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DECISÃO

Vistos.

Cuida-se  de  Ação  Coletiva  na  qual  a  reclamada  AUTARQUIA  MUNICIPAL  DE
SAÚDE – SAÚDE IS – foi condenada ao pagamento das dobras de férias (sem 1/3), além de honorários
advocatícios, nos seguintes termos:

“JULGAR PROCEDENTE EM PARTE as parcelas remanescentes,
para  condenar  a  requerida  ao  pagamento  da  dobra  das  férias  do
período imprescrito, ou seja, das gozadas após o marco prescricional
(24.08.2011) ou cujos períodos concessivos terminaram após tal data,
tendo como limite final a data de 04.03.2015, de todos os servidores
representados pelo sindicato-autor, ainda que não filiados à entidade,
bem como à verba honorária a favor do sindicato, no valor ora fixado
de  R$10.000,00  (dez  mil  reais),  nos  termos  do  §  8º  do  art.  85  do
NCPC”.

Na  mesma oportunidade,  restou  consignado  que  a  execução  do  julgado  deveria  ser
procedida por meio de artigos, “in verbis”:

“quando os  empregados  públicos  da  requerida  passaram do  regime
celetista para estatutário, o que deverá ser objeto de apuração na fase
de  liquidação,  por  artigos,  inclusive  com comprovação  documental,
cujo cálculo deverá observar o valor do salário na data da alteração do
regime celetista para estatutário, a globalidade salarial, sem qualquer
reflexo”.

Tal Decisão não foi alterada pelas Instâncias Superiores, conforme Acórdão Regional às
fls. 141/149 e Decisão Superior do c. TST de fls. 219/225 e os autos baixaram à origem.

Intimado a se manifestar, o Sindicato requer às fls. 237/238 a execução dos honorários
advocatícios fixados em R$ 10.000,00, bem como às fls. 244/245 aduz que:
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“A sentença diz, ainda, que a liquidação de sentença deverá ocorrer por artigos,
inclusive por comprovação documental. No entanto, a requerida pode ter até mais
de  3.000  (três  mil)  servidores  em  seu  quadro  de  funcionários,  o  que  torna
impossível a apresentação dos cálculos individuais sem os devidos documentos
que comprovam os valores recebidos à época por seus servidores (…)

O  Sindicato  requer  ao  final,  que  a  reclamada  seja  intimada  a  apresentar  todos  os
documentos necessários para a liquidação e execução de sentença de todos os trabalhadores da reclamada
que foram beneficiados com a presente ação.

DECIDO

Com efeito, o exame do processado revela que a execução da sentença da presente Ação
Coletiva  deve  ser  procedida  por  meio  de  artigos,  uma  vez  que  o  próprio  título  executivo  assim
determinou, mormente quando verificada a necessidade de se dirimir controvérsia sobre o cumprimento
ou não da obrigação de pagamento em tempo e modo das férias a ensejar a subsunção ou não ao conteúdo
da sentença genérica, o que à toda evidência, apenas pode ser apreciado com a juntada dos documentos
relativos à questão tratada do direito material de fundo, vale dizer: fichas financeiras, avisos de férias,
recibos  de  pagamento  de  férias  e  extratos  bancários/comprovantes  de  transferência  bancária  de  cada
trabalhador e além disso, hão de serem verificadas as situações fáticas e específicas de cada trabalhador
como: se é celetista ou estatutário, quando o regime jurídico foi transmudado em conformidade com a Lei
Complementar Municipal nº 31/2015 ou não, se houve ou não conversão de terço de férias em abono
pecuniário, se o servidor gozou ou não de licença prêmio, quando o servidor aposentou-se por tempo de
serviço, sem houve ou não desligamento do servidor no período abrangido pela condenação ou parte dele,
se o servidor esteve afastado recebendo licença remunerada ou não ou ainda, se o servidor foi afastado do
serviço para exercer função de confiança comissionada, dentre ainda outras hipóteses fáticas que podem
exercer influência sobre o enquadramento ou não do servidor como beneficiário da ação.

Acrescente-se  a  isto  por  oportuno,  que  perante  este  Juízo  já  tramitam uma  grande
quantidade de ações individuais com o mesmo objeto da presente, ou seja, o quadro aponta para forte
possibilidade em se promover a execução do mesmo direito que foi pleiteado em ação individual – com
resultado  positivo  ou  negativo  –  culminando  em  absoluto  desvio  de  finalidade,  ainda  mais  quando
considerado que a reclamada se trata  de Órgão Público e,  portanto,  o  seu patrimônio está  sujeito  às
fiscalizações do Tribunal de Contas do Estado, Câmara Municipal, além de outros Órgãos de Controle.

