DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL.  DÉBITOS  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  DECISÃO
CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO SUBMETIDO
AO REGIME DE PRECATÓRIO. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido  de  que  os  débitos  da  Fazenda  Pública  oriundos  de  decisão
concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de
precatório.  Precedentes.  Agravo regimental  conhecido e  não provido”
(ARE 639.219-AgR/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe  1º.10.2012).  EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.  DÉBITO  PROVENIENTE  DE  SENTENÇA  CONCESSIVA  EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA.  1.  Os
pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de
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precatórios,  nos  termos  do  que  dispõe  o  artigo  100  da  Constituição
Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se
excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de
sentença  concessiva  de  mandado  de  segurança.  (Precedentes:  AI  n.
768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC
n.  2.193  REF-MC,  Relatora  a  Ministra  Cármen  Lúcia,  1ª  Turma,  DJe
23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª
Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence,  1ª  Turma,  DJ  de  20.08.04,  entre  outros).  (...)  4.  Agravo
regimental a que se nega provimento” (RE 602.184-AgR/SP, Relator o
Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJ  9.3.2012).  “II.  Precatório:
exigibilidade:  atrasados  em  mandado  de  segurança.  Se  -  como
assentado pelo STF - o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda
Pública não dispensa o precatório, nem a letra nem as inspirações do
art. 100 CF permitiriam que o fizesse a circunstância acidental de ser ele
derivado  de  sentença  concessiva  de  mandado  de  segurança”  (RE
334.279/PA, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ
20.08.2004.  Grifo  nosso)  .  É  certo  que,  no  caso,  as  prestações
pecuniárias referem-se a período posterior ao da concessão da ordem.
Todavia, tendo o credor optado pela sua execução judicial  forçada, a
satisfação da obrigação fica submetida ao regime do art. 100 da CF e do
art. 730 do CPC. 4. Diante do exposto, com base no art. 557, § 1º-A, do
CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para acolher em parte os
embargos  à  execução  a  fim  de  julgar  improcedente  o  pedido  de
pagamento  do  débito  por  meio  de  ‘folha  suplementar’.  Ante  a
sucumbência recíproca, ficam proporcionalmente compensados os ônus
sucumbenciais.” Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento
ao  recurso  extraordinário  para  afastar  o  pagamento  mediante  folha
suplementar.  Publique-se. Brasília,  20 de novembro de 2015. Ministro
Dias Toffoli (ARE 928672, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em
20/11/2015,  publicado  em  DJe-010  DIVULG  20/01/2016  PUBLIC
01/02/2016). 

No  mesmo  tom,  sejam  conferidos  os  seguintes  julgados  do  Pretório
Excelso:  AI  863609,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  julgado  em
28/10/2015,  publicado  em  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-220  DIVULG
04/11/2015  PUBLIC  05/11/2015;  RE  896309,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN
LÚCIA,  julgado  em 13/07/2015,  publicado  em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-153 DIVULG 04/08/2015 PUBLIC 05/08/2015.

Ante o exposto, indefiro a petição de f. 961/965, determinando que a
APDP refaça a listagem, a fim de que todos os créditos dos beneficiários
sejam amortizados por meio de – e somente por – Precatório/RPV.

A APDP, em seu recurso (f. 1.003/1.010 - vol. 4) defendeu a tese de
que os julgados citados pelo provimento objurgado referem-se apenas a verbas
vencidas  durante  o  trâmite  do writ,  as  quais  devem  ser  satisfeitas  por
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precatório ou RPV. Todavia, quando se trata de débito vencido após a coisa
julgada, deve ele ser adimplido por inclusão em folha de pagamento.

A PBPREV, intimada, apresentou  antítese (f.  1.058/1.066 - vol.  4),
por meio da qual defendeu a incolumidade do provimento unipessoal, lançando
mão do argumento de que, ainda que a execução verse sobre verbas vencidas
após a concessão do mandado de segurança, deve ser seguido o rito do art.
100 da Constituição Federal, não havendo razão para falar-se em implantação
em folha de pagamento.

Parecer  ministerial  pelo  desprovimento  do  agravo  interno (f.
1.101/1.105).

É o breve relato.

 VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                                         Relator

I - DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO:

I. 1 - DA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE.

Segundo  a  jurisprudência  pátria,  “pelo  princípio  processual  da
dialeticidade, a fundamentação, cujo atendimento pressupõe necessariamente a
argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada,
é pressuposto objetivo de  admissibilidade de  qualquer  recurso.”  (TST -  RR:
17052420135150070,  Relator:  Augusto  César  Leite  de  Carvalho,  Data  de
Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/02/2016).

Na espécie, o recurso guarda completa conexão com o provimento
vergastado, hostilizando-o e defendendo, de forma completamente harmoniosa,
sua reforma, com base na prova produzida nos autos.

Ainda  que  o  agravo  utilize  grande  arsenal  de  outras  peças  do
processo, o STJ já se pronunciou no sentido de que essa atitude não viola o
princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  N°  03/STJ.  MILITAR.  ACIDENTE  EM
SERVIÇO.  INCAPACIDADE  DEFINITIVA.  LICENCIAMENTO.  DIREITO  À
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REFORMA.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535,  II,  DO  CPC/1973.  ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.  DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA 284  DO STF.
PRECEDENTE.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  SINTONIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTE E.  STJ.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA
568/STJ.  PRECEDENTES.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO
CARACTERIZADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. […] 2. O acórdão recorrido está
em  sintonia  com  a  jurisprudência  dominante  neste  e.  STJ,
segundo  a  qual  ""a  repetição  dos  argumentos  elencados  na
petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência
de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação -
princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos
de  fato  e  de  direito  evidenciadores  do  desejo  de  reforma  da
sentença"  (AgRg  no  AREsp  571.242/SC,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  05/05/2015,  DJe
14/05/2015).  No  mesmo  sentido:  (EDcl  no  AgRg  no  AREsp
825.367/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).  Aplicação da
Súmula 568/STJ. […].1 

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

I. 2 - DO MÉRITO RECURSAL.

A controvérsia subjacente cinge-se a perquirir o acerto ou não da
decisão monocrática que indeferiu o pedido de liquidação do julgado formulado
pelos agravantes sob o fundamento de que, com o encerramento da fase de
liquidação  do  acórdão  coletivo,  houve  a  delimitação  dos  aspectos  objetivos
(quantum) e subjetivos (beneficiários) da coisa julgada, não sendo cabível a
habilitação  de  novos  beneficiários,  além  daqueles  previstos  na  lista  de  f.
190/193.

