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ACÓRDÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0100853-43.2011.815.0000
Relator            : Des. José Ricardo Porto.
Embargante   : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Paulo 

Barbosa de Almeida Filho.
Embargados  : Maria Olímpia Souto da Rosa e outros. 
Advogado      : Orlando Gonçalves Lima.

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DELEGADOS  DE  POLÍCIA.
IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
ESPECIAL.  SUPOSTO  EXCESSO  DA  QUANTIA
PERSEGUIDA.  ESTUDO  CONTÁBIL  DA
CONTADORIA.  CONCORDÂNCIA  DAS  PARTES.
ADOÇÃO DOS CÁLCULOS DO OFICIAL DO JUÍZO.
PARCELAS  DEVIDAS  ANTES  DO  ACOLHIMENTO
DO  WRIT.  ALEGAÇÃO  DE  POSSIBILIDADE  DE
RETRATAÇÃO  DA RENÚNCIA  PARA PAGAMENTO
POR  REQUISIÇÃO  DE  PEQUENO  VALOR.
DISPENSA  FORMALIZADA  NA  VIGÊNCIA  DA
EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  62/09.
IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONSIDERAÇÃO.
PRECEDENTES.  QUANTIAS  DEVIDAS  ENTRE  A
DATA DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA E A DO
EFETIVO  CUMPRIMENTO  DA  ORDEM
MANDAMENTAL. OPERACIONALIZAÇÃO ATRAVÉS
DE FOLHA SUPLEMENTAR. POSIÇÃO PACIFICADA
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO
DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA
AO  PREVISTO  NA  LEI  8.904/96  (ESTATUTO  DA
ADVOCACIA).  ACOLHIMENTO  PARCIAL  DA
IMPUGNAÇÃO.

-  “  (…)  Estatui  a  ordem jurídica  vigente  que o  juízo
pode se valer do contador judicial na situação em que
há  controvérsia  acerca  da  extensão  do  débito.  O
resultado  obtido  pelo  contador  judicial  goza  de
presunção  de  certeza  da  metodologia  adotada  para
elaboração do cálculo revelada pela imparcialidade do
perito,  por  ser  auxiliar  permanente do órgão judicial.
(...).” (TJPB; EEx 0116917-94.2012.815.0000; Tribunal Pleno; Relª Desª
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 15/10/2014; Pág. 12).
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- “Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham
60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição
do  precatório,  ou  sejam  portadores  de  doença  grave,
definidos  na  forma  da  lei,  serão  pagos  com  preferência
sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao
triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste
artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo
que  o  restante  será  pago  na  ordem  cronológica  de
apresentação  do  precatório.”  (Art.  100,  §  2º,  da  Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62/09).

- “Cabível a retratação da renúncia para o recebimento por
meio de precatório preferencial, quando a parte exeqüente,
pessoa idosa com 60 anos ou mais, renunciou ao valor ex-
cedente a 40 salários mínimos, em data anterior à vigência
da Emenda Constitucional nº 62/09 sem que tenha sido ex-
pedida a rpv. No caso concreto, porém, tendo em vista que a
renúncia ocorreu após o advento da Emenda Constitucional
nº  62/2009,  se mostra inviável  a  retratação  da renúncia.
Agravo interno desprovido.”  (TJRS; AG 58543-98.2014.8.21.7000;
Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Adriana da Silva
Ribeiro; Julg. 25/03/2014; DJERS 08/04/2014).

- “Conforme a jurisprudência dominante deste Tribunal,  se
da concessão da segurança decorrerem efeitos financeiros
para o impetrante, os valores apurados entre a data da im-
petração e a do julgamento devem ser pagos mediante ex-
pedição de precatório. Essa regra não se aplica, contudo, às
diferenças devidas entre a data da concessão da segurança
e a do efetivo cumprimento da ordem mandamental, deven-
do o pagamento, nessa hipótese, ser realizado diretamente
em folha suplementar. (...).”  (STJ - EDcl na QO no RMS 26.244/MG,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
21/11/2013, DJe 02/12/2013).

- “É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimen-
to de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio
nome,  requerer  o  destaque da verba honorária,  mediante
juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do
artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, até a expedição do man-
dado de levantamento ou precatório. 2. Agravo regimental
não provido.” (STJ; AgRg-AREsp 447.744; Proc. 2013/0405403-2; RS;
Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/03/2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, em Sessão Plenária, por
unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Desembargador José Ricardo Porto
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RELATÓRIO

Maria Olímpia Souto da Rosa e outros, diante da concessão dos pleitos

constantes no Mandado de Segurança nº 0905510-63.2009.815.0000, ingressaram com

execução  de  sentença  (vide  fls.  284/287  do  citado  writ),  requerendo  os  valores

decorrentes da implantação da Gratificação de Atividade Especial que lhes foi concedida.

