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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(CORTE ESPECIAL) Nº 5048697-22.2017.4.04.0000/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL
JUNIOR
SUSCITANTE: PAULO RICARDO MELLO

SUSCITADO: OS MESMOS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. IRDR 18. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA
DE PARCELA TRANSITADA EM JULGADO.
TEORIA DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO. COISA
JULGADA PROGRESSIVA. HIPÓTESES. CPC DE
2015.

1. A questão jurídica objeto do IRDR (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas) nº 18 diz respeito à possibilidade
jurídica de execução imediata da parte incontroversa de condenação
contra a Fazenda Pública à obrigação de pagar quantia certa.

2. O novo processo civil consagrou a teoria dos capítulos
da decisão conferindo-lhe divisibilidade e eventual autonomia às suas
partes, circunstância que pode levar ao que a doutrina processual
convencionou nominar trânsito em julgado progressivo.

3. O CPC de 2015, que veio para prestigiar a celeridade e a
efetividade objetiva do processo civil, expressamente, determina que a
parte incontroversa da sentença seja executada definitivamente se não
houver recurso interposto sobre esta parte, bem assim qua a parte não
impugnada da conta possa ser objeto de imediato cumprimento.

4. Afastada a alegação de burla ao regime de vedação do
fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, porquanto, ao
analisar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 723307, o
Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou o entendimento de que
somente é vedado o fracionamento de execução pecuniária contra a
Fazenda Pública para que eventual parte do crédito seja paga
diretamente ao credor, por via administrativa e antes do trânsito em
julgado da ação – o chamado complemento positivo, e o resto por RPV.
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5. Quanto ao valor incontroverso, estando devidamente
atendidos os requisitos necessários à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor,  não se pode impedir a parte vencedora de
ter seu crédito satisfeito, ausente qualquer razão jurídica para a
protelação. Precedentes do STF.

6. O CPC de 2015 não se manteve fiel à teoria da
indivisibilidade do objeto litigioso, a exigir um único julgamento de
mérito. E esta ruptura implica consequências práticas na esfera jurídica
das partes: a primeira, é a consagração da teoria dos capítulos da
sentença, a segunda, a aptidão de operar-se o trânsito em julgado sobre
cada parte autonomamente destacada (progressivamente), e a principal,
a possibilidade de execução imediata da parte incontroversa.

7. A autorização da execução da parte transitada em
julgado do título judicial é decorrência do sistema processual que foi
construído, a partir da cindibilidade da sentença e da coisa julgada, 
justamente para possibilitar a satisfação do direito do credor com a
máxima presteza e efetividade.

8.  É preciso que haja cindibilidade da obrigação de pagar
quantia certa, de modo que seja possível a satisfação fracionada, e não
haja relação de prejudicialidade a partir do resultado do recurso sobre a
parte controvertida.

9. Sendo hipótese de reexame necessário, fica obstada a
eficácia da sentença até que a matéria seja reexaminada pelo Tribunal,
devolvendo-se a este todas as matérias em que houver sucumbência da
Fazenda Pública.

10. Tese jurídica fixada, por maioria, pela Corte Especial
no IRDR nº 18: É legalmente admitido o imediato cumprimento
definitivo de parcela transitada em julgado, tanto na hipótese de
julgamento antecipado parcial do mérito (§§ 2° e 3º do art. 356 do
CPC), como de recurso parcial da Fazenda Pública, e o
prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na hipótese de
impugnação parcial no cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do
CPC), respeitada a remessa oficial, nas hipóteses em que necessária, 
nas ações em que é condenada a Fazenda Pública na Justiça Federal,
nos Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região decidiu, por maioria, vencido o relator, solver o presente IRDR
(tema 18), fixando a seguinte tese jurídica: É legalmente admitido o
imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado, tanto
na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (§§ 2° e 3º do
art. 356 do CPC), como de recurso parcial da Fazenda Pública, e o
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prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na hipótese de
impugnação parcial no cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC),
respeitada a remessa oficial, nas hipóteses em que necessária, nas ações
em que é condenada a Fazenda Pública na Justiça Federal, nos Juizados
Especiais Federais e na competência federal delegada", nos termos do
voto do Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ, que
lavrará o acórdão. Vencidos, além do relator, os Desembargadores
Federais LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, ROGER RAUPP
RIOS, SALISE MONTEIRO SANCHOTENE e LUÍS ALBERTO
D'AZEVEDO AURVALLE, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.

Documento eletrônico assinado por PAULO AFONSO BRUM VAZ, Relator do Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF
4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante
o preenchimento do código verificador 40001444685v9 e do código CRC 8882633f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PAULO AFONSO BRUM VAZ
Data e Hora: 24/10/2019, às 19:25:22
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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(CORTE ESPECIAL) Nº 5048697-22.2017.4.04.0000/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL
JUNIOR
SUSCITANTE: PAULO RICARDO MELLO

RELATÓRIO

Trata-se de dois Incidentes de Resolução de Demandas
Repetitivas, admitidos pela Corte Especial, e que tramitam
conjuntamente, versando sobre a seguinte questão controvertida: “nos
processos em trâmite nos juizados especiais federais, na justiça federal
e na competência delegada, é ou não cabível proceder-se ao
cumprimento parcial da sentença, relativamente à parte da decisão que
não seja objeto de recurso ainda não definitivamente julgado, ou seja, à
parcela incontroversa da sentença?”

Com relação ao IRDR 5048697-22.2017.4.04.0000, os
requerentes buscam afastar alegados entendimentos divergentes
praticados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, de
um lado, e a 3ª e 4ª Turmas do TRF/4ª Região, de outro, no tocante ao
cabimento da execução/cumprimento definitivo de parte incontroversa
da sentença em face da Fazenda Pública. Alegam terem em seu favor
sentenças judiciais proferidas pelos juizados especiais federais,
condenando os réus a pagarem diferenças de vencimentos. Não há nos
respectivos autos recursos sobre o mérito das condenações, que transitou
em julgado, restando pendente de recurso apenas os critérios de correção
monetária, pois os réus não se conformam com a aplicação do IPCA-E
no período de vigência da Lei 11.960/2009. Os recursos extraordinários,
em que os réus postulam a aplicação da TR nesse período, estão
suspensos em face de pendência de apreciação do tema pelo STF pela
sistemática de recursos extraordinários repetitivos. Por isso os
suscitantes requereram o cumprimento parcial das sentenças, com o
cálculo efetuado pela aplicação da TR, conforme pretendido pelas rés
nos recursos pendentes, ficando para um segundo momento eventual
complementação da execução, para a cobrança da diferença entre TR e
IPCA-E, se for nesse sentido o entendimento consagrado ao final no
STF. As Turmas Recursais dos JEF, contudo, tem reiteradamente
indeferido o processamento de tais cumprimentos parciais de sentença,
sob o fundamento da impossibilidade de cumprimento antes do trânsito
em julgado integral da sentença. Esse entendimento estaria em flagrante
contrariedade com o entendimento da Terceira e Quarta Turma deste
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TRF, que tem sustentado a possibilidade de cumprimento parcial da
sentença, exatamente em casos em que a pendência envolve apenas a
discussão acerca da aplicação da TR.

Afirmam, assim, a presença dos pressupostos processuais
que autorizam o presente incidente, porque há a repetição de inúmeros
processos em que a questão do cumprimento parcial da sentença é
suscitada, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica,
na medida em que a questão está sendo tratada de forma diversa pelas
Turmas de Direito Administrativo deste Tribunal.

Pedem, então, que seja fixada a tese jurídica no sentido de
que não há óbices à proposição da execução do capítulo da sentença que
se tenha tornado definitivo no curso do processo de conhecimento, tal
como vem decidindo o TRF da 4ª Região.

Já no IRDR 50.44361-72.2017.404.0000, o requerente
também busca afastar os entendimentos divergentes no tocante ao
cabimento da execução/cumprimento definitivo de parte incontroversa
da sentença em face da Fazenda Pública, apenas com uma abrangência
menor do que no IRDR anterior, focado apenas nas decisões proferidas
no âmbito dos órgãos jurisdicionais dos juizados especiais federais da 4ª
Região.

Segundo o requerente, o cumprimento definitivo de
parcela incontroversa da sentença, conforme previsto no art. 523, caput ,
do Novo CPC, é aplicável subsidiariamente ao procedimento dos
Juizados Especiais Federais (art. 52, caput, da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1º
da Lei n.º 10.259/2001). Alega que o artigo 17 da Lei nº 10.259/01, ao
condicionar o pagamento de quantia certa ao trânsito em julgado da
decisão, não conflita com essas disposições, pois a restrição existe para
impedir a execução provisória da sentença nos Juizados Especiais, o que
não é o caso da execução da parcela incontroversa da ação, que é
definitiva, na medida em que recai sobre parcela imutável da decisão
(coisa julgada parcial). Isso decorre da alteração do conceito legal de
trânsito em julgado com a entrada em vigor do novo CPC, que passou a
permitir o trânsito fracionado da decisão e, com isso, a execução
definitiva de seu capítulo incontroverso, conforme previsto nos seus
artigos 356 e 523.

Contudo, segundo afirma, a matéria tem encontrado
soluções distintas no âmbito da 4ª Região. As Turmas Recursais do
Paraná (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e Suplementar) e as 18ª e 21ª Varas Federais de
Curitiba têm entendimento jurisprudencial no sentido do cabimento da
execução/cumprimento definitivo de parte incontroversa em face da
Fazenda Pública, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Por sua
vez, a Presidência das Turmas Recursais do Paraná, em processos da 3ª
TR/PR, a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e a 22ª Vara Federal
de Curitiba assentaram entendimento de que deve ser indeferido 'o
pedido de execução das parcelas atrasadas, ainda que incontroversas,
antes do trânsito em julgado da decisão'.
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Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, a efetiva
repetição de processos sobre a mesma controvérsia de direito e o risco à
isonomia e à segurança jurídica.

Pede, então, que seja fixada a tese jurídica no sentido do
cabimento de execução definitiva de parte da sentença que se encontra
amparada pela coisa julgada e não pode ser objeto de reforma, inclusive
no âmbito dos Juizados Especiais Federais.

A União, pela Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional, apresentou manifestação (eventos 71 dos autos
5044361722017404000 e 74 do 5048697-22.2017.4.04.0000). Sustenta
que:

(a) a ideia da sentença como instituto uno e indivisível é
pacífica na jurisprudência do STJ, tanto no regime do CPC/1973 quanto
após o advento do CPC/2015. Está sedimentado naquele tribunal o
entendimento no sentido de ser incabível o trânsito em julgado de
capítulos da sentença, ou do acórdão em momentos distintos, para evitar
o tumulto processual decorrente de inúmeras questões de mérito
julgadas em um mesmo feito. Nesse sentido editou a Súmula 401, que
dispõe: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando
não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.”
Tal entendimento restou acolhido pelo CPC/2015, cujo art. 975, caput,
dispõe expressamente que “O direito à rescisão se extingue em 2 (dois)
anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no
processo”;

(b) é necessário diferenciar preclusão de trânsito em
julgado. A preclusão diz respeito à perda de uma faculdade processual.
Se o processo é um "caminhar para frente", seria desarrazoado permitir
que as partes discutam eternamente as questões que nele surjam. Da
preclusão sempre resultará uma estabilidade processual. O trânsito em
julgado, por sua vez, é o fim da marcha processual, após decididas todas
as questões relativas a determinado processo;

(c) no mesmo sentido, o legislador constituinte, ao regular
o regime jurídico de precatórios no art. 100, §§ 3º e 5º, da Constituição
Federal, previu o trânsito em julgado, assim entendido como o fim da
marcha processual, como condição necessária e imprescindível para
expedição da requisição de pequeno valor (RPV) e do precatório, sendo
equivocado equiparar o trânsito em julgado ao instituto da preclusão
relativamente à parcela ou capítulo irrecorrido da sentença, que, por sua
vez, também não se confunde com a parcela incontroversa de que trata o
art. 356, I, do CPC/2015;

(d) o art. 502 do CPC/2015 é claro ao dispor que
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Logo, ao se
encontrar pendente o julgamento de recurso, ainda que de parte da
pretensão autoral, é incabível pressupor-se a imutabilidade de uma
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decisão judicial de mérito. Faz-se imperioso aguardar o transcurso in
albis do prazo recursal da última decisão proferida nos autos judiciais a
fim de reconhecer-lhe o trânsito em julgado, principalmente
considerando o regime jurídico-administrativo a que está sujeito a
Fazenda Pública, razão porque interesses exclusivamente privados não
se devem sobrepor ao interesse público que disciplina a expedição de
precatórios e RPV;

(e) não há que se falar em incidência da Súmula AGU nº
31 (“É cabível a expedição de precatório referente a parcela
incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda
Pública”), uma vez que tal diretriz somente se aplica às impugnações
parciais oferecidas pela Fazenda Pública nas execuções de sentença
propostas após o trânsito em julgado da causa. O referido enunciado
sumular não autoriza o cumprimento parcial de sentença antes do
trânsito em julgado;

(f) desde a promulgação da Emenda Constitucional n. 30,
de 13 de setembro de 2000, a expedição de precatório depende de
trânsito em julgado. Mesmo naqueles casos em que a Constituição veio
a dispensar a expedição do precatório, exigiu o trânsito em julgado para
a requisição de pagamento de pequeno valor. Logo, o trânsito em
julgado da ação judicial constitui conditio sine que non para o
cumprimento do título judicial, inclusive para a expedição de precatório
ou requisição de pequeno valor, não havendo que se falar em
cumprimento parcial de sentença em desfavor da Fazenda Pública antes
do trânsito em julgado.