É cediço que o processo coletivo é instaurado por um ou em face de
um legitimado autônomo, no qual se postula um direito coletivo lato sensu ou
se  afirma  a  existência  de  uma  situação  jurídica  coletiva  passiva,  com  a
finalidade  de  obtenção  de  provimento  jurisdicional  que  atingirá  uma
coletividade, um grupo ou um determinado número de pessoas.

Ocorre que, para que o comando estabelecido por meio de decisão
judicial  meritória  possa  ser  posto  em  prática  no  plano  extraprocessual,  é
necessário  que  a  norma  jurídica  individualizada  pela  decisão  contenha
determinados e esclarecidos pronunciamentos.

1 AgInt no REsp 1597098/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe 19/08/2016.
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O primeiro deles refere-se ao estabelecimento da própria existência
da dívida alegada pelo autor, da responsabilidade (e respectivo dever) do réu,
bem  como  do(s)  destinatário(s)  da  obrigação  fixada,  sendo  essa  gama  de
atividade cognitiva jurisdicional chamada pela doutrina de an debeatur. Depois,
deve-se delimitar o objeto devido e, finalmente, o quantum debeatur.

Após  o  trâmite  processual,  o  magistrado  prolata  a  decisão,
encerrando  a  primeira  fase  procedimental  do  processo  instaurado,  como
ocorreu  in  casu,  ao  ser  concedida  a  segurança  parcialmente  no  sentido  de
determinar-se a extensão do auxílio-saúde aos inativos, mas somente àqueles
que teriam direito à paridade, nos termos ali especificados.

O decisum proferido na ação coletiva, para que possa ser executado,
necessita de prévia liquidação, a fim de que seja apurado, de forma minuciosa
e completa, o an debeatur e o quantum debeatur. 

Na espécie, como o processo originário se tratava de mandado de
segurança coletivo, impetrado para garantir a extensão do auxílio-saúde aos
defensores aposentados, a decisão a ser prolatada deveria ser  genérica, de
acordo com o comando expresso do art. 95 do CDC, assim redigido:

Art.  95.  Em caso  de  procedência  do  pedido,  a  condenação  será
genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Nesse contexto, o acórdão (f. 125/127v - vol. 1) prolatado no âmbito
desta Colenda Primeira Seção Especializada Cível, tal como exorta o art. 95 do
CDC, foi genérico, estabelecendo, na parte dispositiva, o seguinte:

À luz do exposto, concedo parcialmente a ordem mandamental, para
determinar a extensão do auxílio-saúde aos Defensores Públicos inativos,
mas somente àqueles que tiverem direito à paridade, assim especificados: 

a) os que se aposentaram ou que reuniram as condições necessárias de se
aposentarem sob a égide da legislação anterior à Emenda Constitucional
n.41/2003;

b) "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003,
mas  que  se  aposentaram  após  a  referida  emenda,  [...]  desde  que
observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2° e 3° da EC
47/2005.

Assim, para viabilizar-se a execução, mostrava-se imprescindível  a
instauração do processo de liquidação, para, muito mais do que os valores,
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evidenciar os beneficiários da condenação.

É essa a redação categórica do art. 98 do CDC, in verbis:

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados
de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já
tiveram sido fixadas em sentença de liquidação,  sem prejuízo  do
ajuizamento de outras execuções.

O Superior Tribunal de Justiça tem unívoca e pacífica jurisprudência
no sentido de que, tratando-se de condenação coletiva genérica, é necessária a
liquidação, para definição da titularidade do crédito e do valor devido. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ação de execução de título judicial
oriundo  de  ação  coletiva  prescreve  no  mesmo  prazo  da  ação  de
conhecimento.  2.  De outro norte,  consolidou-se entendimento de
que a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível
iniciar a execução se o título, certo pelo trânsito em julgado da
sentença de conhecimento, estiver também líquido. Pacífica também
a  compreensão  de  que  o  protesto  interruptivo  tem  o  condão  de
interromper o prazo prescricional, que volta a contar pela metade. 3. No
caso, a ação ordinária n. 95.00.16271-7 transitou em julgado em 8/3/2002,
mas a decisão que fixou os critérios para a execução do título precluiu
somente  em 22/9/2003.  Tendo  sido  ajuizado  o  protesto  interruptivo  da
prescrição em 9/3/2007 e proposta a ação de execução em 4/9/2008, não
se operou a alegada prescrição. Precedentes no mesmo sentido. 4. Agravo
interno a que se nega provimento.  (AgInt no REsp 1487400/PR, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017,
DJe 10/05/2017).

AGRAVO  INTERNO NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL
CIVIL.  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.
NECESSIDADE.  REGULARIZAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO.  POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.  1. Há necessidade de prévia liquidação de
sentença proferida na ação coletiva para apuração do an debeatur
e  do  quantum  debeatur,  sob  pena,  inclusive,  de  indeferimento
liminar  do  pedido  de  execução  do  título  executivo  judicial.
Entendimento firmado no REsp n.  1.247.150/PR (art.  534-C do
CPC/1973). É  possível  que  instâncias  ordinárias  regularizem  o  vício
formal, notadamente quando ausente qualquer prejuízo para a instituição
financeira  devedora.  2.  Agravo  interno  desprovido.  (AgInt  no  AREsp
991.977/MS,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
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TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.  NECESSIDADE
DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. "A sentença proferida em ação civil
pública, por si, não confere ao  vencido  o atributo de devedor de
'quantia certa ou já fixada em liquidação'  (art.  475-J do CPC),
porquanto,  'em  caso  de  procedência  do  pedido,  a  condenação
será  genérica',  apenas  'fixando  a responsabilidade do réu  pelos
danos  causados' (art.  95 do CDC)" (REsp   1.247.150/PR, Rel.
Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Corte  Especial,  julgado  em
19/10/2011,  DJe  de  12/12/2011).  [...] (AgRg  no  REsp
1580295/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/04/2016, DJe 14/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  EXECUÇÃO
DE  SENTENÇA.  AÇÃO  COLETIVA.  SERVIDORES  PÚBLICOS.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ação de execução de título judicial
oriundo  de  ação  coletiva  prescreve  no  mesmo  prazo  da  ação  de
conhecimento.  2.  De outro norte,  consolidou-se entendimento de
que a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível
iniciar a execução se o título, certo pelo trânsito em julgado da
sentença de conhecimento, estiver também líquido. [...] (AgRg no
AREsp 600.293/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/12/2014, DJe 04/02/2015).