Ao  apresentarem  o  pedido  de  cumprimento  do  julgado,  pugnaram  pelo

pagamento da dívida em dois montantes, o primeiro, no valor de R$ 16.284,20 (dezesseis

mil,  duzentos  e  oitenta  e  quatro  reais  e  vinte  centavos)  para  cada  um  dos  cinco

exequentes, relativo às parcelas contadas do ajuizamento do Mandamus até o acórdão de

mérito, quantia esta pela qual renunciam o excedente a 10 (dez) salários-mínimos, de

modo a evitar a expedição de precatório.

Com  relação  a  segunda  parcela,  que  compreende  o  interstício  entre  a

concessão  da  segurança  até  a  efetiva  implantação  da  vantagem  perseguida,  cuja

importância é de R$ 18.925,50 (dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta

centavos) para cada credor, esta seria paga em folha suplementar.

Diante do requerimento acima formulado, o  Estado da Paraíba ingressou

com os presentes Embargos à Execução, alegando excesso na cobrança, na ordem de

R$ 11.495,10 (onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dez centavos) para cada

um dos cinco requerentes.

Após os cálculos da Contadoria Judicial  (fls. 67/88), tanto os autores (fls.

91),  quanto  a  Fazenda  Pública  (fls.  122),  concordaram  com  o  montante  por  ela

encontrado.

Petição dos exequentes às fls. 93, retratando-se da renúncia ao excedente

da primeira parcela, pleito este pelo qual o Estado da Paraíba pugnou pelo indeferimento

(fls. 120/121).

O advogado dos autores, às fls. 98/100, requereu a dedução dos honorários

Desembargador José Ricardo Porto
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contratuais,  juntando os documentos de fls.  101/116,  não havendo oposição da parte

executada, nos termos consignados às fls. 127.

Manifestação Ministerial às fls. 131/139, opinando: 1) pela prevalência dos

cálculos da contadoria judiciária, ante a concordância das partes; 2) pelo indeferimento do

pleito  de  retratação  da  renúncia  acima  mencionada  e,  3)  pelo  deferimento  do

requerimento  de  expedição  de  precatório  individualizado  relativo  aos  honorários

advocatícios.

É o relatório. 

V O T O

Após  a  concessão  da  segurança  no  Mandamus nº  0905510-

63.2009.815.0000, para a implantação da Gratificação de Atividade Especial, os autores

ingressaram com execução de sentença em 08/02/2011, pugnando pelo pagamento da

dívida em dois montantes, o primeiro, no valor de R$ 16.284,20 (dezesseis mil, duzentos

e oitenta e quatro reais e vinte centavos) para cada um dos cinco exequentes, relativo às

parcelas  contadas  do  ajuizamento  do  Writ até  o  acórdão,  quantia  esta  pela  qual

renunciam o excedente a 10 (dez) salários-mínimos, de modo a evitar a expedição de

precatório.

Com  relação  a  segunda  parcela,  cuja  importância  é  de  R$  18.925,50

(dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) para cada credor,

esta seria paga em folha suplementar.

Apresentados os Embargos epigrafados, o Estado da Paraíba alegou que os

montantes acima seriam na ordem respectiva de R$ 14.160,25 (quatorze mil,  cento e

sessenta reais e vinte e cinco centavos) e R$ 11.511,79 (onze mil,  quinhentos e onze

reais  e  setenta  e  nove  centavos),  perfazendo  uma  diferença  global  a  menor,  de  R$

11.495,10 (onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dez centavos) para cada um

dos cinco requerentes.

Desembargador José Ricardo Porto
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Pois bem, remetidos os autos ao setor contábil, este apresentou a planilha

de fls. 67/88, afirmando que as parcelas em debate, atualizadas até 14/08/2013, perfazem

os montantes respectivos de R$ 21.617,00 (vinte e um mil, seiscentos e dezessete reais)

e R$ 20.260,95 (vinte mil, duzentos e sessenta reais, e noventa e cinco centavos) para

cada exequente.