No evento 73 dos mesmos autos 50443617220174040000
e 76 dos autos 5048697-22.2017.4.04.0000, a União, desta vez pela
sua Procuradoria Regional da 4ª Região (AGU), reiterou sua posição
sustentada no evento71, no sentido de não caber o cumprimento parcial
de sentença em desfavor da Fazenda Pública sem que antes tenha sido
certificado o trânsito em julgado da última decisão proferida no feito,
conforme previsto no art. 100 da CF/88. Aduziu que, no âmbito legal, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias referente a 2018 prevê que somente
serão incluídas dotações para o pagamento de precatórios cujos
processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão
exequenda e pelo menos a certidão de trânsito em julgado dos embargos
à execução ou a certidão de que não tenham sido opostos embargos ou
qualquer impugnação aos cálculos (art. 26 da Lei nº 13.473/2017). A
previsão do trânsito em julgado ainda figura art. 17 da Lei nº
10.259/2001, na Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal, ao
tratar dos ofícios requisitórios e das RPV. Ressaltou ainda o teor do
artigo 2º-B da Lei 9.494/97, que veda a execução provisória de sentença
contra a Fazenda Pública, ali abrangida, precisamente, a expedição de
requisições de pagamento, na modalidade liberação de recurso.
Ressaltou tratar o incidente da possibilidade de cumprimento da
sentença antes do trânsito em julgado, e não de cumprimento de
sentença já transitada em julgado e impugnada apenas em parte quando
de seu cumprimento. Salientou que o objeto do recurso parcial pode
influir no resultado meritório do capítulo não impugnado, como, por
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exemplo, nas hipóteses de error in procedendo, bem como poder haver a
reforma total da decisão recorrida em decorrência do efeito translativo
inerente aos recursos, o qual autoriza o órgão julgador ad quem a
conhecer ex officio de questões de ordem pública, alterando-se a decisão
recorrida inclusive na parte que não fora objeto de impugnação recursal.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também
apresentou manifestação (evento 72 do 50443617220174040000, 75 dos
autos 5048697-22.2017.4.04.0000), alegando:

(a) preliminarmente, a inadmissibilidade do IRDR, porque
a tese de que o novo CPC teria adotado a concepção do trânsito em
julgado em capítulos não está ainda madura na doutrina e na
jurisprudência, havendo inclusive decisões recentes do STJ em sentido
contrário. A fixação de tese em sede de IRDR com força vinculante,
cristalizando posicionamento ainda não suficientemente amadurecido,
em não contribuirá para a segurança jurídica. Ademais, nas duas ações
em discussão, a questão pendente de recurso é a aplicação da TR na
correção monetária, controvérsia essa que já tem data para terminar, na
iminência de pronunciamento definitivo do STF sobre o o ponto;

(b) se ultrapassada a preliminar, sustenta que a execução
contra a Fazenda tem regramento próprio, com fundo constitucional,
exigindo o trânsito em julgado (art. 100, §§ 3º e 5º), sendo incabível o
cumprimento da parte incontroversa da sentença, se há recurso pendente
de julgamento;

(c) nos processos envolvendo a Fazenda Pública o objeto
da ação envolve, em regra, matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Em razão disso os
denominados “capítulos da sentença” estão de tal forma interligados que
mesmo um recurso atacando apenas parte da decisão pode implicar sua
reforma integral em razão do efeito translativo. Daí fazer-se necessário
aguardar, como na ação rescisória, o trânsito em julgado da última
decisão proferida no processo, a fim de se instaurar a fase de
cumprimento de sentença;

(d) não se pode confundir a parcela incontroversa referida
no parágrafo quarto do artigo 535 do NCPC com a possibilidade de
cumprimento de uma sentença ainda não definitiva. O cumprimento
parcial que se admite no art. 535, § 4º, do CPC, dá-se na fase de
execução, quando esta, transitada em julgado e requerido o
cumprimento, é impugnada apenas em parte, o que não implica
admissão de cumprimento de sentença parcialmente recorrida na fase de
conhecimento;

(e) a impugnação parcial prevista no CPC não é uma
impugnação por recurso contra parte de uma decisão proferida na fase
de conhecimento, e sim a impugnação ofertada já na fase de
cumprimento, quando a decisão já fez coisa julgada e constituiu título
executivo. Se essa coisa julgada operou sobre a totalidade da decisão ou
sobre parte dela, isso é matéria que se pode discutir à luz da redação do
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artigo 356 do NCPC, mas não com fundamento na admissão da
execução/cumprimento parcial contra a Fazenda, prevista no referido §
4º do artigo 535. O que esse preceito fez foi permitir o pagamento
parcial, mas já na fase executiva ou de cumprimento. Em outras
palavras, a Fazenda pode impugnar parcialmente uma
execução/cumprimento e a parte que não impugnar será objeto de
pagamento. Esse inclusive é o teor da Súmula 31 da Advocacia-Geral da
União/AGU: É cabível a expedição de precatório referente a parcela
incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda
Pública.

Diversas entidades pediram seu ingresso no feito na
condição de amicus curiae : Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário - IBDP (evento 24 dos autos 5044361-72.2017.4.04.0000
e evento 29 e 71 dos autos 5048697-22.2017.4.04.0000); seccional da
OAB do Estado do Paraná (evento 75 dos autos
50443617220174040000 e evento 78 dos autos 5048697-
22.2017.4.04.0000); secional da OAB do Estado de Santa Catarina
(evento 76 dos autos 50443617220174040000 e evento 79 dos autos
5048697-22.2017.4.04.0000); Confederação Brasileira de Aposentados
e Pensionistas – COBAP (evento 96 dos autos 5044361-
72.2017.4.04.0000).

Quanto ao IBDP, foi deferido o ingresso, ficando a
intervenção restrita à apresentação de manifestação sobre o mérito da
questão e o que mais for pertinente para esclarecer sobre questão fática
relevante no que diga respeito à tramitação dos processos em que se
discute a questão e à situação de fato daqueles que seriam beneficiados
ou prejudicados com a definição da tese jurídica, não gerando entretanto
direito à sustentação oral perante o Tribunal (evento 48 dos autos
5044361-72.2017.4.04.0000 e 53 dos autos 5048697-
22.2017.4.04.0000). Houve pedido de reconsideração quanto à
sustentação oral (evento 68 dos autos 5044361-72.2017.4.04.0000 e 71
dos autos 5048697-22.2017.4.04.0000). Foi indeferido o pedido de
reconsideração no evento 84 do 5044361-72.2017.4.04.0000 e 87 dos
autos 5048697-22.2017.4.04.0000, determinado este relator seja levada
a postulação à apreciação do colegiado.

Quanto à OAB/SC e OAB/PR, foi deferido o ingresso no
evento 84 dos autos 5044361-72.2017.4.04.0000 e 87 do 5048697-
22.2017.4.04.0000.

Relativamente à COBAP, foi indeferido o ingresso no
evento 108 do 5048697-22.2017.4.04.0000

Em sua manifestação, o Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário (IBDP) (eventos 28 do 5044361-72.2017.4.04.0000 e
32 do5048697-22.2017.4.04.0000) alega que:

a) o CPC/2015 não deixa dúvida sobre a possibilidade de
cumprimento parcial de sentença, diversamente do que acontecia no
CPC/73. O Novo CPC admite amplamente a técnica do julgamento
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fracionado da causa. Nesse sentido, o art. 356 admite o julgamento
antecipado parcial do mérito, sempre que um dos pedidos ou parcela
deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato
julgamento. Consequência disso é o reconhecimento da tese do trânsito
em julgado parcial relativamente à possibilidade de execução definitiva
da parcela do mérito objeto do julgamento antecipado parcial, conforme
se percebe da redação do art. 523;

b) segundo o art. 502 do Novo Código, coisa julgada é a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não
atrelando mais a coisa julgada à sentença, na medida em que admite
decisões de mérito, com força de coisa julgada, antes da sentença.
Reflexo disso é o cabimento de ação rescisória contra decisões
interlocutórias, conform se conclui da redação do art. 966 do CPC.

(c) os arts. 16 e 17 da Lei 10.259/2001, que disciplinam os
Juizados Especiais na Justiça Federal, em nada impedem o cumprimento
parcial de sentença, a pedido do autor;

(d) o Enunciado 35 do FONAJEF (“A execução provisória
para pagar quantia certa é inviável em sede de juizado, considerando
outros meios jurídicos para assegurar o direito da parte”) não tem
autoridade e legitimidade perante a sociedade, porque falta precisamente
a representação, o procedimento legislativo, os instrumentos da
democracia direta etc.

(e) é possível se afirmar não apenas que a coisa julgada
progressiva é uma realidade em nosso sistema processual, mas também
que a mesma tem aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais.
Entendimento contrário demonstra a intenção de negar-se vigência ao
Código de Processo Civil e, em última análise, à Constituição Federal.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Paraná (evento 75
do 50443617220174040000), por sua vez, sustenta que:

(a) o TRF deve fixar tese no sentido de possibilitar o
cumprimento parcial imediato da sentença, na parte não objeto de
recurso;

(b) o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não
tem o escopo de determinar a tese para aplicação em determinado caso
concreto, mas sim a de fixar o entendimento a ser adotado pelo
respectivo Tribunal a fim de manter a isonomia e segurança jurídica, de
modo que, a análise do presente IRDR deve se atentar a fixação da tese
de modo geral e abstrata, deixando de se ater a eventual peculiaridade
que situações específicas tenham levado a sua propositura;

(c) o artigo 523 e ss. do CPC, que disciplinam o
cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de
obrigação de quantia certa, reconhece, de antemão, tal possibilidade,
asseverando para tanto que “[n]o caso de condenação em quantia certa,
ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
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incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente [...]. Registre-se, ainda, que o artigo 534 e
ss. do mesmo diploma legal, ao disciplinar o cumprimento de sentença,
que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela
Fazenda Pública, não fazem qualquer restrição ao cumprimento de
sentença de parte incontroversa;

(d) a fixação de entendimento no sentido de que é possível
o cumprimento de sentença de parcela incontroversa, trará maior
celeridade processual, bem como acesso a justiça posto que, na medida
em que há coisa julgada em relação ao objeto do cumprimento de
sentença, poderá a parte requerer, da forma que entender pertinente, o
recebimento dos valores que lhe cabem de forma direta e sem o receio
da possibilidade de uma decisão que não corresponda aos anseios
trazidos pelo novo Código de Processo Civil.

Finalmente, a Ordem dos Advogados do Brasil - Santa
Catarina, em sua manifestação (evento 76 do
50443617220174040000), sustenta:

(a) a inserção do permissivo de fracionamento do mérito,
no CPC-2015, é decorrência da evolução constitucional e da
sistematização do processo e do procedimento, buscando a celeridade
processual, que começou pela cumulação das ações (cumulação simples
de pedidos) e, agora, prossegue com o novo CPC, “descumulando‐as”
por meio de sentenças parciais de mérito. O novo CPC autoriza o
julgamento antecipado parcial do mérito, permitindo que o magistrado,
ao verificar que um pedido, ou até mesmo parte de um único pleito
divisível, não mais necessite de outras provas, deverá antecipar a
sentença de mérito, julgando antecipadamente o mérito final da lide;

(b) uma das grandes alterações trazidas pelo artigo 356 do
CPC/2015 foi a quebra do dogma da unicidade (unidade) da sentença,
que durante muito tempo vigorou em nosso ordenamento jurídico. Na
vigência do CPC/1973 era firme o entendimento no sentido de não
permitir o desmembramento da sentença pelo fato de sua unicidade. O
novo CPC trouxe uma impactante alteração em nossa sistemática
processual, principalmente a quebra do dogma da unicidade do
julgamento, que ocasiona a rápida solução do conflito em relação ao
pedido incontroverso, que não necessita mais passar pela fase
probatória. Essa alteração representa um progresso e uma evolução,
quebrando o dogma da unicidade da decisão, que mitigava o acesso
efetivo à justiça e a celeridade;

(c) o artigo 356 do CPC/2015 demonstra a autonomia entre
os capítulos da sentença, de sorte a possibilitar o cumprimento de cada
um de maneira independente, inclusive nesse caso não exigindo caução,
ainda que haja recurso pendente de julgamento. Desse modo,
diferentemente do que ocorre com apelação, dotada necessariamente de
efeito suspensivo, a decisão antecipada parcial de mérito, por ser
recorrível pela via do agravo de instrumento, poderá ser liquidada e
executada independentemente do controle por duplo grau;
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(d) portanto, o que antes era vedado pelo CPC/1973, foi
autorizado pelo CPC/2015, permitindo‐se o imediato cumprimento de
sentença e sua respectiva liquidação, nas partes que não sejam objeto de
recurso.

(e) é fato que o julgamento antecipado parcial do mérito,
um típico fracionamento da sentença, permitirá que o processo seja
julgado em etapas, evitando que uma ação cumulada tenha que esperar
toda a instrução probatória das demais ações, ou os longos recursos
interpostos. A aplicação do artigo 356 deverá desafogar ações
cumuladas que já estavam aptas para julgamento, mas que, por conta da
unicidade, não poderiam ser fracionadas, trazendo ao jurisdicionado
mais efetividade e um cumprimento da garantia constitucional de
duração razoável do processo;

(f) a tese que deve prevalecer é a de ser cabível a execução
definitiva de parte da sentença que se encontra amparada pela coisa
julgada e não pode ser objeto de recurso, pois (i) o dogma aa unicidade
da sentença foi quebrado; (ii) com o advento do CPC/2015 tornou‐se
possível fracionar as ações; (iii) a execução definitiva do capítulo de
sentença, portanto da ação cumulada, trata maior celeridade e
simplificará o trabalho do magistrado.

Em seu parecer (eventos 80 do 50443617220174040000 e
83 do 5048697-22.2017.4.04.0000),
o Ministério Público Federal manifestou-se pelo adoção da tese da
possibilidade do cumprimento da parcela incontroversa da sentença.

Segundo afirma o órgão ministerial, o IRDR não se refere
à execução provisória, e sim a cumprimento definitivo de parcela
incontroversa. O art. 523 caput dp NCPC, aplicável ao JEF (art. 52 da
Lei 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei 10.259/2001) prevê a possibilidade de
cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa.

O cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública
admite a cisão entre as partes controversa e incontroversa, conforme
previsto no art. 535 do NCPC.

O art. 17 da Lei 10.259/2001 não conflita com essas
disposições. A lei, apesar de exigir o trânsito em julgado da decisão para
a expedição da RPV, não afirma que o trânsito em julgado se dá forma
unitária para todo julgado.

Da mesma forma, a proibição de fracionamento da
execução contida no § 3º do art. 17 da mencionada lei diz respeito ao
processamento e pagamento de parte da condenação em precatório e
parte em RPV, e não a trânsito em julgado progressivo.

É indubitável que houve uma firme evolução doutrinária e
legislativa no conceito de trânsito em julgado, que culminou no CPC
vigente. Do modelo de unidade da decisão, migrou-se para o sistema de
separação dos capítulos da sentença, haja vista que os pedidos poderão
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transitar em julgado de forma progressiva, e não apenas em um único
momento, como forma de garantir maior celeridade na prestação
jurisdicional, o que, necessário destacar, é um dos próprios fundamentos
existenciais dos Juizados Especiais.

Opina o Ministério Público Federal pela “procedência dos
Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas nºs. 5048697-
22.2017.4.04.0000 e 5044361-72.2017.4.04.0000, para definir a tese de
que, nos processos em trâmite nos Juizados Especiais Federais, na
Justiça Federal e na competência delegada, é cabível proceder-se ao
cumprimento de parte da sentença que não seja objeto de recurso,
quanto à parcela incontroversa da sentença.”

Reitero, finalmente, que está pendente de apreciação pelo
colegiado o pedido de sustentação oral formulado pelo Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP, admitido no feito na
condição de amicus curiae, pedido esse indeferido por este relator e
objeto de agravo interno, o que, me parece, deve ser decidido antes de se
iniciarem as sustentações orais.

É o relatório.

VOTO

(A) Questão de ordem (sobre sustentações orais dos
amici curiae):

Ao examinar a intervenção do IBDP como amicus curiae,
havia dito que não haveria possibilidade de sustentação oral (evento 48
dos autos 5044361-72.2017.4.04.0000 e 53 dos autos 5048697-
22.2017.4.04.0000). 

Entretanto, melhor examinando a legislação de regência
(artigos 937-§ 1º e 948-II-b do CPC-2015), verifico que é cabível a
sustentação oral, que deverá observar o prazo de 30 minutos, divididos
entre todos e com os interessados (artigo 983 do CPC-2015), sendo
exigida inscrição com dois dias de antecedência (artigo 948-II-b do
CPC-2015). 

Portanto, estou votando por deferir as sustentações orais na
forma prevista no artigo 948-II-b do CPC-2015, permitindo que os amici
curiae sustentem juntamente com os demais interessados. 

