
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001442-17.2017.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Exequentes: Adailta Maria de Sousa Campos e outros.
Advogado : Jose Vandalberto de Carvalho Junior (OAB/PB nº 22.439).
Executado : Estado da Paraíba.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO
ORIGINÁRIO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO  INDIVIDUAL
DA SENTENÇA COLETIVA. JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU.  INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART.
516, INCISO I, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS A
UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA .

-  A  competência  desta  Corte  de  Justiça  na  ação
mandamental  coletiva  deu-se  em  razão  da  natureza  da
demanda e a posição da autoridade coatora. Já a regra do
art. 516, I, do CPC, a qual determina ser da competência
desta Corte a apreciação da execução de sentença proferida
nas  causas  de  sua  competência  originária,  tem  nítido
caráter  de  acessoriedade,  constituindo  um  mero
prolongamento e regra de competência firmada por atração
da primeira. 

-  Assim,  sendo  apreciação  acessória,  a  definição  da
competência  desta  Corte  com  base  no  dispositivo  legal
acima  se  justificará  sempre  que  existente  a  razão  que
permitiu a atração da ação de conhecimento. 

- Desta forma, a norma do art. 516, I, do CPC  deve ser
interpretada restritivamente,  observando-se que a atração
da  competência  desta  Corte  para  o  julgamento  do
mandamus foi a presença do Secretário de Administração
do Estado da Paraíba, contudo a execução individual não
contará com a participação da autoridade coatora, mas sim
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com  o  próprio  ente  estatal  sendo,  portanto,  o  juízo  de
primeiro o competente para tanto.

- Em julgamento de questão de ordem na Petição nº 6076,
o  Supremo Tribunal  Federal  decidiu  que  “não  compete
originariamente  ao  STF  a  execução  individual  de
sentenças genéricas de perfil  coletivo, inclusive aquelas
proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa
atribuição aos órgãos competentes de primeira instância”

Vistos.

Adailta Maria de Sousa Campos e outros ajuizaram a presente
Execução Individual de Sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pela  APLP – Associação dos Professores de Licenciatura Plena do
Estado  da  Paraíba contra  ato  supostamente  ilegal  e  abusivo  do  Secretário
Estadual  da  Administração,  consistente  na  redução  da  gratificação  paga  aos
professores  que  lecionavam  nos  Centros  Paraibanos  de  Integração  Solidária  –
Projeto CEPES.

Afere-se  que,  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  aludido,  foi
concedida parcialmente a segurança, no sentido de determinar o restabelecimento
no  contracheque  dos  substituídos  da  impetrante,  do  valor  antes  percebido,  em
decorrência do projeto CEPES.

Os presentes autos foram inicialmente distribuídos, por prevenção,
ao excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, por
ter sido o relator do writ, que culminou na decisão ora executada.

Contudo, o referido julgador determinou a redistribuição dos autos
por sorteio, sob o fundamento de que a execução individual da sentença prolatada
em mandado de segurança coletivo não induz a prevenção do juízo que examinou o
mérito da ação coletiva, pois a “apreciação de todas as execuções individuais que
tenham  como  objeto  o  título  judicial  extraído  da  ação  coletiva  implicaria
sobrecarga da unidade em função de uma única ação”.

É o relatório.

DECIDO.

Como se sabe, 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 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
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expressa dos associados, atuando a associação como representante processual (não
é substituto processual). Vejamos a redação do comando acima:

“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  legitimidade  para  representar  seus
filiados judicial ou extrajudicialmente”; 

Por outro lado, diferentemente é o caso da impetração de mandado
de segurança coletivo por Entidade Associativa, prevista no art. 5º, LXX da Carta
Magna,  atuando a Associação como substituto  processual,  assemelhando-se  aos
sindicatos. Nesta 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(a):  Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) 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  beneficiário  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.
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Ressalte-se,  inclusive,  que  foi  exaustivamente  discutido  pelos
Ministros a questão da representação processual e substituição processual, sendo
ponderado 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).  Trago  à  baila  então  os
esclarecimentos do Ministro:

“(…) 2. Desde logo é importante realçar os contornos da
controvérsia  a  ser  decidida.  Consta  dos  sistemas  do
Supremo Tribunal Federal sobre 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
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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 (…)”. (grifo nosso).

Dessa forma, quando se tratar de mandado de segurança coletivo,
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 substituto
processual.

- Da competência para execução individual de sentença coletiva:

Feitas  tais  considerações,  passo  a  tratar  do  tema  atinente  à
competência para a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo,
inclusive as proferidas em mandado de segurança coletivo. 

A despeito da regra contida no art. 516, inciso I, do novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que  “o cumprimento da sentença efetuar-se-á
perante: I – os tribunais, nas causas de sua competência originária”, entendo que
a execução individual de ação coletiva julgada perante este Egrégio Tribunal de
Justiça deve ser feita na primeira instância. 