Como  se  sabe,  os  cálculos  contábeis  judiciais  gozam  de  presunção  de

veracidade, dada a imparcialidade dos métodos utilizados para a sua obtenção. Nesse

sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO.  CONTROVÉRSIA  DA  QUANTIA
DEVIDA.  ELABORAÇÃO  DE  CÁLCULO  PELA  CONTADORIA
JUDICIAL.  CONFIGU-  RAÇÃO  PARCIAL  DO  EXCESSO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA EXTENSÃO ECONÔMICA.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  CONSUBSTANCIAÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS.  Estatui  a ordem
jurídica vigente que o juízo pode se valer do contador judicial
na situação em que há controvérsia acerca da extensão do
débito.  O  resultado  obtido  pelo  contador  judicial  goza  de
presunção  de  certeza  da  metodologia  adotada  para
elaboração do cálculo revelada pela imparcialidade do perito,
por  ser  auxiliar  permanente  do  órgão  judicial. Em face  do
exposto,  julgo em parte  procedentes  os  embargos à  execução
para,  reconhecer  e  afastar  o  excesso,  determinando  o
prosseguimento  da  execução  no  quantum  apurado  pela
contadoria judicial no importe R$ 79.281,50 (setenta e nove mil
reais e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), até
ulteriores  termos.  Condeno  o  embargado  ao  adimplemento  de
metade das custas processuais, e as partes ao pagamento dos
honorários advocatícios  no importe de R$ 1.000,00,  pro rata  e
autorizada a compensação, na forma do §4º, do art. 20 c/c art. 21,
do código de processo civil. Des. Leandro dos santos. (TJPB; EEx
0116917-94.2012.815.0000; Tribunal Pleno; Relª Desª Maria das Graças Morais
Guedes; DJPB 15/10/2014; Pág. 12).

Intimados para se manifestarem sobre o estudo acima, tanto os credores

(fls.  91),  quanto  a  Fazenda  Pública  (fls.  122),  concordaram com o  montante  por  ela

encontrado, razão pela qual considero válidos os cálculos da Contadoria Judiciária

constantes às fls. 67/88.

No entanto, há peculiaridades a serem delineadas com relação a cada uma

das parcelas devidas. Vejamos:

Desembargador José Ricardo Porto
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Quanto à questão do pagamento dos valores devidos do ajuizamento

do    writ   até a sentença de mérito  ,  os credores inicialmente renunciaram às quantias

excedentes a 10 (dez) salários-mínimos, para que o pagamento se dê sem a necessidade

de expedição de precatório (vide fls. 286 do Mandado de Segurança).

Posteriormente,  às  fls.  93  dos  presentes  autos,  os  embargados  se

retrataram  do  pedido  acima,  em  virtude  das  inovações  trazidas  pela  Emenda

Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, pugnando pelo recebimento antecipado

do correspondente a três vezes o valor definido em lei como obrigação de pequeno valor

que, no Estado da Paraíba, de acordo com a Lei Estadual nº 7.486/2003, equivale a 10

(dez) salários-mínimos. 

Pois bem, a referida Emenda Constitucional nº 62/2009 alterou o teor do art.

100  da  Constituição  Federal,  além de  acrescentar  o  art.  97  ao  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias, incluindo o regime especial de pagamento de precatórios da

União, Estados e Municípios.

Os §§ 1º a 4º do artigo 100 da Constituição Federal, após a reforma acima

mencionada,  passaram  a  estabelecer  que  os  débitos  de  natureza  alimentícia,  cujos

titulares tenham 60 anos de idade ou mais, na data da expedição do precatório, ou sejam

portadores de doença grave,  definidos na forma da lei,  serão pagos com preferência

sobre todos os demais, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei, sendo o restante

adimplido na ordem cronológica de apresentação do precatório, verbis:

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.

§ 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

Desembargador José Ricardo Porto
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com preferência  sobre  todos  os  demais  débitos,  exceto  sobre
aqueles referidos no § 2º deste artigo. 

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60
(sessenta)  anos  de  idade  ou  mais  na  data  de  expedição  do
precatório,  ou sejam portadores de doença grave,  definidos na
forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os
fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento
para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem
cronológica de apresentação do precatório. 

§ 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. 

§ 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. 