Desta feita, resta indene de dúvidas que a execução deste julgado por artigos não pode
ser  procedida  nos  autos  da  presente  Ação  Coletiva,  uma  vez  que  multiplicidade  de  trabalhadores
beneficiados pelo conteúdo de direito material e as situações particulares de cada trabalhador faz com que
a  liquidação  de  sentença,  caso  assim  seja  procedida,  de  fato,  não  promova  a  entrega  da  prestação
jurisdicional em tempo razoável, na medida em que se desdobraria em uma infinidade de atos tendentes
somente a postergar o desfecho célere da questão no tempo.

Por  tais  razões,  limito  a  execução  no  presente  feito  apenas  aos  valores  devidos  ao
Sindicato  a  título  de  honorários  advocatícios,  remetendo  os  beneficiários  desta  ação  à  promoção de
execuções individuais, nas quais a existência ou não do direito deferido na Ação Coletiva poderá ser
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examinada de perto, caso à caso, em consideração a situação particular de cada trabalhador e por fim, sem
a prevenção deste Juízo.

Note-se, que para este último caso, a situação implicaria forte potencial de sobrecarga de
trabalho para o Juízo prolator da Decisão e que isso também, contraria os preceitos de efetividade da
prestação  jurisdicional  e  entrega  da  prestação  em  tempo  razoável,  além  evidentemente  da  absoluta
ineficácia de meios para que se possa atingir o fim colimado.

Neste  sentido,  cumpre  registrar  que  as  Cortes  Superiores  já  decidiram  pela  exata
compreensão das disposições contidas no §2º, do artigo 98, do CDC, fixando-se a competência em razão
do local da tramitação do feito no Juízo da Comarca que conheceu e julgou a Ação Coletiva mas, sem a
prevenção do órgão julgador específico, o que, como acima dito, iria de encontro à atividade jurisdicional
a ser alcançada de modo pleno e razoável.

Neste sentido, veja-se a seguinte Decisão Superior:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS
COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA.
EXECUÇÃO  INDIVIDUAL  NO  DOMICÍLIO  DO  AUTOR.  FORO
DIVERSO  DAQUELE  DO  PROCESSO  DE  CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ fixou, sob o rito do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a execução individual de
sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do
domicílio  do  beneficiário"  (REsp  1.243.887/PR,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011). 2. A execução individual de sentença
condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos
arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a
justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o
processamento  e  julgamento  das  execuções individuais  desse  título  judicial.  3.
Obrigar os beneficiados pela sentença coletiva a liquidá-la e a executá-la no foro
em título judicial que a ação coletiva foi julgada implica inviabilização da tutela
dos  direitos  individuais.  4.  No  mesmo sentido:  AgRg na  Rcl  10.318/RS,  Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe29.4.2013; CC 96.682/RJ,
Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  Terceira  Seção,  DJe  23.3.2010;
REsp1.122.292/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.10.2010;
AgRg no REsp1.316.504/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe  20.8.2013;  REsp1.098.242/GO,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira
Turma,  DJe  28.10.2010  5.  Agravo  Regimental  não  provido.  (EDcl  no  CC
131.618/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA  SEÇÃO,
julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014)

E, na seara trabalhista, tem-se o seguinte verbete:

“CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  NEGATIVO.  EXECUÇÃO
INDIVIDUAL  DE  SENTENÇA  PROFERIDA  NO  JULGAMENTO  DE
AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE
EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. A ação de execução a título
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individual, originada de sentença condenatória proferida no julgamento de ação
coletiva, constitui processo autônomo, a ser distribuída dentre as diversas Varas do
Trabalho, inexistindo prevenção em relação à Vara da qual se originou o título
executivo.  Inteligência  dos  arts.  95,  98,  §  2º,  I,  99  e  100  da  Lei  8.078/90.”
(Súmula nº 13, TRT/ES).

E mais especificamente, neste E. Tribunal decidiu-se da seguinte maneira:

“(…)

O  reclamante  ajuizou  ação  de  liquidação  e  execução  da  condenação  genérica
proferida na ação coletiva proferida nos autos de nº 0270400-97.1999.5.02.0070,
ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo contra Caixa Beneficente
dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo – CABESP.

Distribuído o feito inicialmente à 61ª VT/SP, a autoridade suscitada determinou o
seu encaminhamento à 70ª VT/SP entendendo que a competência para apreciação
seria do Juízo que prolatou a sentença na ação coletiva diante da inexistência de
determinação  de  liquidação/execução  individual  de  todos  os  substituídos,  com
livre distribuição das ações.

Em  que  pese  o  entendimento  explicitado  pelo  Juízo  suscitado,  razão  não  lhe
assiste, pois o Juízo que proferiu a condenação em ação coletiva não fica prevento
para a execução individual do julgado.

As  ações  coletivas  possuem  alto  grau  de  generalidade,  sendo  certo  que  os
interessados, ao pedirem a sua execução, devem demonstrar, individualmente, o
seu direito. Portanto, não se trata de mera liquidação de sentença ilíquida, pois
demanda ampla cognição. O exequente deverá comprovar que a situação fática
corresponde ao que foi determinado no título executivo judicial, tratando-se de
nova relação processual.