AGRAVO REGIMENTAL  EM AGRAVO (ART.  544  DO CPC)  -  AGRAVO DE
INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA - SIMPLES
CÁLCULOS  ARITMÉTICOS  -  SÚMULA  7/STJ  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA
NEGANDO  PROVIMENTO  AO  RECLAMO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  CASA
BANCÁRIA.  1.  Consoante  assente  na  jurisprudência  desta  Corte
Superior de Justiça, é necessária a prévia liquidação da sentença
coletiva, mediante a formação de uma nova relação processual,
pois  somente  com  esse  procedimento  abrir-se-á  um  juízo
cognitivo  acerca  do  eventual  direito  material  individual  do
exequente  em  relação  ao  executado.  [...]  (AgRg  no  AREsp
300.089/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 03/11/2015, DJe 09/11/2015).

No  caso  em  discussão,  a  Associação  Paraibana  dos  Defensores
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Públicos promoveu a fase de execução coletiva do julgado, tal qual previsto no
art. 98 do CDC.

Posteriormente,  por  ocasião  do  julgamento  da  impugnação  à
execução proposta pela PBPREV - Paraíba Previdência, foi proferida a decisão
final liquidatória coletiva.

O  momento  de  liquidação  para  a  averiguação  dos  titulares  dos
créditos cuja fórmula se extrai do acórdão concessivo da segurança encerrou-se
com a prolação da decisão de f. 227/251. 

O ingresso de novos pretensos  titulares,  a  qualquer  momento do
andamento processual do  mandamuns, importaria na eternização da fase de
liquidação  coletiva,  com malferimento  aos  princípios  da  economia  dos  atos
processuais e da razoável duração do processo.

Admitir-se  tal  estratagema,  o  que  se  permite  por  mera  ilação
dialética, é dar verdadeira marcha ré no processo, porquanto, ao tempo em que
se finaliza a execução em relação a uns, surgem novos beneficiários, buscando
que lhe seja aplicado o beneplácito da coisa julgada, o que torna o processo
praticamente eterno e infindável.

O parecer ministerial, subscrito pela eminente Procuradora Lúcia de
Fátima M. de Farias, concordando em tudo e por tudo com o raciocínio aqui
desenvolvido, consignou o seguinte:

In casu, a matéria se restringe em determinar se é possível a inclusão de
novos exequentes nos autos da ação de mandado de segurança coletivo
após a liquidação de sentença e consequente delimitação da execução do
julgado, objeto do primeiro agravo e se é possível o pagamento dos valores
devidos posteriores ao trânsito em julgado através de pagamento em folha
suplementar, objeto do segundo agravo.

Em primeiro lugar, deve-se frisar que é pacífico o entendimento no que
tange a dimensão subjetiva da coisa julgada na ação coletiva, que trate de
direitos individuais homogêneos. A sentença tem efeito erga omnes, a teor
do que estabelece o CDC art. 81, III, c/c art. 103, III.

Na situação em disceptação, por óbvio a sentença que deu provimento ao
pedido  da  associação  atinge  todos  os  integrantes  da  categoria  de
associados, desde que se encontrem na mesma situação fática descrita na
sentença. Ocorre, entretanto, que essa conclusão se limita aos processos
em fase de conhecimento.
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Com relação à execução de sentença coletiva, o artigo 98 do CDC dispõe
que  “A  execução  coletiva  é  necessariamente  individualizada,
abrangendo o grupo de vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas
na(s) sentença(s) de liquidação.”2 (f. 1.102/1.103).

Sendo  assim,  não  se  pode  requerer  a  inclusão  de  beneficiários
exequentes a qualquer momento durante a execução, mesmo que a sentença
que trate de direitos individuais homogêneos possua efeito  erga omnes, uma
vez que a execução, apesar de ser coletiva, é necessariamente individualizada,
abrangendo  somente  os  beneficiários  que  tiveram  os  valores  fixados  na
liquidação.

Após o encerramento da fase de liquidação do acórdão coletivo, não
se admite a execução  do título, no bojo do respectivo  mandamus, por novos
associados,  porquanto operada, nesse tocante, a preclusão. Podem, contudo,
utilizar (in utilibus) a condenação genérica oriunda da demanda coletiva para
buscar a satisfação ou a reparação de seus direitos em demanda autônoma.

É justamente, diante de tal situação, que o legislador previu duas
possibilidades  de  execução,  sendo  uma  coletiva  (de  maior  abrangência,
alcançando a todos aqueles que se encontravam habilitados no momento da
prolação  da  decisão  final  liquidatória),  e  outra  individual  (possibilitando  a
obtenção  da  tutela  jurisdicional  coletivamente  assegurada,  ainda  que  não
habilitados anteriormente ao término da liquidação coletiva), a ser intentada em
processos autônomos por cada um daqueles que se afirmem titulares do direito
reconhecido na decisão genérica exequenda.

Sobre o tema, inclusive, o professor Luiz Paulo da Silva Araújo Filho
traz lição bastante didática acerca da relação entre execução essencialmente
coletiva e as execuções individuais da sentença genérica coletiva. Vejamos:

Normalmente, a sentença, ao estabelecer a norma jurídica concreta, regula
desde logo relações entre pessoas individualizadas, as partes do processo,
compondo o conflito de interesses. A sentença coletiva, no entanto, não
resolve um conflito individualizado de interesses, não fixa a obrigação de A
ressarcir os prejuízos causados a B; apenas estabelece a obrigação de A
indenizar  os  prejuízos  causados  por  este  ou  aquele  fato.  As  vítimas
(indeterminadas!)  que quiserem a indenização vão ter  de propor  ações
individuais, comprovando que sofreram um dano, o nexo de causalidade

2 O parecer, neste ponto, reproduziu a redação originária do dispositivo do CDC, que foi alterado
pela  Lei  nº 9.008,  de  21.3.1995,  cuja  nova dicção  foi  reproduzida  anteriormente  no voto,
mantendo, em síntese, o mesmo espírito em relação à necessidade de prévia liquidação de
sentença coletiva.
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com o  fato  apurado,  a  extensão  e  o  montante  do  prejuízo.  (ARAÚJO
FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos
direitos  individuais  homogêneos.  1.  ed.  Rio  de  Janeiro:  Forense,
2000, p. 119).