Com  relação  ao  tema,  caso  haja  a  renúncia  ao  regime  de  precatórios

quando já em vigor a referida Emenda Constitucional, a jurisprudência entende não ser

possível a retratação posterior. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Tribunal

Gaúcho:

AGRAVO  INTERNO  INTERPOSTO  CONTRA  DECISÂO
MONOCRATICA  PROFERIDA  EM  AGRAVO  INTERNO  Nº
70057128886.  PREVIDÊNCIA  PÚBLICA.  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  ALEGAÇÃO  DE
POSSIBILIDADE  DE  RETRATAÇÃO   DA  RENÚNCIA   PARA
PAGAMENTO POR RPV. INOCORRÊNCIA. Cabível a retratação
da  renúncia  para  o  recebimento  por  meio  de  precatório
preferencial, quando a parte exeqüente, pessoa idosa com 60
anos ou mais,  renunciou ao valor  excedente a  40  salários
mínimos,  em  data  anterior  à  vigência  da  Emenda
Constitucional nº 62/09 sem que tenha sido expedida a rpv.
No  caso  concreto,  porém,  tendo  em  vista  que  a  renúncia
ocorreu  após  o  advento  da  Emenda  Constitucional  nº
62/2009, se mostra inviável a retratação  da renúncia. Agravo
interno desprovido. (TJRS; AG 58543-98.2014.8.21.7000; Porto Alegre;
Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Adriana da Silva Ribeiro; Julg.
25/03/2014; DJERS 08/04/2014).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO DA RENÚNCIA

Desembargador José Ricardo Porto
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AO CRÉDITO EXCEDENTE A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PELO VALOR
INTEGRAL. CREDORA PESSOA IDOSA. IMPOSSIBILIDADE NO
CASO CONCRETO.  Retratação da renúncia - Nos casos em
que  o  idoso  tenha  renunciado  ao  crédito  excedente  a
quarenta salários mínimos para fins de pagamento via  rpv
antes da edição da EC nº  62/09 e que não tenha havido a
expedição de rpv, admite-se a retratação. No caso concreto,
todavia, os elementos coligidos demonstram que a renúncia
ocorreu após o advento da EC nº 62/09. Inviável a retratação
da  renúncia   no  caso  em  testilha.  Prequestionamento  -
Observado  o  princípio  do  livre  convencimento  motivado,  são
considerados  devidamente  prequestionados  os  dispositivos
suscitados  pelas  partes.  Negaram  provimento  ao  recurso  de
agravo  de  instrumento.  Unânime. (TJRS;  AI  478992-
46.2013.8.21.7000; Porto Alegre;  Vigésima Quinta Câmara Cível;  Relª
Desª  Helena  Marta  Suarez  Maciel;  Julg.  25/03/2014;  DJERS
07/04/2014).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA
CONTRA  FAZENDA  PÚBLICA.  RENÚNCIA  AO  VALOR  DO
CRÉDITO EXCEDENTE  A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
RETRATAÇÃO  DA RENÚNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  Realizada
renúncia ao valor do crédito excedente  a quarenta salários
mínimos impossível  sua retratação por conta dos atributos
que  a  revestem  como  unilateralidade,  definitividade  e
irretratabilidade.  -recurso  não  provido. (TJRS;  AI  210584-
84.2013.8.21.7000; Porto Alegre;  Vigésima Quinta Câmara Cível;  Relª
Desª  Leila  Vani  Pandolfo  Machado;  Julg.  08/10/2013;  DJERS
17/10/2013).

Considerando o exposto, é de se ressaltar que o atributo da irretratabilidade

da renúncia  está  diretamente  ligado ao  direito  material  pretendido,  ou  seja,  uma vez

renunciada a prerrogativa, não se poderá requerê-la novamente, podendo-se cogitar até

mesmo a improcedência da ação, com resolução de mérito (vide o artigo 269, inciso V, do

CPC). 

In casu, a pretensão dos credores não pode ser acolhida, pois além do

descabimento  da  retratação  formulada,  a  abdicação  ao  excedente  deu-se  em

08/02/2011, ou seja, depois da vigência da EC 62/09. 

No  tocante  ao  pedido  de  pagamento  da  segunda  parcela  (entre  a

concessão  e  o  efetivo  cumprimento)  em  folha  suplementar,  tal  possibilidade  é

