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CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CI-
VIL – Agravo de Instrumento – Ação de Co-
brança – Fase de cumprimento de sentença
– Execução contra a Fazenda Pública – Pe-
dido  de  homologação  de  acordo entre  as
partes – Crédito que supera o limite do RPV
–  Indeferimento  do  juízo  agravado  mercê
da obrigatoriedade de expedição de preca-
tório judicial  na forma do art.  100 da  Lex
Mater – Irresignação do exequente – Acor-
do de pagamento sem a expedição de re-
gular precatório judicial – Homologação im-
possível – Dever de observância, pelo Esta-
do, da regra constitucional de precedência,
com  prestígio  ao  direito  preferencial  dos
precatórios anteriores – A mutação da or-
dem caracteriza violação frontal à Constitui-
ção Federa –  Manutenção  da decisão re-
corrida – Desprovimento. 

-  Acordo judicial pode tratar, caso esteja o
representante  judicial  da  Fazenda  Pública
autorizado  por  lei,  do “quantum debeatur”
discutido pelas partes,  mas para tratar do
pagamento dos débitos oriundos de senten-
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ças judiciais transitadas em julgado,  resta
inafastável a utilização da via que o consti-
tuinte,  tanto  originário  quanto  o  derivado
instrumentalizaram, o denominado Precató-
rio Judicial.

- Um acordo que estabelece a forma de pa-
gamento  dos  débitos  judiciais,  estatuindo
número de prestações, depósito em conta-
corrente e ordem de preferência, jamais po-
derá ser homologado judicialmente, eis que
ensejaria grave nulidade processual, posto
que faria tábua rasa do regime de precatóri-
os judiciais.

- O instituto dos precatórios judiciais, a or-
dem cronológica de apresentação dos mes-
mos e demais requisitos a eles pertinentes
são tão importantes que o texto constitucio-
nal estatui ser crime de responsabilidade o
ato comissivo ou omissivo do Presidente do
Tribunal que tentar frustrar a sua regular li-
quidação, consoante vê-se no parágrafo 7º
do art. 100.

-  O Pretório Excelso alçou o regime consti-
tucional dos precatórios ao nível de postula-
do constitucional realizador do princípio da
isonomia, de forma a coibir sua violação.

-  “O regime  constitucional  de  execução  por
quantia certa contra  o Poder Público,  qual-
quer que seja a natureza do crédito exeqüendo
(RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações de-
finidas em lei como de pequeno valor -, impõe
a necessária extração de precatório, cujo pa-
gamento deve observar, em obséquio aos prin-
cípios  ético-jurídicos  da  moralidade,  da  im-
pessoalidade e da igualdade, a regra funda-
mental  que  outorga  preferência  apenas  a
quem  dispuser  de  precedência  cronológica
(“prior in tempore, potior in jure”)“ (Rcl 3220
ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tri-
bunal  Pleno,  julgado  em  24/04/2008,  ACÓR-
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DÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 13-02-
2013 PUBLIC 14-02-2013)

-  “IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA
ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDA-
MENTE BENEFICIOU CREDOR MAIS  RE-
CENTE,  DECORRER  DA  CELEBRAÇÃO,
POR  ESTE,  DE  ACORDO  MAIS  FAVORÁ-
VEL AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE
DE A ORDEM DE PRECEDÊNCIA SER RI-
GIDAMENTE  RESPEITADA  PELO  PODER
PÚBLICO”  (Rcl  3220  ED,  Relator(a):  Min.
CELSO DE MELLO,  Tribunal  Pleno,  julgado
em  24/04/2008,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
DJe-029 DIVULG 13-02-2013 PUBLIC 14-02-
2013).

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação uníssona, negar provimento ao
recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  de  instrumento
interposto  pelo SINDICATO  DOS FUNCIONÁRIOS  PÚBLICOS  MUNICIPAIS
DE CAJAZEIRAS  –  SINFUNC,  em face  do  MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS,
irresignado com a decisão proferida pela M.M. Juíza da 4ª Vara da Comarca
de Cajazeiras (fls. 442/444) que, nos autos da ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de homologação de acordo para
pagamento de condenação judicial por meio de débito em conta corrente dos
valores depositados a título de “FPM”, por entender que dita transação visa
alcançar fim proibido em lei ao quebrar a ordem cronológica dos requisitórios
de pagamentos judiciais.

Irresignado,  no  presente  agravo  de
instrumento,  o  recorrente  requereu  a  reforma  da  decisão  vergastada,
aduzindo, em apertada síntese: a inexistência de norma legal que impeça a
formalização de acordo; que nem sequer fora expedido precatório então não
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se  estaria  violando  a  ordem  cronológica  de  apresentação  dos  mesmos.
Colacionou artigos jurídicos e jurisprudência.