Assim, revela-se que a decisão agravada, ao concluir pela preclusão
do peticionamento de novos interessados mostra-se acertada, uma vez que a
via adequada para o pleito individual de execução da sentença coletiva é o
processo autônomo, já que, repita-se, a liquidação coletiva já se encerrou com
o decisum de f. 227/251.

No  mais,  não  há  que  se  falar  em  impossibilidade  de  execução
individual  de  sentença  coletiva  sob  o  fundamento  de  que  a  decisão  de  f.
227/251 somente alcançou os beneficiários listados às f. 190/193, pois, para
verificar-se  o  real  alcance  do  decisum de f.  227/251,  é  imprescindível  uma
correta interpretação de seu dispositivo a partir da fundamentação contida na
citada decisão.

Ora,  a  principal  discussão  travada  na  impugnação  à  execução
ofertada pela autarquia previdenciária, a qual culminou com a decisão acima
referida,  foi  justamente  a  extensão  da  segurança  concedida  somente  aos
defensores públicos inativos devida e regularmente associados ao tempo da
impetração do  mandamus, tendo o relator decidido que  “as teses postas na
impugnação  lançada  pela  PBPREV,  tendentes  a  limitar  a  coisa  julgada  aos
filiados à associação ao tempo da impetração, não merecem prosperar. Isso
porque, segundo pacífico entendimento jurisprudencial pretoriano, em sede de
mandado de segurança coletivo, a entidade de classe atua na qualidade de
substituta  processual  dos  integrantes  da  categoria,  que  deverão  ser
beneficiados  pela  ordem  mandamental,  independentemente  de  serem
associados ou não”.

Como visto, esta Corte de Justiça já decidiu neste mandamus que os
beneficiários  da  ordem  mandamental  são  os  Defensores  Públicos  Inativos
associados ou não à época da impetração da ação mandamental, inclusive a
lista de f.  190/193 contém nomes de defensores públicos que não estão na
listagem juntada com a inicial, razão pela qual os agravantes têm direito à
liquidação da sentença, contudo por meio de processo autônomo, e
não mais no bojo do presente mandamus, em virtude da preclusão.

Como  é  cediço,  a  parte  dispositiva  de  uma  decisão,  comando
atingido  pela  eficácia  preclusiva  da  coisa  julgada,  deve  ser  interpretada  de
forma  coerente  e  lógica,  de  acordo  com  as  premissas  que  lhe  conferem
alicerce, ou seja, com a fundamentação.
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Além  disso,  cabe  consignar  que,  embora  o  art.  504  do  CPC
estabeleça  as  partes  da  sentença/decisão  não  abarcadas  pela  res  judicata,
pretendeu retirar a imutabilidade das questões que compõem os fundamentos
jurídicos  aduzidos  pelo  autor,  enfrentados  pelo  réu  e  decididos  pelo  juiz.
Contudo não retira os efeitos da coisa julgada das premissas essenciais à matriz
lógica da decisão, mediante a qual se alcançou o comando normativo contido
no dispositivo.

Sobre  a  necessária  interpretação  coerente  e  conjunta  da  parte
dispositiva  de  uma  sentença/decisão  com  a  fundamentação,  vejamos  os
seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS
DA  SENTENÇA.  COISA  JULGADA.  CUMPRIMENTO  INDIVIDUAL  DE
SENTENÇA COLETIVA. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. 1. Tendo a
questão federal versada no recurso especial sido expressamente enfrentada
pelo acórdão recorrido,  satisfeito está o requisito  do prequestionamento
(Súmulas 282 e 356 do STF). 2.  O dispositivo da sentença deve ser
interpretado  de  forma  coerente  com  a  sua  fundamentação.
Hipótese em que a sentença na ação civil pública foi clara em afirmar a sua
abrangência nacional e o efeito erga omnes, assertiva esta que não perde a
sua força dispositiva em razão de estar  situada no âmbito da parte da
sentença  destinada  à  fundamentação,  sem  ter  sido  formalmente
reproduzida no dispositivo. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.  (STJ/AgRg  no  REsp  1363728/DF,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado  em 23/04/2013,  DJe
07/05/2013).

Processo  civil.  Embargos  à  execução  judicial.  Alegação  de  excesso  de
execução  com  base  na  interpretação  do  título  executivo.  Possibilidade.
Critério  de  interpretação  da  sentença.  Leitura  do  dispositivo  em
conformidade com o contido na fundamentação e no pedido formulado no
processo. - É possível alegar, pela via dos embargos à execução judicial,
excesso de execução com base na interpretação da sentença exeqüenda,
sem que isso signifique revolver as questões já decididas no processo de
conhecimento. - Para interpretar uma sentença, não basta a leitura
de  seu  dispositivo.  O  dispositivo  deve  ser  integrado  com  a
fundamentação,  que  lhe  dá  o  sentido  e  o  alcance.  -  Havendo
dúvidas  na  interpretação  do  dispositivo  da  sentença,  deve-se
preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites
da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo.
Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra
petita,  se  é  possível,  sem  desvirtuar  seu  conteúdo,  interpretá-la  em
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conformidade com os limites do pedido inicial. Recurso especial  provido.
(STJ/REsp 818.614/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 309).