Isso porque, ao se adotar uma interpretação literal da norma acima
transcrita, seria decorrência lógica de que é competência desta Corte a apreciação
de toda e qualquer execução de sentença proferida nas causas de sua competência
originária. Todavia, esse não é o intuito da norma.

A  atração  da  competência  desta  Corte  de  Justiça  na  ação
mandamental  em tela  deu-se em razão da natureza da demanda e  a  posição da
autoridade  coatora.  Já  a  regra  do  art.  516,  I,  do  CPC  tem  nítido  caráter  de
acessoriedade,  constituindo  um  mero  prolongamento  e  regra  de  competência
firmada por atração da primeira. 

Por  isso,  sendo apreciação  acessória,  a  definição  da  competência
desta Corte com base no dispositivo legal acima se justificará sempre que existente
a razão que permitiu a atração da ação de conhecimento. 

Assim, entendo que a regra acima  transcrita deve ser interpretada
restritivamente, observando-se que a atração da competência desta  Corte  para o
julgamento  da  ação  mandamental  foi  justamente  a  presença  do  Secretário  de
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Administração do Estado da Paraíba, contudo a execução individual não contará
com a  participação da  autoridade  coatora,  mas  sim com  o  próprio  ente  estatal
sendo, portanto, o juízo de primeiro o competente para tanto.

Recentemente, em julgamento de questão de ordem na Petição nº
6076, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não compete originariamente ao
STF a execução individual  de  sentenças genéricas  de perfil  coletivo,  inclusive
aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos
órgãos  competentes  de primeira instância”,  devendo tal  entendimento,  mutatis
mutandi, ser aplicado no caso em testilha. Vejamos:

Questão  de  ordem  em  cumprimento  de  sentença  em
mandado  de  segurança.  Artigo  102,  I,  m,  da  CF/88.
Interpretação  teleológica.  Ausência  de  competência,  no
caso,  para  processar  a  demanda.  Questão  de  ordem
resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração
da competência da Corte com base na alínea m do art.
102,  I,  da  CF/88  (execução  de  seus  julgados),  se  faz
necessário  perquirir  sobre  a  manutenção  da  ratio  que
justificou,  até  a  prolação  da  sentença,  o  exame  da
demanda pela Corte. 2. Questão de ordem resolvida no
sentido  de  que  não compete originariamente  ao  STF a
execução  individual  de  sentenças  genéricas  de  perfil
coletivo,  inclusive  aquelas  proferidas  em  sede
mandamental  coletiva,  cabendo  essa  atribuição  aos
órgãos competentes de primeira instância.  3.  Aplicação
do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo
federal  de  primeira  instância.  (STF/Pet  6076  QO,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado
em  25/04/2017,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-111
DIVULG 25-05-2017 PUBLIC 26-05-2017).

Trago à baila, ainda, escólios provenientes de outros tribunais pátrios
seguindo a mesma trilha:

“EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPUGNAÇÃO  À
EXECUÇÃO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA
COLETIVO.  PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR
EXECUÇÕES  INDIVIDUAIS  AUTÔNOMAS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 71, INCISO I,
ALÍNEA  E,  DA  CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL.
ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 2 DESTE TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA
DE  FORO.  MANDADO  DE SEGURANÇA COLETIVO
QUE  NÃO  POSSUI  FORÇA  ATRATIVA  PARA
DETERMINAR O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DA  EXECUÇÃO  NO  TRIBUNAL.  SERVIDOR
VINCULADO  AO  IPERN.  REMESSA  DOS  AUTOS  A
UMA  DAS  VARAS  OU  JUIZADOS  ESPECIAIS  DA
FAZENDA  PÚBLICA.  ACOLHIMENTO.”  (TJRN,
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Execução nº 2016.007054-9, Rel. Des. Gilson Barbosa, j.
19/04/2017). 

Sob o ponto de vista  processual,  o  entendimento acima esposado
encontra  respaldo  jurídico,  visto  que,  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, de acordo com os arts. 534 e ss. 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  houver  mais  de  um
exequente. 

No caso, a execução do título judicial coletivo requer demonstrações
individualizadas,  o  cumprimento  do  acórdão  perante  as  instâncias  ordinárias
permitirá  uma  aproximação  da  execução  aos  eventuais  beneficiários,  em  clara
facilitação  ao  exercício  do  direito  já  reconhecido  no  mandamus transitado  em
julgado.

Pela  argumentação  acima  alinhavada,  é  de  se  concluir  pela
incompetência do Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do presente
feito.

Pontuo, por oportuno, que a lei processual faculta ao julgador limitar
o  litisconsórcio  facultativo  quanto  ao  número  de  litigantes,  caso  verifique  este
poderá  comprometer  a  rápida  solução  do  litígio  ou  dificultar  a  defesa  ou  o
cumprimento da sentença. (art. 113, §1º, CPC).

- Conclusão

Ante o exposto,  DECLINO da competência para o processamento
da execução individual do acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo nº
0802376-59.2005.815.0000 e determino que sejam remetidos os autos para uma das
Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

P. I.

João Pessoa, 16 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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