Sem contrarrazões ao recurso (fl. 497).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao  argumento  de  que  se  afigura  desnecessária  a  sua  intervenção  (fls.
498/502).

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O

Compulsando os autos,  salta  aos olhos  a
tentantiva, ainda que involuntária ou com supedâneo na boa-fé, de violação
ao regime constitucional  de pagamentos  devidos  pelas  Fazendas  Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, estatuído pela Carta Magna no art.
100, seja em sua redação original, seja com as mudanças provocadas pela
Emenda Constitucional nº 62/2009.

Veja-se  o  dispositivo  em  disceptação,  “in
litteris”:

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. 
...
§  4º  Para  os  fins  do  disposto  no  §  3º,  poderão  ser
fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades
de  direito  público,  segundo  as  diferentes  capacidades
econômicas,  sendo o  mínimo igual  ao  valor  do maior
benefício do regime geral de previdência social. 

A doutrina constitucionalista explica o modo
e  as  razões  jurídicas  eleitas  pelo  constituinte  ao  criar  o  regime  dos
precatórios. Neste sentido, pede-se  “vênia”  para trazer à baila as seguintes
lições de ALEXANDRE DE MORAES1:

“A Constituição Federal, em seu art. 100, disciplina os
pagamentos devidos pela Fazenda Federal,  Estadual e
Municipal,  em  virtude  de  sentença  judiciária,  com  a

1Direito Constitucional, Alexandre de Moraes, Ed.Atlas, 15ª edição, pág.509/510
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finalidade de assegurar a isonom  ia entre os credores  ,  
impedindo dessa forma, em consonância com o princípio
da  impessoalidade,  consagrado  no  art.  37  do  Texto
Magno,  qualquer  espécie  de  favorecimento,  seja  por
razões políticas, seja por razões pessoais.

Assim, adota a regra da ordem dupla de precatórios, que
consiste na fiel observância cronológica das requisições
judiciais  de  pagamento de  créditos  de  natureza
alimentícia,  que  detém  preferência,  e  de  créditos  de
outras naturezas, de forma paralela, o seja, haverá uma
ordem  cronológica  de  precatórios  para  os  créditos
alimentares  e  outra  ordem cronológica  de  precatórios
para os créditos não alimentares.

O texto constitucional determina, ainda, ser  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.” (grifei)

Continuando, traz-se à colação o escólio de
PEDRO LENZA2, “in verbis”:

“De  modo  sintético,  pode-se  dizer  que  o  precatório
judicial é o instrumento através do qual se cobra um
débito do  Poder Público (...),  conforme o art.  100 da
CF/88.

Segundo o Professor Humberto Theodoro Júnior, o CPC
prevê “... um procedimento especial para as execuções
por quantia certa contra a Fazenda Pública, o qual não
tem natureza própria de execução forçada, visto que se
faz sem penhora e arrematação...

Proposta  a  ação  executiva  (“execução  imprópria”),
fundada  em  título  executivo  judicial  ou  extrajudicial,
será a Fazenda Pública citada para, nos termos do art.
730, opor embargos....

No caso de rejeição definitiva dos embargos (....) ou sua
não-interposição, o  juiz,  em  razão  de  solicitação  do
credor,  requisitará  o  pagamento  por  intermédio  do
Presidente  do  Tribunal  Superior  (o  que  detém
competência recursal ordinária).

Exceção  à  regral  geral  da  expedição  de  precatórios
constante  do art.  100,  caput,  foi  prevista inicialmente,

2Direito Constitucional Esquematizado, 13ª edição, Ed. Saraiva, pág565/567
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pela  EC N 20/98  e,  depois,  pela  EC n.  30/2000,  que,
alterando o §3º do art. 100 da CF/88, determinou a não-
aplicação  da  referida  regra  para  os  pagamentos  de
obrigações definidas em lei como de pequeno valor que
a  Fazenda  Federal,  Estadual,  Distrital  ou  Municipal
deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado, sendo que a lei poderá fixar valores distintos,
segundo  as  diferentes  capacidades  das  entidades  de
direito público ( art. 100, §4º, acrescentado ela EC N.
30/20000”  (grifei)

Muito  facilmente,  da  leitura  do  texto
constitucional  e  das  doutrinas  acima,  percebe-se  que  o  provimento  ao
presente  recurso  representaria  frontal  violação  à  regra  constitucional  do
pagamento de débitos  do Poder Público constantes de sentenças judiciais
transitadas em julgado.

Ou seja, um acordo que estabelece a forma
de  pagamento  dos  débitos  judiciais,  estatuindo  número  de  prestações,
depósito  em  conta-corrente  e  ordem  de  preferência,  jamais  poderá  ser
homologado judicialmente, eis que ensejaria grave nulidade processual, posto
que faria tábua rasa do regime de precatórios judiciais

Assim, andou bem o juízo primevo quando
não homologou o acordo firmado entre as partes.