Os Tribunais Pátrios seguem o mesmo entendimento, conforme se
observa adiante:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
COISA  JULGADA.  NECESSIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO  CONJUNTA  DA
FUNDAMENTAÇÃO  COM  O  DISPOSITIVO.  POR  MAIORIA,  NEGARAM
PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  VENCIDO  O  RELATOR.
(TJ/RSAgravo  de  Instrumento  Nº  70065167066,  Quarta  Câmara
Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:  Ricardo Bernd, Redator:
Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 30/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES -
CORREÇÃO MONETÁRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INTERPRETAÇÃO
DA SENTENÇA - LEITURA DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM O
CONTEÚDO DA FUNDAMENTAÇÃO -  PERÍCIA TÉCNICA -  PRINCÍPIO DA
NÃO-ADSTRIÇÃO AO LAUDO - AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR
AS CONCLUSÕES DO  EXPERT - RECURSO DESPROVIDO. Após o trânsito
em  julgado,  o  acórdão  adquire  a  característica  de  imutabilidade,
objetivando preservar a segurança e a estabilidade das relações jurídicas,
não  sendo  mais  passível  de  modificação,  em  sede  de  liquidação  ou
execução.  A  análise  e  a  interpretação  da  parte  dispositiva  das
decisões, contudo, devem ser realizadas em consonância com os
fundamentos  utilizados  pelo  julgador,  uma vez  que o  comando
sentencial  constitui  decorrência  lógica  das  razões  de  decidir
expostas  pelo  magistrado.  O  dispositivo  da  sentença,  portanto,
deve ser interpretado como parte de um todo harmônico, do qual
também  faz  parte  a  fundamentação  externada  pelo  julgador.
Nessa  linha,  ainda  que,  em  uma  interpretação  superficial  e  literal  do
dispositivo da sentença, pareça-nos que os índices de correção monetária
deveriam incidir sobre a reserva de poupança existente no próprio mês de
referência, a análise dos fundamentos e dos precedentes utilizados pela
magistrada  de  primeira  instância  e  pela  própria  Turma  Julgadora  não
deixam dúvida de que os índices expurgados devem ser aplicados sobre o
saldo existente no mês subsequente, como forma de recompor a perda
inflacionária do mês anterior. Apesar do princípio da não-adstrição ao laudo
pericial estar consagrado em nosso ordenamento jurídico, nos termos dos
arts. 436 e 437, do CPC, o julgador apenas poderá deixar de basear sua
decisão nas conclusões do perito, caso as demais provas presentes nos
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autos  indiquem,  com segurança,  que os  fatos  não ocorreram conforme
descritos  pelo  experto.  Recurso  desprovido.  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0024.05.657611-9/007,  Relator:  Des.  Eduardo Mariné  da Cunha,
17ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  08/08/2013,  publicação  da
súmula em 20/08/2013).

Assim,  a  interpretação  do  que  venha  a  ser  parte  dispositiva  do
julgado  e  que  está  acobertada  pelo  manto  da  coisa  julgada  não  deve  ser
restritiva a ponto de considerar apenas o que estiver contido no final do voto,
sendo irrazoável  entender  que as  manifestações  decisórias  não sejam parte
dispositiva por não estarem no último parágrafo do voto.

Os  processualistas  Fredie  Didier  Jr.,  Paula  Sarno  Braga  e  Rafael
Alexandria de Oliveira, no Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, trazem as
seguintes lições sobre a interpretação da decisão judicial:

A interpretação da decisão é tema importantíssimo. A definição dos limites
da coisa julgada dependerá, necessariamente, da interpretação da decisão.
Não é por acaso que se costuma, em execução de sentença, alegar ofensa
à  coisa  julgada,  baseando-se  exatamente  em  questões  relacionadas  à
interpretação da sentença.

O tema merece atenção e destaque que não costuma ter. Não é o caso de
revisar toda a teoria da interpretação jurídica, o que seria impossível, em
razão do espaço, e inapropriado, em um curso de direito processual civil. O
objetivo deste item é apresentar as noções iniciais para a interpretação de
uma decisão judicial.

É possível traçar uma esboço para uma teoria da interpretação da decisão
judicial. Seguem as premissas de que se deve partir para tanto.

a) Dispositivo e fundamentação devem ser interpretados conjuntamente. A
compreensão  do  dispositivo  depende  do  exame  da  fundamentação,  que
também  somente  será  devidamente  interpretada  a  partir  do  que  foi
enunciado no dispositivo. A decisão há de ser interpretada, enfim, como um
todo.  Trata-se  de  aplicar  a  técnica  da  interpretação  sistemática  à
compreensão da decisão judicial.

O §3º do art. 489 do CPC ratifica essa exigência: “a decisão judicial deve
ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé”. O dispositivo é inovador e digno
de aplausos” (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria
de Oliveira, Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito
probatório,  ações  probatórias,  decisão  precedente,  coisa  julgada  e
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antecipação dos efeitos da tutela, 11ª ed., Editora Jus Podivm, 2016,
p. 397).

No caso em testilha, levando-se em consideração que o ponto nodal
da impugnação à execução manejada pela PBPREV na fase de liquidação do
julgado consistia justamente nos limites subjetivos da coisa julgada, ou seja, na
delimitação dos beneficiários da implantação do auxílio-saúde, não há que se
falar  em  ofensa  à  coisa  julgada  ao  entender  que  os  defensores  públicos
aposentados  associados  ou  não  à  época  da  impetração  da  presente  ação
mandamental  podem  liquidar/executar  a  decisão,  visto  que,  conforme
explanado acima, a parte dispositiva de uma decisão deve ser interpretada em
conjunto  com  a  fundamentação,  e  não  somente  ficar  limitada  ao  último
parágrafo do voto.

Então, a parte dispositiva da decisão de f. 227/251, já transitada em
julgado,  conjugada  com  uma  interpretação  lógico-sistemática  de  toda  a
fundamentação  lançada  nas  razões  de  decidir,  indica  que,  repita-se,  os
Defensores  Públicos  Inativos,  associados  ou  não  no  momento  da
impetração  do  mandado  de  segurança  em  tela,  têm  direito  à
implantação do auxílio-saúde.

Contudo  os  agravantes  não podem liquidar  o  julgado no  bojo  do
presente mandamus, uma vez que a fase de liquidação coletiva já se encerrou,
sendo necessário o manejo de processo autônomo.

Nesse ponto,  outra questão deve ser trazida a lume, qual  seja,  a
diferenciação  entre  ação  ordinária  ajuizada  por  Associação,  e  Mandado  de
Segurança Coletivo impetrado por Entidade Associativa.