(B) Sobre a prejudicialidade do incidente em face do
Tema 28 da sistemática de repercussão geral do STF

A questão abordada no Tema 28 da sistemática de
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal é diversa daquela a ser
tratada neste incidente. Com efeito, o Tema 28 STF trata da
possibilidade de fracionamento da execução em face de impugnação
parcial do cumprimento de sentença, que faz surgir parte incontroversa
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da condenação. Ou seja, a inocorrência de trânsito em julgado diz
respeito à fase de cumprimento/execução, e não à fase de
conhecimento. A propósito, o tema 28 está assim descrito na página
do STF: Recurso extraordinário em que se discute, à luz artigos 5º, II e
LIV; 37, caput; e 100, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, a
possibilidade, ou não, de expedição de precatório, antes do trânsito em
julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte
incontroversa da condenação. O problema ali parece ser mais a questão
do fracionamento da execução por precatório do que exatamente a
configuração ou não de coisa julgada. Afastando qualquer dúvida sobre
a extensão da discussão no Tema 28, o relator assim descreveu a questão
debatida no Recurso Extraordinário 1.205.530, ao adotá-lo como novo
recurso representativo da controvérsia, em decisão de  07-06-2019,
proferida após a homologação da desistência do recurso originalmente
tomado como paradigma, o RE 614.819:  

1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
interpôs recurso extraordinário a partir da alínea “a” do inciso III
do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o
qual o Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo de
instrumento, concluiu possível a imediata execução de valor
incontroverso – por terem sido os embargos parciais – sem implicar o
fracionamento do precatório. Assinala ofensa ao artigo 100,
parágrafos 5º e 8º, da Constituição Federal. Este recurso foi
distribuído por prevenção, com fundamento no artigo 325-A do
Regimento Interno do Supremo, para análise de eventual substituição
do processo piloto do Tema nº 28 da repercussão geral –
fracionamento da execução com expedição de precatório para
pagamento de parte incontroversa da condenação –, tendo em vista a
homologação do pedido de desistência do recurso extraordinário nº
614.819.

2. (...).

A questão aqui debatida, contudo, diz respeito à
possibilidade de cumprimento parcial de sentença que não tenha ainda
transitado em julgado integralmente na fase de conhecimento. A
interposição de recurso parcial no processo de conhecimento, que não
alcança todos os capítulos da condenação, faz emergir eventual
possibilidade de se promover o cumprimento da parcela incontroversa
da sentença, enquanto ainda pendente de julgamento, na fase de
conhecimento, recurso interposto contra parte da condenação. As
questões são distintas, não se confundem. Aliás, meu voto tratará das
diferentes concepções da expressão "parcela incontroversa" mais
adiante, e da importância de não se perder de vista tal distinção. 

Assim, julgo que a existência do Tema 28 da sistemática
de repercussão geral do STF não prejudica os presentes incidentes, não
incidindo a vedação prevista no §4º do art. 976 do CPC (É incabível o
incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos
tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver
afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material
ou processual repetitiva).
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(C) Questão preliminar sobre a delimitação da questão
controvertida (cumprimento parcial de sentença condenatória
de obrigação de pagar quantia certa proferida contra a Fazenda
Pública):

No início dos processos, quando os IRDR foram
admitidos, a tese controvertida foi delimitada de forma ampla e
genérica, não indicando que tipo de cumprimento de sentença estava
sendo debatido, a saber:

Nos processos em trâmite nos juizados especiais federais, na justiça
federal e na competência delegada, é ou não cabível proceder-se ao
cumprimento parcial da sentença, relativamente à parte da decisão
que não seja objeto de recurso ainda não definitivamente julgado, ou
seja, à parcela incontroversa da sentença?

Processados e instruídos os IRDR, as partes e os
interessados foram ouvidos, podendo se manifestar e contribuir para a
melhor solução dos incidentes e, principalmente, para amadurecimento
sobre a amplitude das questões litigiosas que efetivamente eram
controvertidas. 

Isso é próprio desse novo instituto (IRDR), que deixa de
lado algumas concepções clássicas do processo civil tradicional e
permite que as soluções sejam construídas no espaço judiciário, a partir
de ampla discussão e participação, avançando para que se busque não
apenas uma verdade formal no processo, mas também para que a
decisão se aproxime o máximo possível daquela verdade real que
resolve da melhor forma o incidente com vistas às demandas repetidas
que por ele serão alcançadas. 

Nessa linha, aproveitando-me do amadurecimento que os
debates travados pelas partes e pelos interessados trouxe para esclarecer
as questões efetivamente controvertidas pelas partes, agora observo que
há necessidade de melhor especificação da tese controvertida, evitando
que a amplitude e a generalidade das questões jurídicas debatidas
acabasse dispersando os julgadores e inviabilizasse o encontro de
solução concreta que desse conta de efetivamente resolver as
questões debatidas. 

Por isso, a partir do amadurecimento da identificação da
controvérsia durante a tramitação dos IRDR, proponho que a questão
controvertida tenha tratamento delimitado, permitindo que nos
concentremos naqueles pontos que são relevantes para a solução da
controvérsia e não alcance debate teórico sobre todas as formas de
cumprimento de sentença, mas que nos atenhamos apenas: (a) ao
cumprimento de sentença que envolva obrigação de pagar quantia
certa; (b) ao cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda
Pública. 

Justifico:
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Os presentes incidentes foram suscitados no contexto
resultante da suspensão, em nível nacional, dos processos em que era
debatido o cabimento da aplicação da taxa referencial para fins de
atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública, conforme
previsto na Lei 11.960/2009, determinada pela afetação de recurso
extraordinário à sistemática de julgamento de recursos repetitivos com
repercussão geral reconhecida pelo STF, consistente no Tema 810. 

O impacto dessa suspensão na Justiça Federal da 4ª
Região, cuja grande massa de processos envolve potencial condenação
da Fazenda Pública em obrigação de pagar quantia certa (causas
previdenciárias, tributárias e administrativas) foi enorme, resultando na
suspensão de milhares de processos. 

Foi nesse contexto que passou a ser defendida, com muita
ênfase, a possibilidade de se promover o cumprimento das sentenças que
condenavam a Fazenda Pública a pagar quantia certa, ainda que
estivessem pendentes de julgamento recursos especial ou extraordinário
discutindo a aplicabilidade da taxa referencial na correção monetária dos
valores condenatórios. Realmente, quase todos os precedentes
mencionados pelos suscitantes dos incidentes foram proferidos em tal
contexto.

Assim posta a questão, é forçoso reconhecer que, quanto
aos cumprimentos de sentença condenatória de pagamento de quantia
certa proferida contra partes que não sejam a Fazenda Pública, a
discussão não tem pertinência porque a eles não é aplicável a Lei
11.960/2009, cuja alegada inconstitucionalidade motivou a suspensão
dos feitos.

Ou seja, nenhuma controvérsia existe quanto a isso porque
não se lhes aplica aquela legislação e não temos aqui demandas
repetitivas a serem solvidas. 

Da mesma forma, aos cumprimentos de sentença
proferidas contra a Fazenda Pública, mas que não envolvem obrigação
de pagar quantia certa, a discussão também não é pertinente, porque
não há condenação pecuniária a ser corrigida monetariamente.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou,
em sede de Recurso Extraordinário Repetitivo (RE 573872), no sentido
de ser possível a execução provisória da obrigação de fazer contra a
Fazenda Pública, visto tal obrigação não atrair o regime de precatórios,
que exige o trânsito em julgado. Segundo o voto do relator, Ministro
Fachin, “não há razão para que a obrigação de fazer tenha seu efeito
financeiro postergado em função do trânsito em julgado, sob pena de
hipertrofiar uma regra constitucional de índole excepcionalíssima”. A
tese de repercussão geral, catalogada como Tema 45, restou com o
seguinte teor: A execução provisória de obrigação de fazer em face da
Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”.
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Assim, em relação à obrigação de fazer, dada a existência
de pronunciamento do STF sobre o tema em recurso extraordinário
repetitivo, creio que o incidente sequer pode ter seguimento, à vista da
regra contida no §4º do art. 976 do CPC:

Art. 976 (…).

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas
quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva
competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre
questão de direito material ou processual repetitiva.

Portanto, a delimitação do tema ao cumprimento de
sentença proferida contra a Fazenda Pública, condenando-a à
obrigação de pagar quantia certa, impõe-se pelo próprio contexto
histórico-jurídico em que a discussão foi trazida e corresponde à efetiva
controvérsia que justifica a atuação de uniformização e pacificação de
entendimento do Tribunal.

Ademais, o cumprimento de sentença que reconheça
obrigação de pagar quantia certa proposto contra a Fazenda Pública
apresenta particularidades que o diferencia dos demais cumprimentos da
mesma natureza, requeridos em face de pessoas naturais e de pessoas
jurídicas de direito privado, principalmente em face do regime de
pagamentos via requisitório (precatório e RPV), obrigatório nesses caso.
Esse regime de pagamento está submetido a regramento constitucional e
legal próprios, com os quais as regras do Código de Processo Civil têm
de ser interpretadas e aplicadas de forma harmoniosa. A instituição do
novo CPC de 2015 não modificou esse regime, que subsiste. Esse
regramento dos requisitórios é irrelevante no caso de condenação a
obrigação de fazer ou não-fazer, ou no caso de condenação de natureza
pecuniária a ente que não integre a Fazenda Pública.

Tudo isso me leva a propor ajuste (mais restritivo) na
delimitação da tese controvertida que julgaremos, adequando-a ao que
foi discutido nos processos e efetivamente é controvertido, nestes
termos: 

Nos processos em trâmite nos Juizados Especiais Federais, na Justiça
Federal e na competência delegada, é ou não cabível proceder-se ao
cumprimento parcial de sentença condenatória de obrigação de
pagar quantia certa, proferida contra a Fazenda Pública,
relativamente à parte da decisão que não seja objeto de recurso
ainda não definitivamente julgado, ou seja, à parcela incontroversa
da sentença?

(D) Quanto ao mérito (exame da questão
controvertida):

1. Pagamento de dívida judicial da Fazenda Pública só
por precatório ou RPV, que exigem trânsito em julgado da decisão:
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O pagamento das dívidas da Fazenda Pública originadas de
condenação judicial dá-se necessariamente por precatório ou por
requisição de pequeno valor (RPV).

A Constituição Federal e a Lei dos Juizados Especiais
Federais (Lei 10.259/2001) exigem o trânsito em julgado para a
expedição de precatório e de RPV.

Com efeito, o texto constitucional, no art. 100 e
parágrafos, ao tratar dos requisitórios, em várias passagens indica ser o
trânsito em julgado da decisão pressuposto para o pagamento da dívida
da Fazenda, mediante a expedição de precatório ou requisição de
pequeno valor:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal,
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62,
de 2009)

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles
decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por
morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos
com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles
referidos no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009).

(…)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de
precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em
leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam
fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

(…)

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos
de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até
o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados
monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62,
de 2009).

No Supremo Tribunal Federal, é pacífico o entendimento
no sentido de que o regime de precatório exige o trânsito em julgado da
sentença, como por exemplo este julgado do Tribunal Pleno:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS
PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
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DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA
CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. (…) 2. A jurisprudência do STF
firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime
jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa,
após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3.
(…) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 573872, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 24/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-
2017)

Por sua vez, a Lei 10.259/2001, que disciplina os Juizados
Especiais Federais, também exige o trânsito em julgado da decisão para
que seja possível a expedição de requisição de pequeno valor (RPV):

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o
trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo
de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do
Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da
Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente
de precatório.

Portanto, sendo exigível a expedição do requisitório para o
pagamento de condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública, o que
por sua vez exige o trânsito em julgado da respectiva decisão, só
podemos concluir que o cumprimento parcial da sentença, cujo processo
ainda esteja na fase de conhecimento com recurso pendente, na parte
que não foi objeto de recurso, somente será admissível se
aceitarmos tenha havido o trânsito em julgado dessa parte da
sentença que não foi impugnada por recurso, ainda que os demais
capítulos não estejam definitivamente julgados.

Essa conclusão vai nos remeter à questão do trânsito em
julgado parcial, por capítulos, ou da coisa julgada progressiva. 

2. Os sentidos da expressão “parcela incontroversa”:

Antes de discutir a coisa julgada progressiva, convém
precisar a definição da expressão “parcela incontroversa”, que tem sido
utilizada para referir dois fatos jurídicos processuais diversos, um
relativo à fase de conhecimento, outro à fase de cumprimento de
sentença. Essa distinção, se não percebida, pode dificultar a discussão.

Na fase de conhecimento, a expressão “parcela
incontroversa” refere-se à parte da sentença ou do acórdão do processo
de conhecimento que não foi objeto do recurso parcial interposto contra
eles, recurso esse ainda não definitivamente julgado, de forma que a
decisão ainda não transitou em julgado integralmente.

Na fase de cumprimento/execução, “parcela
incontroversa” é a parte da sentença, toda ela transitada em julgado e em
fase de cumprimento, cuja execução não foi objeto de impugnação pelo
executado.
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A controvérsia examinada neste IRDR se refere à parcela
incontroversa relativa à fase de conhecimento, até porque é pacífica a
possibilidade de promoção do cumprimento da parcela incontroversa
relativa à fase de cumprimento. Nesse último caso, o título executivo
está inequivocamente formado pelo trânsito em julgado da sentença, a
execução é definitiva, e a inexistência de impugnação tem como
resultado o prosseguimento do cumprimento da sentença até o seu final.
A propósito, transcrevo elucidativo excerto do voto do Ministro Mauro
Campbell Marques no julgamento do AgRg no AgRg no REsp
1571538/RS: "a orientação da Corte Especial/STJ firmou-se no sentido
de que, em sede de execução contra a Fazenda Pública, é possível a
expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, ou
seja, em relação ao montante do valor executado que não foi objeto de
embargos à execução" (Segunda Turma julgado em 03/05/2016, DJe
09/05/2016).

A dualidade de sentido da expressão “parcela
incontroversa” reflete-se também no emprego da expressão
“impugnação parcial”, que se pode referir tanto ao recurso parcial no
processo de conhecimento (do qual resulta a parcela incontroversa no
processo de conhecimento), quanto à impugnação parcial no
cumprimento de sentença, que resulta na “parcela incontroversa”
relativa ao processo de execução.

O emprego dessas expressões referindo-se a fenômenos
processuais distintos exige nossa atenção ao interpretarmos os preceitos
legais contidos na legislação processual e os precedentes
jurisprudenciais.

3. O trânsito em julgado parcial, na pendência de
recurso no processo de conhecimento:

a. No segundo grau de jurisdição

A existência da remessa necessária afasta a possibilidade
de cumprimento de sentença antes do pronunciamento do tribunal de 2º
grau de jurisdição, nas hipóteses em que seja aplicável tal instituto.

Inexistente a remessa necessária, a problemática se desloca
para o exame do efeito translativo do recurso de apelação. Ainda que
não haja recurso sobre o ponto específico da sentença que se pretende
executar, a possibilidade de se tomar tal ponto como alcançado pela
coisa julgada, como “transitado em julgado” e, portanto, apto a ser
executado e pago mediante requisitório, esbarra no amplo efeito
translativo de que é provido o recurso de apelação.

O efeito translativo do recurso, relacionado à possibilidade
de conhecimento, de ofício, de questões de ordem pública pelo Tribunal,
é assim definido por Araken de Assis:

Tese cada mais influente, e progressivamente acatada, reúne noutro
efeito, chamado de translativo, todas as questões passíveis de
conhecimento ex officcio pelo órgão ‘ad quem’, porque imunes à
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preclusão. Tais questões respeitam aos pressupostos processuais (de
regra, excluindo os impedimentos) e às condições da ação
(legitimidade e interesse processual). Segundo essa concepção, o
efeito devolutivo da apelação sempre devolveria ao órgão ‘ad quem’
a matéria impugnada, no mínimo, por força do princípio dispositivo
(ou demanda), e, igualmente, as questões que, ocorra controvérsia ou
não, ao juiz seja dado conhecer de ofício, por força do princípio
inquisitório. (ASSIS, Araken de Manual dos Recursos. 8ª ed. São
Paulo, RT, 2016, p. 285-286)

Como visto, o efeito translativo autoriza o Tribunal,
quando do julgamento da apelação, a conhecer de ofício de questões de
ordem pública (como, por exemplo, as condições da ação), ainda que
não abordadas no recurso, o que pode levar à anulação ou reforma da
sentença. Essa possibilidade impede que se confira a tal situação
processual o status de coisa julgada, conforme definido no artigo 502 do
CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso.

b. Na instância extraordinária

A situação do processo depois do julgamento da apelação,
quando pendente de julgamento recursos especial e/ou extraordinário
parciais, não é completamente diversa.