É mister ressaltar que a homologação  ora
pretendida prejudicaria os beneficiários de precatórios judiciais apresentados
anos  atrás  contra  o  município  agravado,  posto  que  estes  aguardam o
pagamento dos precatórios já constituídos, enquanto que os beneficiários do
acordo, ainda sem precatório expedido, receberiam pagamento e dentro do
mesmo exercício financeiro.

Também é preciso lembrar que o instituto
dos precatórios judiciais, a ordem cronológica de apresentação dos mesmos e
demais  requisitos  a  eles  pertinentes  são  tão  importantes  que  o  texto
constitucional  estatui  ser  crime  de  responsabilidade  o  ato  comissivo  ou
omissivo  do  Presidente  do  Tribunal  que  tentar  frustrar  a  sua  regular
liquidação, consoante vê-se no parágrafo 7º do art. 100, “in verbis”:

“§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato
comissivo  ou  omissivo,  retardar  ou  tentar  frustrar  a
liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de
responsabilidade  e  responderá,  também,  perante  o
Conselho Nacional de Justiça. ”
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De igual forma, o Pretório Excelso, desde a
redação original do art. 100 da “Lex Mater" tem alçado o regime constitucional
dos precatórios ao nível de postulado constitucional realizador do princípio da
isonomia, de forma a coibir sua violação, a exemplo do julgado histórico que
se pede vênia para trazer à colação, “in litteris”:

“A norma consubstanciada no art. 100 da Carta Política
traduz um dos mais expressivos postulados realizadores
do  princípio  da  igualdade,  pois  busca  conferir,  na
concreção  do  seu  alcance,  efetividade  à  exigência
constitucional de tratamento isonômico dos credores do
Estado”(STF-Pleno-Adin  nº  584/PR-  Medida Cautelar.
Rel. Min. Celso de Melo, Diário de Justiça, Seção I, 22
maio 1992, p. 7.213)

Outrossim,  impõe-se  explicar  que  recente
julgado  do  STF,  por  maioria,  julgou  parcialmente  procedentes  as  Ações
Diretas  de  Inconstitucionalidade  (ADIs)  4357  e  4425  para  declarar  a
inconstitucionalidade  de  parte  da  Emenda  Constitucional  62/2009,  que
instituiu o novo regime especial de pagamento de precatórios.

Com  a  decisão,  foram  declarados
inconstitucionais  dispositivos  do  artigo  100  da  Constituição  Federal,  que
institui regras gerais para precatórios, e integralmente inconstitucional o artigo
97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que previa a
criação do regime especial de pagamento.

O  regime  especial  instituído  pela  EC  62
consiste na adoção de sistema de parcelamento em até 15 anos da dívida,
combinado o regime que destina parcelas variáveis entre 1% a 2% da receita
de estados e municípios para uma conta especial voltada para o pagamento
de precatórios. Desses recursos, 50% são destinados ao pagamento por or-
dem cronológica, e os valores restantes a um sistema que combina pagamen-
tos por ordem crescente de valor, por meio de leilões ou em acordos diretos
com credores.

Assim,  o  STF  reforçou  o  instituto
constitucional do precatório judicial e o que tratou de afastar foi o pagamento
excessivamente dilatado no tempo promovido por parte da EC 62/2009, mas
deixou já patente aquilo que desde os primórdios da Carta Magna de 1988
sempre defendeu, o princípio da igualdade perante o Poder Público, dentre
outros.

Cabe esclarecer que, mesmo no caso em
que o acordo traga vantagens para o Erário, ainda assim, é vedada a quebra
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na  ordem  cronológica  de  apresentação  dos  precatórios,  consoante
entendimento do Pretório Excelso, “in litteris”:

RECLAMAÇÃO  -  ALEGAÇÃO  DE  DESRESPEITO  A
ACÓRDÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL
RESULTANTE  DE  JULGAMENTO  PROFERIDO  EM
SEDE  DE  CONTROLE  NORMATIVO  ABSTRATO  -
INOCORRÊNCIA  -  SEQÜESTRO  DE  RENDAS
PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO - MEDIDA
CONSTRITIVA EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO
CASO,  PELA  INVERSÃO  DA  ORDEM  DE
PRECEDÊNCIA  DE  APRESENTAÇÃO  E  DE
PAGAMENTO  DE  DETERMINADO  PRECATÓRIO  -
IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM
CRONOLÓGICA,  QUE  INDEVIDAMENTE
BENEFICIOU  CREDOR  MAIS  RECENTE,
DECORRER  DA  CELEBRAÇÃO,  POR  ESTE,  DE
ACORDO  MAIS  FAVORÁVEL  AO  PODER
PÚBLICO  -  NECESSIDADE  DE  A  ORDEM  DE
PRECEDÊNCIA  SER  RIGIDAMENTE
RESPEITADA  PELO  PODER  PÚBLICO -
SEQÜESTRABILIDADE,  NA  HIPÓTESE  DE
INOBSERVÂNCIA  DESSA  ORDEM  CRONOLÓGICA,
DOS  VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS  OU,  ATÉ
MESMO,  DAS  PRÓPRIAS  RENDAS  PÚBLICAS  -
RECURSO  IMPROVIDO.  A  SIGNIFICAÇÃO
CONSTITUCIONAL  DA  NECESSIDADE  DE
EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. -  O
regime constitucional  de  execução  por  quantia  certa
contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza
do crédito exeqüendo (RTJ 150/337)  -  ressalvadas as
obrigações definidas em lei como de pequeno valor -,
impõe  a  necessária  extração  de  precatório,  cujo
pagamento deve observar, em obséquio aos princípios
ético-jurídicos da moralidade,  da impessoalidade e da
igualdade,  a  regra  fundamental  que  outorga
preferência  apenas  a  quem  dispuser  de  precedência
cronológica  (“prior  in  tempore,  potior  in  jure”).  A
exigência  constitucional  pertinente  à  expedição  de
precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao
Estado de estrita observância da ordem cronológica de
apresentação desse instrumento de requisição judicial
de  pagamento  -  tem  por  finalidade  (a)  assegurar  a
igualdade  entre  os  credores  e  proclamar  a
inafastabilidade  do  dever  estatal  de  solver  os  débitos
judicialmente  reconhecidos  em decisão  transitada em
julgado  (RTJ  108/463),  (b)  impedir  favorecimentos
pessoais  indevidos  e  (c)  frustrar  tratamentos
discriminatórios,  evitando  injustas  perseguições  ou
preterições  motivadas  por  razões  destituídas  de
legitimidade  jurídica.  PODER  PÚBLICO  -
PRECATÓRIO  -  INOBSERVÂNCIA  DA  ORDEM
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CRONOLÓGICA  DE  SUA  APRESENTAÇÃO.  -  A
Constituição  da  República  não  quer  apenas  que  a
entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do
que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público,
ao  solver  a  sua  obrigação,  respeite  a  ordem  de
precedência cronológica em que se situam os credores
do  Estado.  -  A  preterição  da  ordem  de  precedência
cronológica  -  considerada  a  extrema  gravidade  desse
gesto  de  insubmissão  estatal  às  prescrições  da
Constituição  -  configura  comportamento  institucional
que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais,
(a)  conseqüências  de caráter processual  (seqüestro da
quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse
ato  extraordinário  de  constrição  judicial  incida  sobre
rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de
responsabilidade,  punível  com  pena  privativa  de
liberdade  -  DL 201/67,  art.  1º,  XII)  e  (c)  reflexos  de
índole  político-administrativa  (possibilidade  de
intervenção  do  Estado-membro  no  Município,  sempre
que  essa  medida extraordinária  revelar-se  essencial  à
execução  de  ordem  ou  decisão  emanada  do  Poder
Judiciário - CF, art. 35, IV, “in fine”).  PAGAMENTO
ANTECIPADO  DE  CREDOR  MAIS  RECENTE  -
CELEBRAÇÃO,  COM  ELE,  DE  ACORDO
FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO
PODER  PÚBLICO  -  ALEGAÇÃO  DE  VANTAGEM
PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM
CONSTITUCIONAL  DE  PRECEDÊNCIA
CRONOLÓGICA  -  INADMISSIBILIDADE.  -  O
pagamento  antecipado  de  credor  mais  recente,  em
detrimento  daquele  que  dispõe  de  precedência
cronológica,  não se  legitima em face da Constituição,
pois  representa  comportamento  estatal  infringente  da
ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira
objetiva e impessoal,  pela Carta Política,  em favor de
todos os credores do Estado. O legislador constituinte,
ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal,
teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder
Público.  Eventual  vantagem  concedida  ao  erário
público,  por  credor  mais  recente,  não  justifica,  para
efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra
da ordem constitucional de precedência cronológica. O
pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por
caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o
postulado  constitucional  que  tutela  a  prioridade
cronológica  na  satisfação  dos  débitos  estatais,
autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros
efeitos  de  natureza  jurídica  e  de  caráter  político-
administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ
159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que
se  reveste  essa  medida  de  constrição  patrimonial.
Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência
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de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal
Federal  proferida  na  ADI  1.662/SP.  (Rcl  3220  ED,
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno,
julgado em 24/04/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
029  DIVULG  13-02-2013  PUBLIC  14-02-2013).
(grifei).

Ante  o  acima  exposto,  NEGO
PROVIMENTO  ao  presente  agravo  de  instrumento,  mantendo  a  decisão
recorrida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para substituir a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia Farias, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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