Como é cediço, o art. 5º, XXI, da Constituição Federal estabelece a
legitimidade das  entidades  associativas  para  propor  demandas  em favor  de
seus associados, havendo um requisito específico para a propositura da ação
coletiva,  qual  seja,  a  autorização  expressa  dos  associados,  atuando  a
associação como representante processual, in verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

(…)

XXI - as entidades associativas,  quando expressamente autorizadas, têm
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legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”

Diferente é o caso da impetração de mandado de segurança coletivo
por Entidade Associativa, previsto no art. 5º, LXX, da Carta Magna, atuando a
Associação como substituto processual, assemelhando-se aos sindicatos. Nessa
situação, é prescindível a autorização especial, seja individual ou coletiva, dos
substituídos, ainda que seja veiculada pretensão que interesse a apenas parte
de seus membros ou associados.

No RE nº 573.232, verifica-se que ficou assentado, por maioria de
votos,  que  “as  balizas  subjetivas  do  título  judicial,  formalizado  em  ação
proposta  por  associação,  é  definida  pela  representação  no  processo  de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados”. Confira-se:

REPRESENTAÇÃO  –  ASSOCIADOS  –  ARTIGO  5º,  INCISO  XXI,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da
Carta  da  República  encerra  representação  específica,  não  alcançando
previsão  genérica  do  estatuto  da  associação  a  revelar  a  defesa  dos
interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS.  As  balizas  subjetivas  do  título  judicial,  formalizado  em
ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento,  presente a autorização expressa dos associados e  a  lista
destes  juntada  à  inicial.  (STF/RE  573232,  Relator:  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01
PP-00001).

Ocorre que o julgamento acima transcrito referia-se à execução de
direito assegurado em ação coletiva proposta por Associação, sendo discutido
se  os  associados  que  não  figuraram  na  autorização  no  processo  de
conhecimento  poderiam ser  ou  não beneficiários  do  título  executivo  judicial
coletivo. Não se tratava, pois, de mandado de segurança coletivo, razão pela
qual o julgado supratranscrito não deve ser aplicado à situação em debate.

A questão da representação processual e substituição processual foi
exaustivamente discutida no âmbito do Pretório Excelso, sendo ponderada pelo
Ministro Teori Zavascki, no seu voto-vista, a diferenciação entre a atuação de
uma  Associação  como  representante  processual  (ação  coletiva)  e  como
substituto  processual  (mandado  de  segurança  coletivo),  consignando  o
seguinte:

2.  Desde  logo  é  importante  realçar  os  contornos  da  controvérsia  a  ser
decidida.  Consta  dos  sistemas  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre
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repercussão geral que o tema 082, que tem como paradigma este recurso
extraordinário,  diz  respeito  a  “Legitimidade  de entidade  associativa  para
promover  execuções,  na  qualidade  de  substituta  processual,
independentemente da autorização de cada um de seus filiados”.  Não é
esse, exatamente, o foco do debate. Trata-se de classificação influenciada
pela  ementa  do  acórdão  recorrido,  destoante  do  debate  travado.  Com
efeito, aqui não está em questão a legitimidade de sindicato ou de
associação para promover ação coletiva ou sua execução. O que
aqui se questiona é, unicamente, a legitimidade ativa do associado
(e não da associação ou do sindicato) para executar em seu favor a
sentença de procedência resultante de ação coletiva, proposta por
sua  Associação,  mediante  autorização  individual  e  expressa  de
outros associados. Essa a questão.

3.  Realmente,  a  legitimidade  das  entidades  associativas  para  promover
demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º,  XXI da
Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º,
III,  da  Constituição Federal.  Todavia,  em se tratando de entidades
associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um
requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual
seja, a de estarem essas associações “expressamente autorizadas”
a demandar.  É diferente,  também, da legitimação para impetrar
mandado  de  segurança  coletivo,  prevista  no  art.  5º,  LXX  da
Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou
coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule
pretensão  que  interesse  a  apenas  parte  de  seus  membros  e
associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).

(...)

5.  No  caso  concreto,  a  Associação  propôs  ação  coletiva  objetivando  o
reconhecimento do direito de associados, membros do Ministério Público em
Estado  de  Santa  Catarina,  à  incidência  e  consequentes  reflexos  do
percentual de 11,98% sobre a gratificação eleitoral, devida retroativamente
a março de 1994, que é calculada sobre o vencimento básico dos juízes
federais, e que teria sido reduzida por força do critério para conversão dos
vencimentos em URV.  Muito embora o direito pleiteado se refira a uma
parcela  remuneratória  específica  de  outros  membros  da  categoria
representada pela entidade demandante, o certo é que a ação foi proposta
apenas em favor dos que apresentaram autorizações individuais expressas,
sendo  que  o  pedido  e  a  correspondente  sentença  limitaram-se  a  esses
associados. Somente esses, portanto, nas especiais circunstâncias do caso,
estão munidos de título  executivo  indispensável  para  o  cumprimento  do
julgado em seu favor (…). (destaque nosso).

Nesse  viés,  quando  se  tratar  de  mandado  de  segurança  coletivo,
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todos  os  associados  que  se  encontrem  na  situação  descrita  na  inicial  são
beneficiários  da  decisão  judicial,  pouco  importando  se  ingressaram  na
associação antes ou depois de ajuizado o  writ,  visto que a Associação atua
como substituta processual.

Admitindo-se,  portanto,  a  execução  individual,  em  processo
autônomo,  de  sentença  coletiva  pelos  titulares  do  direito  reconhecido  na
decisão genérica exequenda, é de curial importância definir o órgão julgador
competente para a análise desses feitos.

O art. 516, inciso I, do novo Código de Processo Civil, estabelece que
“o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I – os tribunais, nas causas
de sua competência originária”. 

Nessa  perspectiva,  adotando  uma  interpretação  literal  da  norma
acima transcrita, é decorrência lógica concluir que a competência é do Tribunal
para  apreciar  a  execução  do  acórdão  coletivo  proferido  nas  causas  de  sua
competência  originária,  porquanto,  salvo  melhor  juízo,  esse foi  o  intuito  da
norma e o espírito do legislador.

Conquanto  existam  divergências  a  respeito  do  tema,  adoto  o
posicionamento de que a execução individual do acórdão coletivo, prolatado em
sede  de  mandado  de  segurança  de  competência  originária  desta  Corte  de
Justiça, deve processar-se no âmbito do segundo grau de jurisdição, diante da
interpretação  taxativa,  ou  seja,  que  não  admite  flexibilização,  da  norma
plasmada no art. 516, inciso I, do CPC.