O efeito translativo desses recursos para a instância
extraordinária, embora limitado, subsiste. É verdade que não subsiste
com a amplitude que há na apelação, mas não se pode afirmar que
acórdão proferido em apelação, estando pendente de julgamento recurso
especial ou extraordinário, seja imutável naqueles pontos não
impugnados nesses recursos.

Há intensa controvérsia na doutrina e jurisprudência
quanto à possibilidade de conhecimento de questões de ordem pública,
de ofício (porque não suscitadas pelas partes nos recursos), nos recursos
para a instância extraordinária.

No Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da
legislação processual, não há entendimento uniforme quanto ao ponto.
Prevalece, pelo que pude depreender, o entendimento no sentido de que,
uma vez satisfeito o juízo de admissibilidade do recurso especial, e se
atendido particularmente o requisito do prequestionamento, abre-se a via
para o exame, mesmo de ofício, de questões de ordem pública que
envolvam a demanda (desde que a questão tenha sido enfrentada pelo
tribunal de origem, isto é, tenha sido prequestionada).

O efeito translativo do recurso especial se faz presente,
embora mitigado (porque condicionado ao juízo positivo de
admissibilidade do recurso, inclusive e principalmente pela ocorrência
do prequestionamento). São inúmeros os precedentes do Superior
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Tribunal de Justiça em que esse entendimento é aplicado. Era aplicado
quando em vigor o CPC de 1973, e continua sendo aplicado em recursos
julgados sob a égide do CPC de 2015, como por exemplo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO INFIRMADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. NÃO
ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1..2. (...)

3. As matérias de ordem pública só podem ser apreciadas em sede de
recurso especial se superado o juízo de admissibilidade do apelo
nobre, situação em que se opera o efeito translativo do recurso, o que
não ocorreu na hipótese.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no Ag 1311970/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 11/06/2013)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO A NEGATIVA
DE PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
REQUERIDA.

1. (...)

2. Em sede de recurso especial, a análise de questão de ordem
pública que não foi suscitada nas razões recursais somente é possível
depois de aberta a instância especial pelo conhecimento do apelo
nobre, viabilizando o efeito translativo do recurso. Precedentes.

2.1. Na espécie, o recurso especial não ultrapassou a barreira do
conhecimento, de modo que não há como apreciar, de ofício, a
prescrição da pretensão autoral.

3. (...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1032955/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
DENEGATÓRIO DE HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. EFEITO
TRANSLATIVO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. (...)

2. É possível o exame de matérias de ordem pública quando o recurso
especial ultrapassa o juízo de admissibilidade, ainda que por outros
fundamentos, à luz do efeito translativo dos recursos.
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3. Não há como invocar o efeito translativo na espécie se não houve a
abertura da instância especial, já que o recurso especial nem mesmo
chegou a ultrapassar a barreira do conhecimento, de modo que não
há como apreciar, de ofício, a questão relativa à prescrição.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 973.872/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe
23/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
INDENIZAÇÃO. SUPOSTO ERRO DE FATO. SÚMULA 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO NUMERÁRIO
DEPOSITADO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. JUROS
COMPENSATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284 DO STF. LEI SUPERVENIENTE. EXAME. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO.
IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
quando ultrapassado o juízo de conhecimento do apelo nobre, ainda
que por outros fundamentos, a questão de ordem pública pode ser
enfrentada nesta Corte, ex officio, nos termos da Súmula 456 do
STF, a fim de aplicar o direito à espécie, quando devidamente
prequestionada na origem. Precedentes.

6. Hipótese em que o recurso especial não ultrapassou a barreira de
admissibilidade, por nenhum dos fundamentos, o que inviabiliza o
exame do pedido de aplicação da nova sistemática trazida pela Lei n.
13.365 de 12/7/2017.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1451044/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 04/12/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITO TRANSLATIVO DO
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido de que
"mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível
que a matéria tenha sido decidida no acórdão impugnado, para que
se configure o prequestionamento".

2. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 746.371/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe
09/03/2018)
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Como disse, o entendimento não está completamente
pacificado no STJ. Contudo, nos precedentes em que a inexistência de
efeito translativo vem propugnada, tal afirmação na verdade vem
fundada no fato de que o conhecimento ex officio de questões de ordem
pública está condicionado à configuração do prequestionamento dessas
questões. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). RECURSO ESPECIAL.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA DESTINADO A
ASSEGURAR A BOA APLICAÇÃO DAS NORMAS E A
HOMOGEINIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. VERIFICAÇÃO QUE
SOMENTE PODE OCORRER SE HOUVER MANIFESTAÇÃO
ACERCA DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
QUESTÕES NÃO ANALISADAS APESAR DA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE
QUE SE ALEGUE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973.
EFEITO TRANSLATIVO. EFEITO RESTRITO ÀS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
MESMO DAS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no REsp 1448134/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
29/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DEVEDOR. 1. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283 DO STF. 2. EFEITO TRANSLATIVO.
INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. 3.
PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTO. NECESSIDADE. 4.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 5.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não tendo havido impugnação expressa do fundamento do acórdão
recorrido, mostra-se inviável o processamento do especial, ante o
óbice da Súmula 283 do STF.

2. Aplicação do efeito translativo ao recurso especial. Necessário
esclarecer que tal efeito é próprio dos recursos ordinários (apelação,
agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso
ordinário constitucional), e não aos recursos excepcionais, como é o
caso do recurso especial.

3. É inadmissível o recurso especial acerca de questão não
prequestionada pelo Tribunal de origem, ainda que seja matéria de
ordem pública.

4. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, em razão da
ausência indispensável de similitude fática entre o acórdão recorrido
e aquele indicado como paradigma.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1021641/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe
19/05/2017)
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A diversidade de entendimentos no STJ foi bem apreciada
no voto do relator Ministro Mauro Cambell Marques no julgamento do
AgRg no EREesp 582776, em 09-08-2017, pela Primeira Seção, verbis:

No STJ e na doutrina, esse entendimento é pacífico quando se fala do
reconhecimento da nulidade absoluta nas instâncias ordinárias,
contudo, quando estamos a falar das instâncias extraordinárias
(recurso especial e recurso extraordinário), a jurisprudência e a
doutrina levantam dois requisitos alternativos para o exame das
matérias de ordem pública, quais sejam:

a) que a matéria esteja prequestionada (Precedentes: AgRg nos EAg
723.222/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado
em 14/05/2008; AgRg nos EREsp 787.696 / SC, Corte Especial, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 1.10.2008; AgRg nos EREsp
85.558/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em
07/04/2000; EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1.077.999 / DF, Corte
Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 18/11/2009); ou

b) que a instância já esteja de qualquer forma aberta pelo
conhecimento do recurso (art. 257 do RI/STJ e analogia com o
enunciado n. 456 da Súmula do STF, "O Supremo Tribunal Federal,
conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o
direito à espécie". Precedentes: REsp 36.663/RS, rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 18/10/1993; REsp
32.410/PE, rel. Min. José de Jesus Filho, Segunda Turma, julgado em
18/5/1994; REsp 66.567/MG, rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira
Turma, julgado em 25/3/1996; REsp 109.474/DF, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 9/9/1997; REsp
94.458/PR, rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em
15/2/2001; REsp. 699.753 - CE, rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 15.2.2005; recurso representativo da
controvérsia REsp 1.149.424 / BA, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana
Calmon, julgado em 28.4.2010. Precedente no STF: RE 66.103
embargos/MG, rel. Min. Adaucto Cardoso, Tribunal Pleno, julgado
em 18/11/1970).

A primeira linha jurisprudencial é pacífica em doutrina e
jurisprudência, já a segunda linha tem ensejado acalorados debates.
A respeito, urge mencionar a doutrina de Fredie Didier Jr. e
Leonardo José Carneiro da Cunha (in, Curso de Direito Processual
Civil, 8. ed., v. 3, Bahia, Editora Jus Podium, 2010, pp. 280 et seq.),
verbo ad verbum:

Exige-se, nos recursos excepcionais, o prequestionamento da questão
de direito que se pretenda levar à apreciação dos tribunais
superiores.

Sucede que, se o recurso extraordinário/especial for interposto por
outro motivo, e for conhecido (examinado/admitido), poderá o
STF/STJ, ao julgá-lo, conhecer ex offício ou por provocação de todas
as matérias que podem ser alegadas a qualquer tempo (aquelas
previstas no § 3º do art. 267 e a prescrição ou decadência), bem
como de todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
relacionadas ao capítulo decisório objeto do recurso extraordinário,
mesmo que não tenham sido enfrentadas no acórdão recorrido.

Perceba-se: não é possível que uma dessas questões seja objeto
(causa de pedir/pedido recursais) de recurso extraordinário/especial
sem que tenha havido o prequestionamento, mas, uma vez examinado
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o recurso, que, por exemplo, tenha outro fundamento, os tribunais
superiores poderão aplicar o § 3º do art. 267 do CPC e os arts. 193,
210 e 211 do CC-2002, reconhecendo as questões processuais, a
prescrição ou a decadência, bem como todas as demais questões
relevantes para o julgamento da causa. Com o juízo positivo de
admissibilidade do recurso extraordinário, a jurisdição do tribunal
superior é aberta.

A solução do problema passa pelo correto entendimento sobre o
enunciado 456 da súmula da jurisprudência predominante do
Supremo Tribunal Federal: “O Supremo Tribunal Federal,
conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o
direito à espécie”. No mesmo sentido, o art. 257, RISTJ, e o art. 324,
RISTF. É como afirma Barbosa Moreira: “Note-se que o Supremo
Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, em conhecendo
do recurso, não se limita a censurar a decisão recorrida à luz da
solução que dê à ‘quaestio iuris’, eventualmente cassando tal decisão
e restituindo os autos ao órgão ‘a quo’, para novo julgamento,
Fixada a tese jurídica a seu ver correta, o tribunal aplica-a à espécie,
isto é, julga ' a causa'...” Assim, poderá o STF/STJ analisar matéria
que não foi examinada na instância ‘a quo’, pois o
prequestionamento diz respeito apenas ao juízo de admissibilidade. O
juízo de rejulgamento da causa é diferente do juízo de
admissibilidade do recurso extraordinário: para que se admita o
recurso é indispensável o prequestionamento, mas, uma vez admitido,
no juízo de rejulgamento não há qualquer limitação cognitiva, a não
ser a limitação horizontal estabelecida pelo recorrente (extensão do
efeito devolutivo).

Conhecido o recurso excepcional, a profundidade do seu efeito
devolutivo não tem qualquer peculiaridade. Nada há de especial no
julgamento de um recurso excepcional; o “excepcional” em um
recurso excepcional está em seu juízo de admissibilidade, tendo em
vista as suas estritas hipóteses de cabimento.

A lição de Bernardo Pimentel Souza merece ser transcrita
integralmente:

“Segundo o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, e o
art. 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
conhecido o recurso especial julga-se a causa, com a
aplicação do direito à espécie.

Os textos constitucionais e regimentais revelam que o Superior
Tribunal de Justiça é uma corte de revisão, e não de mera
cassação – própria dos sistemas italiano e francês. Sendo corte
de revisão, e após o conhecimento do recurso especial, tudo
indica que o Superior Tribunal de pode examinar questão de
fato – frise-se – ainda não solucionada, e cujo exame é
essencial para o julgamento do caso concreto”.

Essa percepção é o cerne para compreender os principais
problemas relacionados aos recursos extraordinários. Para
fins de impugnação (efeito devolutivo), somente cabe recurso
extraordinário/especial se for previamente questionada, pelo
tribunal recorrido, determinada questão jurídica. Para fins de
julgamento (efeito translativo ou profundidade do efeito
devolutivo), porém, uma vez conhecido o recurso
extraordinário/especial, poderá o tribunal examinar todas as
matérias que possam ser examinadas a qualquer tempo,
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inclusive a prescrição, decadência e as questões de ordem
pública de que trará o § 3º do art. 267 do CPC, “porque não é
crível que, verificando a nulidade absoluta ou até a
inexistência do processo (ou do próprio direito, acrescente-se)
profira decisão eivada de vício, susceptível de desconstituição
por meio ação rescisória ou ação declaratória de inexistência
de decisão judicial”. Esse, aliás, é o entendimento já firmado
no âmbito da 2ª Turma do STJ, assim expressado: “1. Até
mesmo as questões de ordem pública, passíveis de
conhecimento ex offício, em qualquer tempo e grau de
jurisdição ordinária, não podem ser analisadas no âmbito do
recurso especial se ausente o requisito do prequestionamento.
2. Excepciona-se a regra se o recurso especial ensejar
conhecimento por outros fundamentos, ante o efeito translativo
dos recursos, que tem aplicação, mesmo que de forma
temperada, na instância especial. Precedentes da Turma”. É
com base nessa premissa que se permite ao STJ fazer controle
de constitucionalidade, no julgamento do recurso especial, da
lei que se reputa ofendida.

Bastante elucidativo este acórdão do Superior Tribunal de
Justiça: “Conhecimento, Aplicação do direito à espécie
(Súmula 456 – STF e RISTJ, ART, 257). Amplitude. I –
Caracterizando o dissenso entre o acórdão recorrido e o
paradigma colacionado, quanto à natureza da isenção, impõe-
se, na espécie, conhecimento do recurso, aplicando-se o direito
/á espécie. II – No contexto assinalado, deve o órgão julgador
limitar-se ao exame da questão federal colacionada, mas, se,
ao assim proceder, tiver de julgar o mérito da controvérsia,
pode, de ofício, conhecer das matérias atinentes às condições
da ação e aos pressupostos processuais. III – Recurso especial
de que se conhece, a fim de se julgar extinto o processo sem
julgamento do mérito (STJ, CPC, art. 267, VI). (REsp n.
36.943-6-RS, rel. Pádua Ribeiro, j. 17.11.1993, DJ
06.12.1993)”.

Também assim, o mesmo Superior Tribunal de Justiça: 1ª. T..,
REsp n. 609.144/SC, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
06.05.2004.; REsp 466.861-SP, rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 17.6.2004. No exato sentido do texto, REsp n.
869.534, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 27.11.2007: “ O
recorrente opôs exceção de pré-executividade, ao alegar ser
parte ilegítima para figurar na ação, mas o juiz a tachou de
incabível, ao entender ser o caso de defesa mediante embargos
à execução. Anote-se que, de forma alguma, adentrou o mérito
da questão. Houve agravo de instrumento e o Tribunal não só
entendeu cabível a exceção como julgou o mérito em desfavor
do próprio recorrente, em claro error in procedendo. Sucede
que não houve recurso dessa parte, pois o recorrente insurgiu-
se quanto a outras questões referentes ao mérito, todas
prequestionadas. Diante disso, a Turma entendeu conhecer do
recurso, mas, ao aplicar o direito à espécie, reconheceu a
existência de julgamento extra petita e reformatio in pejus e,
por isso, anulou, de ofício, o acórdão recorrido. Anotou-se que,
superado o juízo de admissibilidade, o REsp tem efeito
devolutivo amplo, que, em seu nívelvertical, engloba o efeito
translativo; a possibilidade de o órgão julgador conhecer, de
ofício as questões de ordem pública. Precedentes citados: REsp
609.144-SC, DJ 24/5/2004; REsp 641.904-DF, DJ 6/2/2006, e
REsp 814.885-SE, DJ 19/5/2006”.
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No mesmo sentido, mais recentemente, STJ, 1ª T., REsp n.
1.080.808/MG, rel. Min. Luiz Fux, j. em 12.5.2009, publicado
no DJ de 03.06.2009: “1. As matérias de ordem pública, ainda
que desprovidas de prequestionamento, podem ser analisadas
excepcionalmente em sede e recuso especial, cujo
conhecimento se deu por outros fundamentos, à luz do efeito
translativo dos recursos. Precedentes do STJ: REsp
801.154/TO, DJ 21.05.2008; REsp 911.520/SP, DJ 30.04.2008;
RESP 869.534/SP, DJ 10.12.2007; REsp 660519/CE, DJ
07.11.2005. 2. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso
especial comporta efeito devolutivo amplo, porquanto cumpre
ao Tribunal “julgar a causa, aplicando o direito à espécie”
(Art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF)”.