A  fixação  da  competência  para  a  execução  das  decisões  proferidas  em ações
coletivas, decorrentes de direitos individuais homogêneos, está prevista no §2º, art.
98, da Lei 8.078/90, 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.

(…)

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I  -  da  liquidação  da  sentença  ou  da  ação  condenatória,  no  caso  de  execução
individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução."

Inexiste interesse que justifique a prevenção do juízo que examinou o mérito da
ação coletiva.
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Nesse sentido, os seguintes julgados:

Execução Individual de Sentença Proferida no Julgamento de Ação Coletiva. Foro
do Domicílio do Consumidor. Possibilidade. Inexistência de Prevenção do Juízo
que  Proferiu  Sentença  em  Ação  Coletiva.  A  execução  individual  de  sentença
condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos
arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois inexiste interesse que justifique a prevenção do
Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento
das execuções individuais desse título judicial. A analogia com o art. 101, I, do
CDC e  a  integração  desta  regra  com a  contida  no  art.  98,  §  2º,  I,  do mesmo
diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento
da  execução  individual  derivada  de  decisão  proferida  no  julgamento  de  ação
coletiva  no  foro  de  seu  domicílio.  Dou  Provimento.  (RO
1001095-35.2014.5.02.0468,  relator  Ivani  Contini  Bramante,  4ª  Turma
TRT2,publicação10/11/2015).

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONFLITO  DE
COMPETÊNCIA.  EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA
NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOS
DE  PROPOR  O  CUMPRIMENTO  DA  SENTENÇA  NO  JUÍZO
SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, §
2º, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação
em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a
faculdade  de  ingressar  com  cumprimento  individual  da  sentença  coletiva  no
próprio  foro  ou  no  sentenciante.  2.  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  consolidou  o  entendimento  de  que  a  execução  individual  de  sentença
condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos
arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a
justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o
processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse
modo,  o  ajuizamento da  execução individual  derivada  de decisão  proferida no
julgamento  de  ação  coletiva  tem  como  foro  o  domicílio  do  exequente,  em
conformidade  com  os  artigos  98,  §  2º,  I,  101,  I,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com
o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no
território do juízo sentenciante. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em
sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não
merece  prosperar  a  irresignação.  Incide,  in  casu,  o  princípio  estabelecido  na
Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação  do  Tribunal  se  firmou  no  mesmo  sentido  da  decisão  recorrida.  5.
Recurso  Especial  não  provido."  (REsp  1663926  /  RJ.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. 16/05/2017).

Pelo que entendo que o feito deve prosseguir perante a MM. 61ª Vara do Trabalho
de São Paulo.

Isto posto,

ACORDAM os Magistrados da Seção Especializada em Dissídios Individuais 5
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em, por unanimidade de votos,
conhecer  da  presente  ação  para,  no  mérito,  julgá-la  procedente,  declarando  a
competência da MMª 61ª Vara do Trabalho de São Paulo para conhecimento da
ação (TRT, 2ª Região, Conflito de Competência nº 1000079-48.2021.5.020000,
Seção Especializada em Dissídios Individuais 5, Desembargadora Relatora:
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Ivete Ribeiro, DEJT de 23/04/2021).

Desta  maneira,  considerando  a  pretensão  esposada  do  Sindicato  em  promover  a
execução do julgado, determino que o faça com o ajuizamento de execuções individuais onde haverá a
apuração do direito material deferido na Sentença Coletiva por meio de artigos e livre distribuição sem
prevenção deste Juízo, utilizando-se da classe processual “cumprimento de sentença”, mantendo-se neste
feito apenas a execução dos honorários advocatícios devidos.

Isto posto,  DECIDO, na forma da fundamentação supra, remeter os beneficiários da
presente ação para a  execução individual a ser procedida por artigos,  por meio da classe processual
“cumprimento de sentença”, sem prevenção deste Juízo, mantendo neste feito apenas a execução relativa
aos honorários advocatícios devidos ao Sindicato.

Intimem-se as partes para ciência da presente, bem assim expeça-se EDITAL  para o
conhecimento dos beneficiários nos termos do artigo 94, do CDC para que os beneficiários, caso assim
queiram, promovam as execuções individuais.

Tal edital deve ser afixado também na sede do Sindicato, da reclamada e nas unidades
reclamada, para o fim de chegar ao conhecimento do maior número possível de servidores municipais.

A afixação dos editais deverá ser realizada por Oficial de Justiça.

Após, o Sindicato fica intimado para que no prazo de 08 (oito) dias apresente os cálculos
de liquidação exclusivamente relativos aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 879, da CLT.

No silêncio, o feito fica suspenso nos termos do artigo 11-A, da CLT, aguardando-se no
arquivo geral.

Intime-se o Ministério Público do Trabalho.

ITAPECERICA DA SERRA/SP, 06 de maio de 2021.

THEREZA CHRISTINA NAHAS

Juiz(a) do Trabalho Titular
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