Sob o ponto de vista processual, o referido entendimento encontra
respaldo  jurídico.  Tratando-se  de  ação  de  natureza  coletiva  (mandado  de
segurança  coletivo),  há  todo  um regime  jurídico  destinado  à  facilitação  da
efetividade dos direitos consagrados pela ação coletiva.

Ora, consoante os arts. 534 e seguintes do CPC, o cumprimento de
sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa
pela Fazenda Pública é processo autônomo, cujo rito é específico,  havendo,
inclusive, a necessidade de demonstrativo individualizado, quando existir mais
de um exequente.

Sob esse arquétipo, concluo que assiste aos agravantes o direito à
liquidação individual do decisum coletivo, em processo autônomo, não havendo
que se falar em coisa julgada apenas da lista de f. 190/193, até porque limitar
os  efeitos  da  coisa  julgada  coletiva  seria uma  mitigação  esdrúxula  da
efetividade da decisão judicial.
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Contudo  os  agravantes  deverão  ajuizar  os  feitos  executivos  na
segunda instância, quando a ação coletiva que os originou for de competência
originária desta Corte de Justiça. 

À luz do exposto, o primeiro agravo interno deve ser provido,
para  reformar-se  a  decisão  monocrática,  admitindo  que  os  recorrentes
executem o título judicial coletivo por meio de processo autônomo e perante o
segundo grau de jurisdição.

II - DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO:

Como  narrado  alhures,  por  meio  de  petição  formulada,  a  APDP
cindiu o pedido de execução, a fim de que determinadas verbas fossem pagas
por Precatório/RPV, e outras, por expedição de ofício diretamente à PBPREV.

A relatoria indeferiu o pleito, sob o argumento de que a execução
contra a Fazenda Pública deveria observar o rito do art. 100 da Constituição
Federal.

Em sede de agravo interno, os agravantes defendem a viabilidade do
pedido,  asseverando  que,  quando  se  trata  de  débito  vencido  após  a  coisa
julgada,  deve  ele  ser  adimplido  por  inclusão  em  folha  de  pagamento,
dispensando-se a expedição de precatório ou RPV.

O  caso  é  de  mora  da  administração  no  cumprimento  de  decisão
judicial transitada em julgado, envolvendo pagamento de diferenças relativas a
período posterior ao trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem
mandamental.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 889.173-RG, sob a
relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e
reafirmou  a  jurisprudência  no  sentido  de  ser  indispensável  a  expedição  de
precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento de valores devidos
pela  Fazenda  Pública  entre  a  data  da  impetração  do  mandado  de
segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. 

Perfilhando esse entendimento, eis o seguinte precedente do STF:

DECISÃO:  Trata-se de recurso  extraordinário  interposto  contra  acórdão
proferido  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito  Federal  e  dos  Territórios,
assim ementado:  “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E
ADMINISTRATIVO.  VPNI.  SERVIDORES  DA  CARREIRA  DE  ASSISTÊNCIA
PÚBLICA À SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM EXERCÍCIO NA
SECRETARIA  DE  SAÚDE  E  NO  INSTITUTO  DE  SAÚDE  DO  DISTRITO
FEDERAL.  PAGAMENTO  SUSPENSO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO,  NO
MOMENTO  OPORTUNO,  DOS  VALORES  APRESENTADOS.  INCLUSÃO  EM
PRECATÓRIO.  DESNECESSIDADE.  1.  Considerando  que  a  impetrante
percebeu a  complementação salarial  desde a  edição da Lei  379/92  até
agosto de 2001 e que, naquela ocasião, a Secretaria de Estado de Saúde
do  Distrito  Federal  não  estava  efetuando  o  pagamento  da  referida
vantagem "em razão das orientações provenientes da então Secretaria de
Gestão  Administrativa,  prestadas  por  intermédio  da  INFORMAÇÃO  Nº
66/2006-DLDD/SGRH  (cópia  anexa),  pois  de  acordo  com  o  contido  no
Decreto  nº  23.212/2002,  compete  à  referida  Secretaria  de  Gestão
Administrativa  avocar  o  exame  ou  a  solução  de  qualquer  matéria  de
Recursos  Humanos  em tramitação  nos  órgãos  da  Administração  Direta,
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal" e que, até mesmo em face da
necessidade  da  demonstração  de  plano  do  direito  líquido  e  certo  e  da
impossibilidade de se  proceder  a  instrução probatória  no  mandamus,  a
impetrante acostou à inicial documentação segundo a qual a VPNI a ser
incorporada deveria ser no valor de R$ 539,85 e que essa quantia não foi
oportunamente impugnada pela autoridade impetrada, sequer com base no
princípio da eventualidade, quando da prestação de informações, não há
que  se  falar  em valor  executado  igual  a  zero.  2.  Conforme já  fixou  o
Superior Tribunal de Justiça, o pagamento dos valores devidos entre a data
da impetração e a concessão da segurança não são sujeitos ao rito dos
artigos 730 do Código de Processo Civil  e  100 da Constituição Federal,
devendo  ser  incluídos  em  folha  suplementar.  3.  Agravo  regimental
conhecido e não provido.” O recurso extraordinário busca fundamento no
art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação
ao  art.  100,  caput,  da  Constituição.  O  recurso  deve  ser  provido.  O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 889.173-RG, sob
a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral
da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de ser
indispensável a expedição de precatório ou requisição de pequeno
valor para o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública
entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva
implementação  da  ordem  concessiva.  O  tema  ficou  assim
ementado  (Tema  831):  “RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
VALORES  DEVIDOS  ENTRE  A  DATA  DA  IMPETRAÇÃO  E  A
IMPLEMENTAÇÃO  DA  ORDEM  CONCESSIVA.  SUBMISSÃO  AO
REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.”  Diante  do  exposto,  com
base  no  art.  21,  §  2º,  do  RI/STF,  dou  provimento  ao  recurso
extraordinário. Invertido os ônus de sucumbência. Sem condenação em
honorários  advocatícios  (Súmula  512/STF).  Publique-se.  Brasília,  10  de
maio de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (RE 945295, Relator:
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Min.  ROBERTO BARROSO,  julgado  em 10/05/2016,  publicado  em
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-097  DIVULG  12/05/2016  PUBLIC
13/05/2016). (destaque nosso).