No julgamento do RE n. 298.694, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 23.04.2004, o STF decidiu, por maioria, admitir a
possibilidade de julgar o recurso extraordinário com base em
fundamento diverso daquele enfrentado pelo tribunal
recorrido. Trata-se de acórdão histórico, que merece leitura
cuidadosa, principalmente os votos do relator, do Min. Carlos
Ayres (sucinto e preciso) e do Min. Peluso, em que o STF
alterou antiga praxe, em que o recurso extraordinário somente
era conhecido para ser provido (no caso, o recurso foi
conhecido, mas não foi provido). Esta é a postura correta, que
corrobora tudo o quanto aqui foi dito.

Não é demasia lembrar ser assente na doutrina e na
jurisprudência que a configuração do prequestionamento da
questão recorrida, requisito de admissibilidade dos recursos
para a instância extraordinária, não significa que ela tenha
sido suscitada pelas partes nos recursos, mas que ela tenha
sido objeto de apreciação do acórdão recorrido. Portanto,
para aqueles que defendem uma posição mais restritiva quanto
ao efeito translativo do recurso extraordinário, entendendo a
configuração do prequestionamento como condição necessária
para a deflagração desse efeito, se houver manifestação no
acórdão sobre, por exemplo, legitimidade processual ou
decadência, essas questões de ordem pública poderiam ser
conhecidas de ofício pelo tribunal superior para julgar a
causa, mesmo que não alegada pelos recorrentes.

De qualquer forma, ainda que possa ser difícil determinar
uma corrente dominante no STJ acerca do tema, é certo que não
predomina o entendimento de que os recursos para a instância
extraordinária sejam, em qualquer hipótese, desprovidos de efeito
translativo.

Assim, é possível que, do julgamento do recurso especial
ou extraordinário, ainda que nesses não se impugne a totalidade da
decisão, resulte modificação do acórdão, naquela parte não recorrida.

O julgado que abaixo transcrevo é um exemplo concreto
de uma demanda em que o julgamento do recurso especial resultou na
extinção do processo sem exame do mérito pela ausência de
legitimidade passiva do réu, ainda que a questão não tenha sido
suscitada pelas partes no recurso. No caso, a empresa autora havia
obtido em juízo, por sentença, a redução da multa imposta, o que foi
confirmado por este TRF4 em grau de apelação. No STJ, ainda que o
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réu BACEN nada tenha alegado em seu recurso especial quanto à sua
ilegitimidade (e, na verdade, nem tenha o acórdão do TRF enfrentado a
questão, como admite o ministro relator em seu voto, ao afirmar que “o
assunto ligado à legitimidade passiva do Bacen, mesmo que
implicitamente, foi enfrentado pela Corte de origem, haja vista que
decidiu o mérito da lide, fazendo crer que presentes se faziam as
condições da ação”), o processo foi extinto sem exame do mérito com
base na ilegitimidade passiva, tendo o julgado sido assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO JUDICIAL EM
QUE A EMPRESA AUTORA BUSCA A
DESCONSTITUIÇÃO/REDUÇÃO DE MULTAS DEFINIDAS PELO
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL (CRSFN) NO ÂMBITO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL. RECURSO ESPECIAL DO BACEN
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA AUTORA
PREJUDICADO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 257 de seu
Regimento Interno e na Súmula 456/STF, tem se posicionado no
sentido de que, superado o juízo de admissibilidade e conhecido por
outros fundamentos, o recurso especial produz o efeito translativo, de
modo a permitir o exame de ofício das matérias de ordem pública."
(AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1.123.252/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/10/2010); no mesmo
sentido, REsp 784.937/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 3/3/2009).

2. A Corte Especial do STJ, em decisão mais recente, assinalou que
"A exigência do prequestionamento prevalece também quanto às
matérias de ordem pública" (EREsp 805.804/ES, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 03/06/2015), cuja orientação, porém, não se
aplica ao presente caso, que ostenta perfil diverso.

3. Nada obstante tenha sido o Banco Central a entidade
originariamente responsável pela aplicação das questionadas multas
contra a empresa recorrente (por irregularidades em exportações sem
a correspondente cobertura cambial), certo é que houve, por parte da
empresa, a interposição de recurso administrativo para o Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), órgão
colegiado integrante da estrutura do Ministério da Fazenda e,
portanto, da União, cuja instância revisora, em sua decisão, acolheu
parcialmente a pretensão recursal da companhia exportadora,
cancelando e, também, reduzindo o valor de algumas das multas.

4. Pretendendo a recorrente questionar em juízo os valores residuais
das multas, bem como o acerto da decisão a que chegou o CRSFN,
por certo que deveria direcionar a lide contra a União, e não contra
o Bacen, mesmo sendo este o titular dos créditos resultantes das
aludidas multas. Precedentes: REsp 1.149.477/DF, Primeira Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 2/3/2012; REsp 1.339.709/PR,
Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19/3/2015.

5. Recurso do Banco Central conhecido para, de ofício, averbar o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, com a
consequente extinção do processo sem resolução de mérito, quedando
prejudicado o especial apelo da empresa autora.
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(REsp 1275025/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Esse entendimento, já sedimentado na vigência do CPC de
1973, não foi superado pela instituição do novo Código de Processo
Civil de 2015. Aliás, ao contrário, tem sido reafirmado.

O CPC de 2015 contém no artigo 1034 regra que confere
explicitamente o caráter de tribunal de revisão aos Tribunais superiores:

Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o
Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará
o processo, aplicando o direito.

É no exercício dessa atribuição jurisdicional de tribunal de
revisão (e não de cassação), pela qual o tribunal superior, uma vez
superado o juízo de admissibilidade, aplica o direito à causa, que essas
cortes podem conhecer de questões de ordem pública, mesmo que não
suscitadas no recurso, para solucionar a demanda.

Ora, regra semelhante inexistia no CPC de 1973,
constando então apenas do regimento interno do STJ (artigo 257) e da
Súmula 456 do STF (O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do
recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.)

Portanto, se o CPC de 2015 trouxe alguma modificação
quanto à questão, foi no sentido de tornar explícita no Código
Processual a existência de efeito translativo do recurso para a instância
extraordinária, já anteriormente admitida.

Observo que a regra do parágrafo único do artigo 1034 não
contradiz o que aqui se tem afirmado. Com efeito, a regra tem este teor:

Art. 1034. (…).

Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso
especial por um fundamento, devolve-se ao tribunal superior o
conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo
impugnado.

Como se vê, a regra do parágrafo único diz respeito à
extensão do efeito devolutivo no exame do recurso, dentro dos limites
dos fundamentos propostos pelo recorrente, não se referindo ao
conhecimento de ofício de questões de ordem pública, atividade
jurisdicional inserta nas hipóteses do caput do artigo 1.034, acima
transcrito.

Portanto, smj, considerando as repercussões de uma
decisão vinculante em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, julgo não se deva cogitar da cristalização do entendimento
no sentido da configuração de coisa julgada ou de trânsito em julgado da
parcela irrecorrida da sentença condenatória, na hipótese de haver
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recurso parcial para a instância extraordinária pendente de julgamento,
ainda na fase de conhecimento, para fins de autorização de expedição de
precatório ou requisição de pequeno valor.

4. A interpretação dos artigos do CPC aventados para
fundamentar a tese do trânsito em julgado parcial

No julgamento do IRDR, o acórdão deve abranger a
análise de todos os fundamentos suscitados, favoráveis ou contrários à
tese discutida (CPC-2015, art. 984, § 2º). Portanto, impõe-se o exame
dos preceitos do CPC de 2015 que foram ventilados nas manifestações
das partes e interessados como sustentáculos da tese acerca do trânsito
em julgado parcial da sentença.

Com a devida vênia dos que entendem o contrário, julgo
não haver nenhuma regra do atual Código de Processo Civil que indique
inequivocamente ser cabível a expedição de precatório com base na
parcela não recorrida da sentença, estando a outra parte dela pendente de
recurso.

Os artigos do CPC de 2015 mencionados para fundamentar
o entendimento pelo trânsito em julgado em capítulos são os seguintes:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais
dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art.
355 .

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo
de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar
a execução, podendo arguir:

(...)

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada
pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

O artigo 356, ao que penso, de fato prevê uma situação de
trânsito em julgado parcial do mérito, desembocando em cumprimento
definitivo parcial, ainda que parte da lide não esteja definitivamente
julgada.

Mas essa é uma situação particular, uma inovação
instituída pelo CPC de 2015, em que o julgamento do mérito é cindido
pelo próprio juízo, decidindo antecipadamente e definitivamente parte
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da pretensão, prosseguindo o processo naquele juízo em relação ao
pedido remanescente.

Quanto a esse pedido que é destacado dos demais pelo
juízo, e que é julgado em decisão, não por sentença (§ 1º do artigo 356),
em separado, e que é impugnável por agravo de instrumento (§ 5º do
mesmo artigo), ocorre a coisa julgada parcial, com trânsito em julgado
próprio, que comporta cumprimento definitivo, inclusive com extração
de precatório, independentemente de haver recurso pendente quanto aos
demais pedidos que serão apreciados na sentença. Isso é o que se
depreende dos §§ 2ª e 3º do artigo 356:

Art. 356. (...)

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação
reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito,
independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa
interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a
execução será definitiva.

É nesse contexto de decisão que julga parcialmente o
mérito que deve ser interpretada a regra do artigo 523 do CPC, que trata
de cumprimento definitivo no caso de decisão sobre parcela
incontroversa. É nessa hipótese, em que parte do mérito é julgada
antecipadamente por decisão, não havendo recurso e com isso
constituindo-se parcela incontroversa, que pode haver cumprimento
parcial definitivo.

Fora dessa situação prevista expressamente no artigo 356,
julgo não haver previsão de cumprimento definitivo de sentença ainda
não integralmente transitada em julgado.

O artigo 535 do CPC, parece-me indubitável, refere-se à
hipótese de impugnação parcial ao cumprimento da sentença. É no
cumprimento da sentença que a parcela se mostra incontroversa porque
não foi objeto de impugnação, e por isso o cumprimento pode
prosseguir quanto a ela. Essa parcela incontroversa mencionada no
preceito não é a parcela não recorrida no processo de conhecimento.

Portanto, julgo que a regra do art. 535 do CPC não se
presta para sustentar a tese de que a parcela da sentença não recorrida
possa ser objeto de cumprimento definitivo, enquanto ainda não
transitada em julgado integralmente a sentença.

5. O precedente RE 666589 do STF quanto ao trânsito
em julgado em capítulos

Na mesma linha da necessidade de enfrentamento de todos
os fundamentos aludida no tópico anterior, impõe-se o exame de
precedente do STF, em que foi acolhida expressamente a tese do trânsito
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em julgado parcial, da coisa julgada progressiva. O acórdão foi assim
ementado:

COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui
envergadura constitucional. COISA JULGADA –
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os
capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que
não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o
termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.

(RE 666589, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106
DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014)

Esse precedente pode ser considerado como fundamento
favorável à tese do cabimento do cumprimento definitivo da parcela
irrecorrida da sentença.

Contudo, observo que, ainda que o STF se tenha
pronunciado sobre a possibilidade da coisa julgada em capítulos, essa
afirmação emerge numa discussão sobre o prazo decadencial para a
desconstituição da coisa julgada, protegida constitucionalmente, via
ação rescisória. Aliás, foi com espeque nessa proteção constitucional da
coisa julgada que o STF firmou sua competência para apreciar tal
questão. A tese da formação da coisa julgada em capítulos, prestigiada
no contexto daquela ação, reforça a proteção ao instituto da coisa
julgada, ao estabelecer uma forma de contagem do prazo decadencial
que antecipa o momento em que se tornam insuscetíveis de rescisão os
capítulos da sentença que foram decididos anteriormente.

Ocorre que a questão debatida nestes incidentes é outra.
Não está em jogo aqui a proteção ou a autoridade da coisa julgada, em
face da possibilidade de sua desconstituição. Diversamente, aqui se
discute é a partir de quando se pode conferir o status de coisa julgada à
parte irrecorrida da sentença, considerando-a insuscetível de reforma,
ainda que dela penda recurso parcial não julgado.

Data venia, julgo que a adoção da tese da coisa julgada
parcial, por capítulos, para fins de configuração de trânsito em julgado
apto a autorizar a expedição do requisitório, enfraquece o instituto da
coisa julgada, em vez de reforçá-lo. Enfraquece porque confere
o status de imutabilidade, próprio da coisa julgada, a uma parte da
sentença ainda suscetível de modificação no curso do próprio processo,
em decorrência de recurso interposto e ainda não definitivamente
decidido.

A adoção desse entendimento, penso, dependeria de que os
recursos para a instância extraordinária não detivessem efeito
translativo, de forma que, uma vez verificada a extensão do recurso e
concluindo-se inequivocamente que determinado capítulo da sentença
ou acórdão não é por ele alcançado, pudéssemos afirmar com certeza
estarmos diante de decisão insuscetível de modificação, a não ser no
caso de desconstituição pela via da ação rescisória. Mas, pelo que
vimos, não é esse o entendimento dominante nos tribunais superiores.
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Ademais, temo que a adoção, ainda que de forma
implícita, da tese da coisa julgada progressiva em sede de IRDR, com
força vinculante na 4ª Região, venha a criar uma situação de
instabilidade e insegurança jurídica, particularmente no atinente à ação
rescisória.

O termo inicial do prazo decadencial da rescisória sugerido
pela tese do trânsito em julgado múltiplo, em capítulos, confronta
diretamente o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça
quanto à matéria, que editou a Súmula 401, com o seguinte teor:

Súmula 401 - O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia
quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento
judicial. (CORTE ESPECIAL, j. 07/10/2009, DJe 13/10/2009)

O sentido e a motivação desse enunciado são elucidados
no seguinte julgado da Corte Especial daquele Tribunal: "É incabível o
trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em
momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de
inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito" (REsp n. 736.650/MT,
Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe de
1º/9/2014).

O novo CPC, por sua vez, também parece indicar no
sentido do prazo único para a ação rescisória:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados
do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Neste tribunal, também é pacífico o entendimento no
sentido de que o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória
é único:

PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO. PRAZO
DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS.
INADMISSILIBIDADE. 1. A teor do enunciado da Súmula 401 do
STJ, o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não
for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. 2. A
circunstância de o § 3º do art. 966 do CPC de 2015 preceituar que
ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão
não alterou o entendimento consubstanciado na Súmula 401. 3. A
ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão
rescindenda, mas o prazo decadencial só se inicia quando não for
cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. (TRF4
5042273-95.2016.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator JORGE
ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 21/03/2017)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÍCIO DO PRAZO
DECADENCIAL DE DOIS ANOS PARA AJUIZAMENTO. REDAÇÃO
DO ART. 975 DO CPC/2015. ALCANCE DA EXPRESSÃO: ÚLTIMA
DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. 1. A referência da norma à
ultima decisão proferida no processo não quer dizer que esta última
decisão tenha sido proferida em outras fases da relação processual,
cumprimento ou liquidação. Se a parte busca a rescisão da coisa
julgada formada na fase de conhecimento, a última decisão proferida
que a norma faz menção diz respeito à última decisão proferida nessa
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mesma fase. Portanto, não se pode ter como início do prazo
decadencial para rescisão do título judicial formado na fase de
conhecimento a última decisão proferida na fase de liquidação ou
execução. 2. A redação do art. 975 do CPC/2015 veia a disciplinar
controvérsias presentes na contagem do prazo da ação rescisória
quando presente a coisa julgada por capítulos, ou seja, quando parte
do pedido ou questões em debate alcançavam preclusão antes do
trânsito em julgado final, da última decisão proferida em cada fase
do processo. (TRF4, AR 0000264-72.2017.4.04.0000, SEGUNDA
SEÇÃO, Relator ROGERIO FAVRETO, D.E. 15/03/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que o prazo decadencial para ajuizamento da ação
rescisória apenas tem início a partir do trânsito em julgado definitivo
da decisão, afastando-se a tese do trânsito em julgado da sentença
por capítulos, de igual modo, não cabe ação rescisória enquanto não
ocorrido o trânsito em julgado definitivo. (TRF4, AR 0006073-
82.2013.4.04.0000, SEGUNDA SEÇÃO, Relator SÉRGIO RENATO
TEJADA GARCIA, D.E. 26/10/2016)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. TRÂNSITO EM JULGADO
POR CAPÍTULOS. INÍCIO DO PRAZO DE DECADÊNCIA DO
DIREITO DE PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 495 DO CPC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 401/STJ. ERRO DE FATO. NÃO
OCORRÊNCIA. QUESTÃO QUE FOI ANALISADA NA SENTENÇA.
1. Embora o julgamento da 1ª Turma do STF no RE 666589/DF,
aplicando a tese do transito da sentença em capítulos para a
contagem do prazo de dois anos para o ajuizamento da ação
rescisória, mantém-se o reiterado entendimento da 3ª Seção, segundo
o qual tal prazo somente flui depois do trânsito da última decisão
proferida no processo, ao teor da Súmula 401/STJ. Decadência do
art. 495 do CPC afastada. 2. Se houve controvérsia e pronunciamento
judicial expresso sobre o fato ou questão, não há falar em erro de fato
a embasar a rescisão do julgado. (TRF4, AR 0003709-
69.2015.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator ROGERIO
FAVRETO, D.E. 30/05/2016)

Aliás, a adoção do entendimento da possibilidade do
cumprimento parcial definitivo, diante da vigência e aplicação da
Súmula 401 do STJ (segundo a qual o prazo decadencial da ação
rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último
pronunciamento judicial) poderia criar situação processual insólita.

Imagine-se a hipótese em que o devedor estivesse sendo
executado definitivamente de uma parcela da condenação, que transitou
em julgado para fins de cumprimento, ainda que a fase de conhecimento
prossiga quanto a outros capítulos. Ele pode ser executado, porque há
trânsito em julgado da parcela. Mas ele não pode se valer da ação
rescisória, porque a decisão ainda não transitou em julgado para fins de
rescisão. De fato, conforme entendimento do STJ, a veiculação da
rescisória seria incabível, porque ainda não iniciado o prazo para a
propositura da ação. Nesse sentido, confira-se o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM
EXAME DO MÉRITO. AJUIZAMENTO ANTES DO TRÂNSITO
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EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 401 DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado na Súmula n. 401 do Superior
Tribunal de Justiça, o prazo decadencial da ação rescisória só se
inicia quando não for cabível qualquer recurso do último
pronunciamento judicial.

2. Na espécie, o acórdão recorrido assinalou a inaplicabilidade do
art. 356 do CPC/2015, não havendo que se falar em trânsito em
julgado "por capítulos da sentença" (também denominado "trânsito
em julgado progressivo"). Desta forma, conforme destacado pelo
Tribunal de origem, a fluência do prazo decadencial bienal para o
ajuizamento da ação rescisória não se iniciou. Portanto,
desinfluentes as conclusões a que chegou o STF à época do
julgamento do RE n. 666.589/DF para a presente controvérsia.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1217600/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
01/06/2018)

6. Primeira possibilidade de julgamento da questão
controvertida

O novo CPC, pela regra do artigo 356, admite o
julgamento fracionado do mérito, autorizando o juízo a julgar
antecipadamente um ou mais dos pedidos formulados, ou parcela deles,
nas hipóteses em que houver parcela da pretensão incontroversa, ou em
que houver parte do pedido pronta para julgamento, em descompasso
com o pedido remanescente. Essa parte da demanda tem seu mérito
julgado antecipadamente, em destacado, cabendo recurso específico
(agravo de instrumento) contra a decisão. Esgotados os recursos, o
trânsito em julgado dessa decisão forma coisa julgada, e autoriza seja
promovido seu cumprimento definitivo. Tudo isso independentemente
da sorte do pedido remanescente (ou da parcela remanescente do
pedido), que virá a ser julgado futuramente na sentença, impugnável por
apelação, e que terá seu trânsito em julgado próprio.

Essa cisão do julgamento do mérito, inovação do CPC de
2015, está expressamente prevista, e de fato autoriza também a cisão da
execução, tornando possível seja promovido o cumprimento parcial e
definitivo do pronunciamento jurisdicional acerca da pretensão
formulada em juízo.

Contudo, parece-me que, afora a hipótese do artigo 356 do
CPC de 2015, a admissão, como definitivo, do cumprimento da parte da
sentença não alcançada pelo recurso parcial, autorizando inclusive a
extração de RPV e precatório, enquanto se aguarda a solução de recurso
pendente ainda na fase de conhecimento quanto à outra parte da
sentença, vai muito além do que prevê o CPC.
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A tese é interessantíssima, é sedutora, e milita em favor da
celeridade processual, da maior efetividade da justiça. Contudo, parece-
me que ela não encontra amparo inequívoco no CPC de 2015. O código
é novo, ainda estamos nos acostumando com ele, e há muito a ser
explorado ainda. Veja-se que, salvo esteja eu enganado, a ferramenta
processual do julgamento antecipado parcial do mérito foi muito pouco
utilizada.

Penso não ser conveniente nem oportuno cristalizarmos
um entendimento em IRDR, com eficácia vinculante na 4ª Região, que
expressa uma dentre outras possíveis interpretações que se pode extrair
do novo Código de Processo, interpretação essa que inclusive, se
adotada, irradiará seus efeitos para outras questões processuais diversas
do cumprimento de sentença, sugerindo fortemente uma leitura
específica de diversos preceitos do Código, que tratam da coisa julgada,
da ação rescisória, dos efeitos dos recursos. E essa leitura parece
afrontar entendimentos expressos do Superior Tribunal de Justiça, que é
o grande intérprete da legislação processual.

Por isso tudo, se formos tratar a questão de forma abstrata,
no plano teórico, independente de situações concretas, e por isso
firmando posição para todas as hipóteses, penso que não devamos ir
além de uma tese intermediária, que admite o cumprimento parcial
definitivo da decisão apenas na medida expressamente prevista no CPC
de 2015, qual seja, nas hipóteses de julgamento antecipado parcial do
mérito, após o trânsito em julgado da decisão, conforme previsto no
artigo 356 e seus parágrafos do CPC. Essa sistemática prevista no CPC
de 2015 inova em relação ao que tínhamos anteriormente, quando
apenas após o trânsito em julgado integral da sentença se autorizava o
pagamento por precatório ou RPV. Assim, o enunciado poderia ter esse
teor:

Na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito na forma do
artigo 356 do CPC de 2015, nas ações em que é condenada a
Fazenda Pública à obrigação de pagar quantia certa na Justiça
Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência federal
delegada, é cabível o cumprimento definitivo dessa decisão, após seu
trânsito em julgado, não havendo óbice para a imediata expedição do
respectivo precatório ou RPV, ainda que a sentença não tenha
transitado em julgado.

Esse entendimento, me parece, seria válido apenas para as
varas federais comuns e hipóteses de competência delegada em juízo
comum, a não ser que se entenda aplicável o artigo 356 do CPC-2015
aos processos que tramitam nos juizados especiais federais.

7. Proposta alternativa de solução da questão
controvertida

Contudo, há fatores complicadores da proposta de
uniformização acima exposta. Primeiro, que ela aborda e soluciona uma
situação que ainda não se apresenta concretamente ao Tribunal, tendo



01/11/2019 RELVOTO

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41566835969967281755922566929&evento=495… 35/39

um caráter mais preventivo de divergência, matéria própria para o
Incidente de Assunção de Competência e não para IRDR.

Segundo, e mais importante, que ela não resolve um
problema concreto presente na Justiça Federal, de grandes dimensões,
que aflige jurisdicionados, advogados, e a própria justiça federal.
Refiro-me ao represamento de inúmeros processos suspensos, no
aguardo da solução da controvérsia acerca da aplicação da taxa
referencial na atualização monetária das dívidas judiciais da Fazenda
Pública, na forma da Lei 11.970/2009, pendente de recurso
extraordinário na sistemática de repercussão geral (RE 870.947, Tema
810 de Repercussão Geral), ora em fase de embargos de declaração (são
os quartos declaratórios) para exame de possível modulação dos efeitos
da decisão. A questão está em exame no STF desde abril de 2015,
quando foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão.
Segundo a Secretaria de Recursos do nosso Tribunal, há enorme
quantidade de recursos extraordinários pendentes. São processos nessa
situação, basicamente, que motivaram as partes a suscitar o presente
IRDR.

Essa situação tem comprometido o direito à solução dos
litígios em prazo razoável, inscrito no artigo 5º'-LXXVIII da
Constituição Federal, prejudicando os jurisdicionados, além de
comprometer o princípio da celeridade processual e causar
consideráveis transtornos para funcionamento da Justiça Federal como
um todo, dado o grande número de processos represados, sem serem
finalizados.

Então a solução que talvez possa ser por nós adotada é se
limitar ainda mais a abrangência destes IRDR, de forma a se obter uma
solução provisória para esses processos, e quem sabe para situações
semelhantes que se apresentem no futuro.

Muitas dessas ações, em geral, tem uma peculiaridade, que
é a pendência apenas de um recurso extraordinário suspenso, a ser
julgado pela sistemática de recursos extraordinários repetitivos, tratando
apenas da questão da aplicação da taxa referencial.

Ainda que o julgamento do recurso extraordinário não
tenha sido concluído, julgo que, nesse caso, excepcionalmente, pode-se
considerar configurado o trânsito em julgado para o fim de expedição de
precatório ou RPV.

Com efeito, o recurso extraordinário paradigma, em cujo
julgamento se poderia eventualmente fazer sentir o efeito translativo do
recurso, já teve o mérito julgado em 20 de setembro de 2017, e estão
sendo apreciados os quartos embargos declaratórios, em que se discute
apenas eventual modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial, ao que tudo
indica sem nenhuma probabilidade de reversão do julgamento. A última
certidão de julgamento dos embargos tem o seguinte teor:
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Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que divergia do
Relator, rejeitando todos os embargos de declaração e não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, no que foi
acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello; do voto do Ministro Marco Aurélio
que, além de acompanhar o Ministro Alexandre de Moraes, afastava
a eficácia suspensiva dos embargos de declaração; e do voto do
Ministro Roberto Barroso, que acompanhava o Ministro Luiz Fux
(Relator) no sentido de rejeitar integralmente os embargos de
declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos
Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos
Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (petição 71.736/2017) e
acolher, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo
Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS (petições
73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a
conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente
leading case, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes.

É de se ressaltar que o trânsito em julgado do recurso paradigma não
é exigido para que a tese firmada no seu julgamento seja aplicada
nos recursos sobrestados, conforme sedimentado no STF, consoante
julgados transcritos abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA.
APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA
CAUSA. PRECEDENTES. 1. A existência de decisão de mérito
julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento
imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente
do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2.(…) 3. Agravo
interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista
no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 1112500 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163
DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO
IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I (…). II - A
existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da
repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado
do paradigma. Precedentes. III (…) IV - Embargos de declaração
rejeitados.

(RE 1007733 AgR-ED, Relator(a):  Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC
31-10-2017)
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Portanto, não fosse o efeito suspensivo conferido pelo Relator do RE
870947 do STF aos embargos de declaração, em decisão de 24 de
setembro de 2018, para o fim de que seja decidida a modulação dos
efeitos do acórdão, esses recursos sobrestados já poderiam estar
julgados.

Ademais, em casos como esses, a sistemática legal de
exame do recurso extraordinário repetitivo suspenso, depois do
julgamento do recurso paradigma, impulsiona o processo apenas em
duas direções: ou o julgado está conforme o paradigma, e ao recurso
será negado seguimento na própria Vice-Presidência do TRF, ou o
julgado contraria o entendimento do STF, oportunizando-se o juízo de
retratação ao órgão prolator do acórdão, juízo esse limitado à questão
controvertida. Ou seja, o recurso extraordinário sequer chega ao STF, de
forma que não há oportunidade para eventual modificação do julgado
em outros pontos. Na melhor das hipóteses para a Fazenda Pública, a
condenação será calculada pela aplicação da taxa referencial.

Assim, proponho ao colegiado deliberar sobre a
conveniência de se uniformizar entendimento no sentido de ser possível
o cumprimento definitivo parcial da sentença que condena a Fazenda
Pública a pagar quantia certa, na hipótese em que esteja pendente apenas
recurso extraordinário que trate da questão da aplicação da taxa
referencial na atualização do débito na forma da Lei 11.960/2009, ou
seja, sobre o tema 810 do STF. Seria autorizada a extração do precatório
ou RPV, calculados pela aplicação da TR, que é o critério mais favorável
à Fazenda Pública que pode resultar após o julgamento definitivo do
recurso extraordinário. Se, posteriormente ao julgamento definitivo do
RE 870.947 do STF, resultar diferença em favor do exequente em face
da definição de indexador que lhe seja mais favorável, ficaria ressalvada
a complementação do cumprimento de sentença, pelo saldo. A redação
poderia ser nesses termos:

Nas ações em que é condenada a Fazenda Pública à obrigação de
pagar quantia certa, na Justiça Federal, nos Juizados Especiais
Federais e na competência federal delegada, é cabível o cumprimento
definitivo parcial da sentença, na hipótese de estar pendente de
julgamento apenas recurso extraordinário que trate da aplicação da
taxa referencial (TR) na atualização do débito, na forma da Lei
11.960/2009 (Tema STF 810), hipótese em que o cálculo para a
extração do precatório ou requisição de pequeno valor deve ser
efetuado em conformidade com essa lei, sem prejuízo de futura
execução de diferença eventualmente resultante do julgamento
definitivo do RE 870947.

8. Meu voto sobre as questões controvertidas

Concluindo meu voto, entendo existirem duas
possibilidades de solução da questão controvertida. 

Uma delas é mais genérica (alcança todas os
cumprimentos de sentença de obrigação de pagamento contra a Fazenda
Pública), e dá conta de prover para o futuro a interpretação do direito
processual aplicável aos cumprimentos de sentença que envolvam
sentenças condenatórias de obrigações de pagamento proferidas contra a
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Fazenda Pública. Por ser mais genérica e abrangente, entendo que esta
hipótese precisa ser mais restritiva quanto às hipóteses de aplicação,
ficando limitado o alcance da decisão destes IRDR apenas àquelas
poucas situações de julgamento antecipado parcial do mérito do artigo
356 do CPC de 2015, tendo a tese jurídica a seguinte redação: 

Na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito na forma do
artigo 356 do CPC-2015, nas ações em que é condenada a Fazenda
Pública à obrigação de pagar quantia certa na Justiça Federal, nos
Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada, é
cabível o cumprimento definitivo dessa decisão, após seu trânsito em
julgado, não havendo óbice para a imediata expedição do respectivo
precatório ou RPV, ainda que a sentença não tenha transitado em
julgado.