Nesse cenário,  em consonância  com o entendimento  exarado em
julgado emanado do Pretório Excelso,  não há dúvida de que as parcelas
devidas  entre  a  data  da  impetração  e  a  implementação  da  ordem
concessiva da segurança devem ser adimplidas mediante expedição
de precatório ou RPV. 

No entanto, in casu, objetiva a associação agravante que as verbas
vencidas  após o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a ordem
mandamental sejam pagas mediante inclusão em folha de pagamento, ou seja,
uma situação diversa. 

Assiste razão à agravante em sua insurgência. 

Na espécie  em disceptação,  discute-se o pagamento imediato,  em
folha suplementar, de diferenças posteriores ao acórdão transitado em julgado,
que concedeu a ordem mandamental, as quais, indubitavelmente, referem-se
ao efetivo cumprimento da decisão exequenda.

Portanto,  o  caso é de mora da administração no cumprimento de
decisão  judicial  transitada  em  julgado,  situação  diversa  do  decidido  no  RE
889.173-RG, o que impõe o imediato pagamento das diferenças, sem a
necessidade de submissão ao regime de precatório.

Em caso análogo, o STF adotou esse mesmo raciocínio. Observemos:

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Extrai-se da ementa o seguinte
trecho conclusivo: “EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PLANILHAS.  DECISÃO  PARCIALMENTE  CUMPRIDA.  SEGURANÇA
CONCEDIDA.  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  PARCELAS  DEVIDAS  ENTRE  A
CONCESSÃO E O EFETIVO PAGAMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. FOLHA
SUPLEMENTAR.  PRECATÓRIO.  DESNECESSIDADE.  PEDIDO  DEFERIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. […] IV – Transitado em julgado o acórdão que
concedeu a segurança, determinando o restabelecimento dos valores das
pensões  recebidas  pelos  então  impetrantes,  estes  não  podem  ser
penalizados pela inércia do Administrador, podendo pleitear, nos autos da
própria execução contra a Fazenda Pública, a inclusão das parcelas devidas
entre  a  concessão  e  o  efetivo  pagamento  em  folha  suplementar  para
imediato pagamento, sem a necessidade de se submeter ao procedimento
de precatório previsto no art. 730 do CPC e art. 100 da CF. V – PEDIDO
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DEFERIDO – DECISÃO POR MAIORIA.” (destaque acrescentado) O recurso
extraordinário  busca  fundamento  no  art.  102,  III,  a,  da  Constituição
Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição. A
Procuradoria-Geral da República opina pelo parcial conhecimento e, nessa
medida,  pelo  desprovimento  do  recurso  extraordinário.  O  recurso  não
merece provimento. De início, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 889.173-RG,  sob a relatoria  do Ministro  Luiz  Fux,
reconheceu  a  repercussão  geral  da  controvérsia  e  reafirmou  a
jurisprudência no sentido de ser indispensável a expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor  para  o pagamento de valores  devidos pela
Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a
efetiva implementação da ordem concessiva. A presente controvérsia, no
entanto,  é  diversa.  No  caso,  está  em  discussão  o  pagamento
imediato,  em  folha  complementar,  de  diferenças  relativas  ao
período  de  abril  de  2005,  momento  em que  foi  determinada  a
execução de decisão transitada em julgado, e outubro de 2007,
ocasião em que o Tribunal de origem reconheceu a comprovação
do efetivo cumprimento da decisão exequenda. Portanto, o caso é
de  mora  da  Administração  no  cumprimento  de  decisão  judicial
transitada  em  julgado,  situação  diversa  do  decidido  no  RE
889.173-RG, o que impõe, como decidido no acórdão recorrido, o
imediato  pagamento  das  diferenças,  sem  a  necessidade  de  se
submeter  ao  procedimento  de  precatório. Vale  ressaltar  que  os
argumentos da recorrente no sentido de que não houve o descumprimento
de decisão judicial  e de que o período pleiteado para o pagamento das
diferenças estava sendo questionado junto ao Superior Tribunal de Justiça
não  merecem  subsistir  neste  momento  processual.  Isso  porque,  para
dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, seria necessária a
reapreciação  dos  fatos  e  provas  constantes  dos  autos,  o  que  atrai  a
incidência da Súmula 279/STF. Diante do exposto, com base no art. 21, §
1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se.  Brasília,  07 de
abril  de  2016.  Ministro  Luís  Roberto  Barroso  Relator.
(RE  636158,  Relator:  Min.  ROBERTO  BARROSO,  julgado  em
07/04/2016,  publicado  em  DJe-072  DIVULG  15/04/2016  PUBLIC
18/04/2016  REPUBLICAÇÃO:  DJe-081  DIVULG  26/04/2016  PUBLIC
27/04/2016).  (destaque nosso).

Ante o exposto, o segundo agravo interno deve ser provido.  

III - PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,  rejeito a preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade, arguida nas contrarrazões do primeiro recurso, e, no mérito:
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A) dou provimento ao primeiro agravo interno, para reformar a
decisão monocrática hostilizada, admitindo que os recorrentes executem o título
judicial coletivo por meio de processo autônomo e perante o segundo grau de
jurisdição; 

B)  dou  provimento  ao  segundo  agravo  interno,  para
determinar que as verbas vencidas após o trânsito em julgado do acórdão que
concedeu a ordem mandamental sejam pagas mediante inclusão em folha de
pagamento,  devendo ser  providenciada a expedição de ofício diretamente à
PBPREV. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  sem  voto,  a  Excelentíssima  Desembargadora
MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI.

Participaram  do  julgamento  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  os
Excelentíssimos  Desembargadores  JOSÉ  RICARDO  PORTO,  TERCIO
CHAVES DE MOURA (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada, para
substituir  o  Excelentíssimo  Desembargador LEANDRO  DOS  SANTOS),
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS,  OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE  FILHO  e CARLOS  EDUARDO  LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI).

Presente à sessão o Excelentíssimo Doutor VALBERTO COSME DE
LIRA, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Seção Especializada Cível  do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa (PB), 14 de março de 2018.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA 
                               Relator
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