Alternativamente, para dar conta de solucionar o problema
prático havido com a questão da correção monetária pela taxa
referencial de que tratam a Lei 11.960/09 e o RE 870947 do STF, estou
propondo uma solução mais prática e pragmática, que limita a decisão
destes IRDR às hipóteses que deram origem à suscitação dos incidentes
e que efetivamente são onde reside a controvérsia que motiva as partes e
os interessados buscarem a solução jurisdicional uniforme para todos as
demandas repetitivas que teremos de resolver, que envolve a questão dos
acessórios da Lei 11.960/09 cabíveis naquelas condenações da Fazenda
Pública a pagamento de quantia certa, tendo a tese jurídica então a
seguinte redação: 

Nas ações em que é condenada a Fazenda Pública à obrigação de
pagar quantia certa, na Justiça Federal, nos Juizados Especiais
Federais e na competência federal delegada, é cabível o cumprimento
definitivo parcial da sentença, na hipótese de estar pendente de
julgamento apenas recurso extraordinário que trate da aplicação da
taxa referencial na atualização do débito, na forma da Lei
11.960/2009 (Tema STF 810), hipótese em que o cálculo para a
extração do precatório ou requisição de pequeno valor deve ser
efetuado em conformidade com essa lei, sem prejuízo de futura
execução de diferença eventualmente resultante do julgamento
definitivo do RE 870947.

Diante dessas duas alternativas, privilegiando a solução
prática para a questão, que não comprometa a higidez do novo Código
de Processo Civil e mantenha a coerência e harmonia quanto ao sistema
de processo civil nele previsto, que proteja a coisa julgada, e que
assegure a celeridade e a efetividade da atividade jurisdicional, meu
voto é no sentido de acolher parcialmente os incidentes de resolução
de demandas repetitivas para firmar a seguinte tese jurídica:  

Nas ações em que é condenada a Fazenda Pública à obrigação de
pagar quantia certa, na Justiça Federal, nos Juizados Especiais
Federais e na competência federal delegada, é cabível o cumprimento
definitivo parcial da sentença, na hipótese de estar pendente de
julgamento apenas recurso extraordinário que trate da aplicação da
taxa referencial na atualização do débito, na forma da Lei
11.960/2009 (Tema STF 810), hipótese em que o cálculo para a
extração do precatório ou requisição de pequeno valor deve ser
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efetuado em conformidade com essa lei, sem prejuízo de futura
execução de diferença eventualmente resultante do julgamento
definitivo do RE 870947.

Se vencido nesta limitação da resolução das demandas
repetitivas apenas ao caso concreto da aplicação da taxa referencial na
atualização do débito na forma da Lei 11.960/2009, meu voto então é no
sentido de acolher parcialmente (em menor extensão ainda) os
incidentes de resolução de demandas repetitivas para firmar a seguinte
tese jurídica: 

Na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito na forma do
artigo 356 do CPC-2015, nas ações em que é condenada a Fazenda
Pública à obrigação de pagar quantia certa na Justiça Federal, nos
Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada, é
cabível o cumprimento definitivo dessa decisão, após seu trânsito em
julgado, não havendo óbice para a imediata expedição do respectivo
precatório ou RPV, ainda que a sentença não tenha transitado em
julgado.

9- Dispositivo: 

Ante o exposto, voto por deferir as sustentações orais na
forma prevista no artigo 948-II-b do CPC-2015, permitindo que os amici
curiae sustentem juntamente com os demais interessados, e por acolher
parcialmente o incidente de resolução de demandas repetitiva,
fixando a seguinte tese jurídica: "Nas ações em que é condenada a
Fazenda Pública à obrigação de pagar quantia certa, na Justiça
Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência federal
delegada, é cabível o cumprimento definitivo parcial da sentença, na
hipótese de estar pendente de julgamento apenas recurso extraordinário
que trate da aplicação da taxa referencial na atualização do débito, na
forma da Lei 11.960/2009 (Tema STF 810), hipótese em que o cálculo
para a extração do precatório ou requisição de pequeno valor deve ser
efetuado em conformidade com essa lei, sem prejuízo de futura
execução de diferença eventualmente resultante do julgamento
definitivo do RE 870947", nos termos acima expostos.

Documento eletrônico assinado por CÂNDIDO ALFREDO S. LEAL JR., Desembargador
Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006
e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 40000281824v15 e do código CRC e61b07e6.
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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(CORTE ESPECIAL) Nº 5048697-22.2017.4.04.0000/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL
JUNIOR
SUSCITANTE: PAULO RICARDO MELLO

SUSCITADO: OS MESMOS

VOTO DIVERGENTE

Preliminarmente

O eminente relator inicia restringindo o thema decidendo
do presente IRDR à possibilidade de execução (definitiva) da parte
incontroversa de sentença que condena a Fazenda Pública à obrigação
de pagar quantia certa. Ao final, reduz ainda mais, para limitar a tese
que propõe apenas à possibilidade de execução da parte incontroversa
enquanto pende de decisão no STF, em sede de RE/RG, a questão da
constitucionalidade e da aplicação da TR/IPCAe aos débitos da FP.

Ao que depreendi da admissão do IRDR, o caso concreto
era justamente esse (possibilidade de execução da parte incontroversa
enquanto não se conclui o julgamento no STF). Mas, se examinarmos o
fundamento das decisões que indeferiram tal pretensão, vamos ver que a
discussão dizia respeito à possibilidade de execução da parte
incontroversa de condenação contra a Fazenda Pública. É neste âmbito
que inequivocamente se estabelece a discussão e proliferam as
demandas repetitivas que carecem de pacificação, vale dizer, de
estabilização objetiva. Foi com essa amplitude que foi admitido o IRDR
por este órgão colegiado e se encaminharam os debates, os argumentos e
as teses favoráveis e dissonantes.

Embora a situação fática subjacente seja mesmo a questão
da TR, sobre essa moldura incidem as questões de direito suscitadas.
Como bem lembrou Sofia Temer (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, 2. ed. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 126), a partir da
admissão, “O objeto do incidente, considerado como questão de direito
afetada para resolução, sob esta perspectiva, tornar-se-á estável a
partir deste momento, o que exigirá relação de congruência entre a
decisão de admissão e a posterior decisão de mérito”.

Mesmo que se considere não haver preclusão quanto ao
juízo de admissão, a cognição do tribunal quanto ao mérito é plena, não
estando este adstrito aos fundamentos indicados na argüição. Sua
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missão, objetivada, é confrontar a legislação de modo a solucionar todos
os conflitos que se enquadrem no âmbito da regulação, sem qualquer
limitação a uma suposta causa petendi. Dentro da mesma questão de
direito, não existe limitação, a causa de pedir, podemos assim dizer, é
aberta.

Assim, como o IRDR não obedece às limitações típicas
dos recursos, devendo o tribunal envidar todos os esforços
argumentativos possíveis para pacificar a matéria que constitui a raiz do
problema, sendo o caso concreto (moldura fática) apenas uma
oportunidade para isso, não vejo plausibilidade no aviltamento proposto.
O debate aqui é sobre a possibilidade jurídica de execução imediata da
parte incontroversa de condenação contra a Fazenda Pública. Divirjo no
ponto para manter a abrangência da proposta de tese admitida no
presente IRDR.

Quanto mérito

Tomo como premissa epistemológica o fato de ter o novo
processo civil consagrado a teoria dos capítulos da decisão (sobre a
Teoria dos Capítulos da Sentença, por todos, ver DINAMARCO,
Cândido Rangel. Capítulos de sentença. 3. ed. - São Paulo: Malheiros,
2008), conferindo-lhe divisibilidade e eventual autonomia às suas
partes, circunstância que pode levar ao que a doutrina convencionou
nominar "trânsito em julgado progressivo".

Ao propósito de explicitar, ainda de forma perfunctória, as
possibilidades de autonomização dos capítulos da sentença reproduzo
aqui excerto dos professores Clayton Maranhão e Rogério R. Neto: 

Primeiramente, é possível diferenciar os capítulos processuais (que
veiculam questões preliminares) dos capítulos de mérito. Estes são
bipartidos em: (i) capítulos de mérito propriamente ditos e (ii)
capítulos relativos às questões prejudiciais à apreciação do mérito
propriamente dito, que abarcam essencialmente a prescrição e a
decadência.

Fala-se, outrossim, nos capítulos relativos às verbas de sucumbência.
São capítulos de natureza absolutamente acessória. Por exemplo,
subsistência do capítulo relativo aos honorários advocatícios
depende da manutenção do capítulo relativo à condenação (mérito).

Quanto aos capítulos de mérito, a investigação da autonomia ou
dependência destes deve ser feita com base em considerações acerca
das modalidades de cumulação de pedidos.

A cumulação simples tem como fundamento o art. 327 do CPC/2015.
Tal espécie de cumulação, observadas as limitações legais, permite
que o autor mova em face do réu dois ou mais pedidos que poderiam
ter sido veiculados em demandas autônomas. Como exemplo de
cumulação simples de pedidos, Araken de Assis menciona a
cobrança, em um mesmo processo, de dívidas decorrentes de
contratos de mútuo diversos. Esses pedidos são absolutamente
autônomos e independentes, a sorte de um não condiciona a do outro.
Logo, neste caso, se a parte manejar recurso contra apenas um dos
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capítulos da decisão relativos aos pedidos cumulados de forma
simples, isso jamais repercutirá na parte da sentença atinente ao
capítulo não questionado.

Já na cumulação sucessiva, a apreciação do pedido dependente está
condicionada à eventual procedência do pedido principal. Como
exemplo de cumulação sucessiva de pedidos, cita-se a ação de
reintegração de posse cumulada com ação demolitória. Aqui, caso o
pedido prejudicial seja julgado improcedente, estará
automaticamente obstada a análise pelo juiz do capítulo prejudicado.
Caso ambos os pedidos sejam julgados procedentes, eventual recurso
movido apenas contra o capítulo dependente não tem o condão de
influir na situação do capítulo relativo ao pedido principal. Todavia,
na hipótese inversa, em que o recurso é intentado tão somente contra
o capítulo principal, o eventual sucesso desse meio de impugnação,
com a reforma do capítulo hostilizado, por consequência lógica,
implicará na desconstituição do capítulo relativo ao pedido
subordinado. (Trânsito em julgado progressivo: o entendimento das
cortes supremas e a questão no CPC/2015. Site da Lex Magister.
Doutrina. 2019.  Disponível em:
https://www.lex.com.br/doutrina_27635732_TRANSITO_EM_JULGA
DO_PROGRESSIVO_O_ENTENDIMENTO_DAS_CORTES_SUPRE
MAS_E_A_QUESTAO_NO_CPC_2015.aspx).

Tratando do trânsito em julgado progressivo, os autores do
referido artigo se debruçam na questão do prazo para a ação rescisória e
culminam por reconhecer a superação da Súmula nº 401 do Superior
Tribunal de Justiça ("o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia
quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento
judicial").

O Supremo Tribunal Federal, agora com competência restrita
ao resguardo da Constituição Federal, voltou a enfrentar o
tema do marco inicial do prazo decadencial para o
ajuizamento de ação rescisória contra sentença/ acórdão com
capítulos distintos em questão de ordem suscitada na AP 470/
MG (vulgo "mensalão").Na ocasião, admitiu-se o cabimento
dos embargos infringentes previstos no RISTF - que
possibilitam novo julgamento em caso de condenação não
unânime. Ocorre que alguns dos réus haviam sido condenados
por mais de um crime, com condenação unânime em relação a
um deles, e, por maioria, quanto ao outro -, por exemplo: X foi
condenado em votação unânime por corrupção passiva e por
maioria por lavagem de dinheiro. Neste caso, os embargos
infringentes seriam cabíveis apenas em relação ao delito de
lavagem de capitais, mas, como, à época, prevalecia o
entendimento de que ninguém poderia ser preso antes do
trânsito em julgado, questionou-se: X já pode começar a
cumprir a pena da condenação por corrupção passiva? O STF,
de forma inteligente, invocou a "teoria dos capítulos" da
sentença, para fundamentar o entendimento de que como cada
crime é um capítulo autônomo da sentença, aqueles que não
foram objeto de embargos infringentes transitaram em julgado,
admitindo o cumprimento imediato da reprimenda.

Logo em seguida, o supracitado entendimento foi transportado
pela Primeira Turma daquela Corte para o âmbito do processo
civil, isso ocorreu no RE 666.589/DF(20). Reformando
acórdão do STJ, o STF assentou a tese de que "o prazo para
formalização da rescisória, em homenagem à natureza
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fundamental da coisa julgada, só pode iniciar-se de modo
independente, relativo a cada decisão autônoma, a partir da
preclusão maior progressiva". Rememorou-se, ademais, o
conteúdo da Súmula nº 354 - tirada sob a égide do CPC/73 -,
segundo a qual, em caso de embargos infringentes parciais, é
definitiva a parte da decisão em que não houve divergência na
votação.

Dentre outros, este já era o posicionamento de Athos Gusmão
Carneiro. Conforme as palavras do autor, referindo-se ao tema
do recurso parcial, "o pressuposto é o de que o pedido da
parte, e, portanto, a resposta contida na sentença (ou no
acórdão), contenha capítulos autônomos,
destacáveis, suscetíveis destarte de diferentes prestações
jurisdicionais. Como decorrência lógica, a coisa
julgada poderá formar-se em determinado momento para um
dos capítulos da res in iudicium, em momento diferente para
outro capítulo. Assim não haverá unidade de dies a quo para o
biênio do ajuizamento da eventual demanda rescisória"(21).

Destarte, no final de 2015, tal orientação foi confirmada pelo
Plenário do STF no AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR no AI
654.291. Conforme constou da ementa: "DECADÊNCIA.
AÇÃO RESCISÓRIA. BIÊNIO. TERMO INICIAL. O termo
inicial de prazo de decadência para propositura de ação
rescisória coincide com o da data do trânsito em julgado do
título rescindendo". Ademais, consta do voto do Ministro-
Relator: "O prazo para formalização da rescisória, em
homenagem à natureza fundamental da coisa julgada, só pode
iniciar-se de modo independente, relativo a cada decisão
autônoma, a partir da preclusão maior progressiva".

Ademais, nos termos do art. 927, V, do CPC/2015, aquilo que
foi decidido AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR no AI 654.291
tem força vinculante, uma vez que se trata de orientação do
Plenário do STF, razão pela qual o precedente deverá ser
observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, para que
seja mantida a coerência do sistema.

Por fim, os autores solucionam o problema de uma
interpretação insulada e descontextualizada do art. 975, caput, do CPC:

Logo, em observância ao entendimento do STF acerca do
trânsito em julgado parcial, bem como à novel sistemática do
julgamento antecipado parcial, coaduna-se com a posição
defendida por Ravi Peixoto, para quem a "última decisão
proferida no processo" a que se refere o art. 975, caput, é "a
última decisão proferida em cada capítulo que não possua
qualquer relação de dependência com outro". Essa conclusão
pode ser obtida tendo como ponto de partida a lição de
Ricardo Guastini, segundo o qual uma norma pode surgir da
combinação de duas ou mais disposições legais diversas(26).
Nestes termos, é possível interpretar o art. 975, caput, do
CPC/2015 conjuntamente com o art. 996, § 3º, do mesmo
diploma. Ou seja, como é expresso que a ação rescisória pode
atacar apenas um capítulo da sentença (art. 966, § 3º), a
última decisão a que se refere o art. 975, caput, por evidente, é
a última decisão proferida em relação ao capítulo rescindendo.
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De fato, o novo CPC foi expresso ao referir no § 3º do art.
966, que a ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da
sentença.

De qualquer sorte, mesmo que se entenda que o CPC
positivou o entendimento contido na Súmula 401 do STJ, isso não
representa óbice ao reconhecimento da coisa julgada parcial, na medida
em que o prazo da ação rescisória não é condicionante da existência da
coisa julgada. Esse é um dado relevantíssimo, mas é absolutamente
atécnico vincular o momento da formação da coisa julgada ao termo
inicial do prazo para propositura de ação rescisória.

Como bem ensina Caio C. Bueno Schinemann (A
formação progressiva da coisa julgada no CPC, disponível em:
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-formacao-
progressiva-da-coisa-julgada-no-cpc-14092019).

O cabimento de ação rescisória não é elemento constitutivo da coisa
julgada. Só seria possível se conceber nesse sentido caso se
sustentasse que contra toda e qualquer coisa julgada seria possível
ajuizar ação rescisória. Não é o caso. Não havendo incidência das
hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não cabe ação rescisória e
nem por isso há descaracterização da coisa julgada.

A intepretação literal do art. 975 do CPC – com a qual não se
concorda, ressalve-se –, na linha do estabelecido pela Súmula 401 do
STJ, poderia constituir óbice ao imediato ajuizamento de ação
rescisória contra a decisão parcial imutável. Ainda que existisse, esse
seria um óbice à ação rescisória, e não à formação da coisa julgada
parcial.

Fixada esta premissa epistemológica, surge uma pergunta
que não quer calar: por que motivo teria o legislador autorizado o
julgamento antecipado parcial de mérito no art. 356, se não fosse
possível à parte vencedora executar imediatamente a parte
incontroversa?

A resposta, o próprio legislador apresenta, dizendo, no § 2º
do referido artigo 356: “A parte poderá liquidar ou executar, desde
logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o
mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra
essa interposto”. Aqui, mesmo a interposição de recurso, não impede a
execução provisória, embora esta possibilidade não se aplique ao
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que pressupõe o
trânsito em julgado, como condição para expedição do Precatório ou
RPV. O trânsito em julgado é que viabiliza o imediato cumprimento de
decisão de pagar contra a Fazenda Pública.

Aliás, o § 3º do art. 356 é explícito: Na hipótese do § 2°, se
houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. 
Estamos tratando, diga-se de passagem, é bom repetir, de execução
definitiva e não execução provisória.

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-formacao-progressiva-da-coisa-julgada-no-cpc-14092019


01/11/2019 VOTODIVERG

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41572366978669376914897784668&evento=9968… 6/10

Se há parte incontroversa é porque sobre a mesma repousa a coisa
julgada, em virtude da independência existente entre os pedidos e/ou
também capítulos da sentença. Este trânsito em julgado formal,
assentado dentro do processo judicial, ou endoprocessual, reflete os
seus efeitos para fora do processo, efeitos extraprocessuais,
possibilitando a execução da parte incontroversa contra a Fazenda
Pública, posto imodificável, inconcussa, preenchedora do
pressuposto constitucional. Referida possibilidade de execução da
parte incontroversa contra a Fazenda Pública homenageia o
princípio da efetividade processual, no sentido de que se o direito já
está apto para ser exercido, não pode haver formalismo excessivo
com o fito de coibir a plena satisfação creditícia. É o que decorre,
igualmente, do que se dispôs no Código de Processo Civil de 2015 no
art. 4º: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.(Weber Luiz de
Oliveira. Execução da parte incontroversa contra a Fazenda Pública.
Disponível em: PARTE INCONTROVERSA
https://emporiododireito.com.br/leitura/execucao-da-parte-
incontroversa-contra-a-fazenda-publica-no-novo-codigo-de-
processo-civil-por-weber-luiz-de-oliveira. Acesso em 20 ago 2019.)

Também o artigo 523, caput, do CPC/15, que trata do
cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade da
obrigação de pagar quantia certa, dispõe sobre a possibilidade de
cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela
incontroversa. Veja-se:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo
de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Depois, tratando do cumprimento da sentença contra a
Fazenda Pública, mais explícito não poderia ter sido o legislador, ao
possibilitar o prosseguimento da execução em relação à parte não
impugnada pelo devedor no § 4° do art. 535: Tratando-se de
impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será,
desde logo, objeto de cumprimento. E o § 3º dispõe que não impugnada
a execução ou quando rejeitada a impugnação formulada, será
expedido o precatório ou a requisição de pequeno valor. Ex lege,
portanto, será possível expedir-se imediatamente precatório ou
requisição de pequeno valor, conforme o caso, relativamente ao
montante incontroverso.

Está evidenciado que, ao contrário do que refere o
eminente relator, o CPC de 2015, que veio para prestigiar a celeridade
do processo civil, expressamente, determina que a parte incontroversa
da sentença seja executada provisoriamente se pender recurso e
definitivamente se não houver recurso interposto sobre esta parte. Está-
se a discutir no presente IRDR hipótese de parcela transitada em
julgado, não havendo óbice em se destacar esta parcela para fins de
aparelhamento do precatório ou RPV, conforme o caso.
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Saliente-se que não haverá, na hipótese, burla ao regime de
vedação do fracionamento da execução contra a Fazenda Pública. Ao
analisar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 723307, o
Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou o entendimento de que
somente é vedado o fracionamento de execução pecuniária contra a
Fazenda Pública para que eventual parte do crédito seja paga
diretamente ao credor, por via administrativa e antes do trânsito em
julgado da ação – o chamado complemento positivo, e o resto por RPV.

Quanto ao valor incontroverso, estando devidamente
atendidos os requisitos necessários à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, considerando que previsão constitucional
de vedação do fracionamento de valores apenas tem o objetivo de coibir
uma manobra jurídica tendente a burlar o sistema constitucional da
ordem cronológica, não se pode impedir a parte vencedora de ter seu
crédito satisfeito, ausente qualquer razão jurídica para se protelar a
satisfação do credor quanto a esse montante.

Vale lembrar que o CPC de 2015 não se manteve fiel à
teoria da indivisibilidade do objeto litigioso, a exigir um único
julgamento de mérito. E esta ruptura implica consequências práticas na
esfera jurídica das partes: a primeira, é a consagração da teoria dos
capítulos da sentença, a segunda, a aptidão de operar-se o trânsito em
julgado sobre cada parte autonomamente destacada, e a principal, a
possibilidade de execução imediata da parte decidida antecipadamente
por se revelar incontroversa.

Sustentar-se tese contrária a isso em relação à Fazenda
Pública ou mesmo aos processos que tramitam nos JEFs seria conspirar
contra os próprios princípios que norteiam o moderno processo civil,
notadamente, o princípio do prazo razoável (art. 4º do CPC), e, de forma
rematada, o princípio da celeridade, estruturante do processo dos
juizados especiais.

Poder-se-ía aduzir que em todos os casos de recurso
parcial da Fazenda Pública, não sendo exigido o reexame necessário,
seria possível a execução parcial antecipada definitiva, a recair sobre o
capítulo da sentença que transitasse em julgado, o que levaria a uma
situação insustentável para a Administração da Justiça proliferando duas
execuções em inúmeros processos. Isso é verdadeiro, mas foi a vontade
do legislador, porquanto não se pode tratar de forma diferente situações
iguais. O risco existe também no julgamento antecipado parcial de
mérito (art. 356 do CPC) e no cumprimento parcial da parte
incontroversa (art. 535, §§ 3º e 4º, do CPC). Não serão poucos os casos
impugnação parcial no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública. A autorização da execução da parte transitada em julgado do
título judicial é decorrência do sistema processual que foi construído, a
partir da cindibilidade da sentença e da coisa julgada,  justamente para
possibilitar a satisfação do direito do credor com a máxima presteza e
efetividade.
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Assim como nas demais hipóteses, é preciso que haja
cindibilidade da obrigação de pagar quantia certa, de modo que seja
possível a satisfação fracionada, e não haja relação de prejudicialidade a
partir do resultado do recurso sobre a parte controvertida. Sendo
hipótese de reexame necessário, fica obstada a eficácia da sentença até
que a matéria seja reexaminada pelo Tribunal, devolvendo-se a este
todas as matérias em que houve sucumbência da Fazenda Pública.

Obviamente, tratando-se de condenação contra a Fazenda
Pública, a eficácia executiva da sentença fica condicionada ao reexame
necessário, nos casos em que é exigido.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição
de precatório referente à parte incontroversa não afronta a Constituição
da República. Nesse sentido, os precedentes seguintes:

“EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - DUPLICIDADE. Longe fica de
conflitar com o artigo 100, § 4º, da Constituição Federal enfoque no
sentido de ter-se a expedição imediata de precatório relativamente à
parte incontroversa do título judicial, dando-se seqüência ao
processo quanto àquela impugnada por meio de recurso” (RE
458.110, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.9.2006).

“1. Execução contra a Fazenda Pública: recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia relativa às exigências para a inclusão do
precatório no orçamento, de natureza infraconstitucional, de exame
inviável no RE. 2. Execução contra a Fazenda Pública:
fracionamento do valor da execução em parcelas controversa e
incontroversa, sem que isso implique em alteração de regime de
pagamento, que é definido pelo valor global da obrigação: ausência,
no caso, de violação do art. 100, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal”
(RE 484.770, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 1º.9.2006 – grifos no
original).

E ainda: AI 607.204-AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJ
23.2.2007.

Nesse mesmo sentido se pronunciou o STJ:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO DE OFENSA A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS
PARCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR
INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE.

1. A falta de prequestionamento do tema federal impede o
conhecimento do recurso especial.

2. Não se comporta no âmbito do recurso especial o exame de
alegada ofensa a dispositivos da Constituição Federal, por se
restringir a competência do STJ, posta no art. 105, III, da CF, à
interpretação da lei federal infraconstitucional.
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3. Sendo parciais os embargos opostos pela Fazenda, deve prosseguir
a execução relativamente ao valor incontroverso, inclusive com
expedição do competente precatório. Precedentes.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido.

(REsp 546074/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.09.2005, DJ 19.09.2005 p. 187).

A execução da parte incontroversa da sentença proferida
contra a Fazenda Pública também é admitida de há muito no Colendo
STF:

“EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - DUPLICIDADE. Longe fica de
conflitar com o artigo 100, § 4º, da Constituição Federal enfoque no
sentido de ter-se a expedição imediata de precatório relativamente à
parte incontroversa do título judicial, dando-se seqüência ao
processo quanto àquela impugnada por meio de recurso” (RE
458.110, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.9.2006).

“EMENTA: 1. Execução contra a Fazenda Pública: recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia relativa às exigências
para a inclusão do precatório no orçamento, de natureza
infraconstitucional, de exame inviável no RE. 2. Execução contra a
Fazenda Pública: fracionamento do valor da execução em parcelas
controversa e incontroversa, sem que isso implique em alteração de
regime de pagamento, que é definido pelo valor global da obrigação:
ausência, no caso, de violação do art. 100, §§ 1º e 4º, da Constituição
Federal” (RE 484.770, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 1º.9.2006 –
grifos no original).

Por esses breves fundamentos e considerando que o
próprio relator admite a execução parcial definitiva, embora o faça
apenas em relação à hipótese da TR, e se assim o faz é porque óbice
legal não há, tenho por bem em divergir da solução apresentada e solver
o IRDR admitindo a execução  definitiva de parcela transitada em
julgado, tanto na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito
(art. §§ 2° e 3º do art. 356 do CPC), como de recurso parcial da Fazenda
Pública, e o prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na
hipótese de impugnação parcial no cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art.
535 do CPC),  nas ações em que é condenada a Fazenda Pública na
Justiça Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência
federal delegada.

Uma hipótese emblemática desta possibilidade é a
discussão recursal que se estabeleça acerca da correção monetária, dos
juros de mora ou dos honorários advocatícios, em que nada obsta o
imediato cumprimento da parte incontroversa do título judicial. O caso
da repercussão geral acerca da correção monetária pela TR é o exemplo
melhor acabado de possível cisão da execução, conforme admitiu o
eminente  relator.
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Assegurar-se o cumprimento fracionado apenas quando
pende de decisão Recurso Extraordinário, como no caso da TR, é eleger
arbitrariamente uma situação que sequer se amolda ao novo regime da
sentença e da coisa julgada. A pendência de julgamento do RE diz
respeito justamente à parte controversa, que talvez viabilizasse uma
execução provisória à míngua de efeito suspensivo, não estando
sobrestados os processos pela repercussão geral. Estamos falando da
parte transitada em julgado ou incontroversa.

Ademais, a própria tese eventualmente sufragada no
IRDR perderia sua eficácia na medida em que o STF julgasse a
matéria, e isso, conforme tem dito o Min. Toffoli, deve ocorrer em
breve, talvez antes mesmo do trânsito em julgado da acordão do
IRDR, que depende do julgamento de eventual recurso à superior
instância. Quer dizer, muito tempo depois de julgado nesta Corte.
Advirto, portanto, que sem o efeito vinculante imediato, conforme é
assente na 3ª Seção, não se teria a solução para o impasse que o
eminente relator pretendeu resolver.

Depois de elaborado o presente voto divergente, com
havia previsto no parágrafo anterior, em 03/10/2019, o STF,
colocando uma pá de cal sobre o assunto, julgou definitivamente o
tema 810, confirmando a inconstitucionalidade da TR desde 2009,
tornando a tese sustentada pelo eminente relator sem objeto.

Ante o exposto, com a devida vênia do eminente Relator,
voto por solver o presente IRDR (tema 18), fixando a seguinte tese
jurídica: É legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de
parcela transitada em julgado, tanto na hipótese de julgamento
antecipado parcial do mérito (§§ 2° e 3º do art. 356 do CPC), como de
recurso parcial da Fazenda Pública, e o prosseguimento, com expedição
de RPV ou precatório, na hipótese de impugnação parcial no
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quantia
certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC), respeitada a remessa
oficial, nas hipóteses em que necessária,  nas ações em que é
condenada a Fazenda Pública na Justiça Federal, nos Juizados
Especiais Federais e na competência federal delegada.

Documento eletrônico assinado por PAULO AFONSO BRUM VAZ, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26
de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 40001304476v13 e do código CRC bb750802.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PAULO AFONSO BRUM VAZ
Data e Hora: 24/10/2019, às 16:4:46
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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(CORTE ESPECIAL) Nº 5048697-22.2017.4.04.0000/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL
JUNIOR
SUSCITANTE: PAULO RICARDO MELLO
ADVOGADO: TIAGO GORNICKI SCHNEIDER (OAB RS068833)
ADVOGADO: MARCELO LIPERT (OAB RS041818)
ADVOGADO: THIAGO CECCHINI BRUNETTO (OAB RS051519)
ADVOGADO: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA (OAB RS023021)

SUSCITADO: OS MESMOS

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERESSADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

INTERESSADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DO RIO
GRANDE DO SUL

VOTO-VISTA

Após examinar atentamente os autos, entendo por
acompanhar integralmente o voto do eminente relator.

Ante o exposto, voto por acolher parcialmente o
incidente de resolução de demandas repetitiva, fixando a seguinte
tese jurídica: "Nas ações em que é condenada a Fazenda Pública à
obrigação de pagar quantia certa, na Justiça Federal, nos Juizados
Especiais Federais e na competência federal delegada, é cabível o
cumprimento definitivo parcial da sentença, na hipótese de estar
pendente de julgamento apenas recurso extraordinário que trate da
aplicação da taxa referencial na atualização do débito, na forma da Lei
11.960/2009 (Tema STF 810), hipótese em que o cálculo para a
extração do precatório ou requisição de pequeno valor deve ser
efetuado em conformidade com essa lei, sem prejuízo de futura
execução de diferença eventualmente resultante do julgamento
definitivo do RE 870947", na forma do voto do relator.

Documento eletrônico assinado por LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH,
Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
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verificador 40001347889v47 e do código CRC 0356ee6d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH
Data e Hora: 28/10/2019, às 18:5:18
 

 