admitida pacificamente pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Desembargador José Ricardo Porto
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PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS
NÃO GOZADAS EM PECÚNIA.  SUBMISSÃO AO REGIME DE
PRECATÓRIO.
1.  A  sentença  proferida  em  mandado  de  segurança,
determinando  o  restabelecimento  de  vantagem  a  servidor
público, não se submete ao regime de precatório (arts. 730 do
CPC e 100 da CF/88), no tocante ao pagamento das parcelas
devidas  entre  a  concessão  da  segurança  e  o  efetivo
cumprimento  da  ordem,  hipótese  em que  o  adimplemento
deve ocorrer mediante simples inclusão do crédito em folha
suplementar.
2.  Hipótese,  contudo,  em  que  os  impetrantes  pretendem
promover, pela via da ação mandamental, a conversão de licença-
prêmio e de férias não gozadas em pecúnia, referentes a períodos
anteriores à impetração,  daí ser exigida a execução do julgado
segundo os ditames dos arts. 730 do CPC e 100 da CF/88.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1071171/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM NO
RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  SEM  VÍNCULO  EFETIVO
DESIGNADO  PARA  O  EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO  PÚBLICA.
SUPERVENIENTE  PREENCHIMENTO  DO  CARGO,  EM
CARÁTER  EFETIVO,  POR  CANDIDATO  APROVADO  EM
CONCURSO.  DISPENSA DO  SERVIDOR  DESIGNADO,  QUE,
EM  AÇÃO  MANDAMENTAL,  SE  INSURGE  CONTRA  O
DESLIGAMENTO.  SEGURANÇA  DENEGADA  NA  ORIGEM.
PROVIMENTO  DO  RECURSO  ORDINÁRIO  PELO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE.
COBRANÇA DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER
ENTRE  A  DATA  DA  DISPENSA  E  A  DA  REINTEGRAÇÃO.
FORMA  DE  PAGAMENTO.  SUBMISSÃO  AO  REGIME  DOS
PRECATÓRIOS.  ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITOS  MODIFICATIVOS
AOS  DECLARATÓRIOS  A  FIM  DE  QUE  SEJA  DADA  NOVA
SOLUÇÃO À QUESTÃO DE ORDEM.
1. Conforme a jurisprudência dominante deste Tribunal, se da
concessão da segurança decorrerem efeitos financeiros para
o impetrante, os valores apurados entre a data da impetração
e a do julgamento devem ser pagos mediante expedição de
precatório. Essa regra não se aplica, contudo, às diferenças
devidas  entre  a  data  da  concessão  da  segurança  e  a  do
efetivo  cumprimento  da  ordem  mandamental,  devendo  o
pagamento,  nessa  hipótese,  ser  realizado  diretamente  em
folha suplementar. (...).
(STJ  -  EDcl  na  QO  no  RMS  26.244/MG,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  MANDADO  DE

Desembargador José Ricardo Porto
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SEGURANÇA. PARCELAS VENCIDAS ANTES DA CONCESSÃO
DA SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO.
1. Por preponderar carga de eficácia mandamental na sentença
concessiva  de  segurança,  é  cabível  a  adoção  de  medidas
coercitivas  imediatas,   dispensando  o  processo  de  execução
autônomo para cumprimento da ordem ali concedida, bem como o
trânsito  em  julgado  da  sentença,  que  pode  ser  executada
provisoriamente, conforme previsão da própria Lei n.  12.016/90,
art. 14, § 3º.  Nessa seara, o pagamento dos  vencimentos e
demais vantagens pecuniárias devidos ao servidor público,
atinentes ao  interstício de tempo compreendido entre a data
da  decisão  concessiva  da  segurança  e  a  data  do  efetivo
cumprimento, é feito mediante inclusão em folha suplementar
de pagamento, não se aplicando o regime do precatório, na
forma prescrita no art.  100,  caput,  da Constituição Federal
c.c.  o  art.  730  do  Código  de  Processo  Civil.  Precedentes:
AgRg  no  REsp  1.200.890/BA,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,
Segunda Turma,  DJe de 04/02/2011; AgRg nos EDcl no Ag
814.919/GO,  5.ª  Turma,  Rel.  Min.  JORGE  MUSSI,  DJe  de
13/09/2010.
2. (…).
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no MS 17.499/DF, Rel.
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
10/04/2013, DJe 18/04/2013).

Considerando  o  exposto,  devem  os  valores  devidos  entre  a  data  da

concessão da segurança, transitada em julgado em maio de 2010 (fls. 214 dos autos

principais), até a efetiva implantação da vantagem nos contracheques dos impetrantes

(dezembro  de  2010  –  fls.  294/298  autos  principais),  serem  pagos  através  de  folha

suplementar.

Finalmente, quanto ao pleito de dedução dos honorários contratuais, tal

prática é admitida em nosso ordenamento, nos termos preconizados pelo § 4º, do artigo

22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), cujo texto colaciono

abaixo:

 Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos
na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(…)
 § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento
ou precatório,  o juiz deve determinar que lhe sejam pagos
diretamente,  por  dedução  da  quantia  a  ser  recebida  pelo
constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Desembargador José Ricardo Porto
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No mesmo sentido se posiciona a  Máxima Corte Infraconstitucional:

PROCESSUAL  CIVIL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.  DESTAQUE  DA  VERBA  SOBRE  O  VALOR
PRINCIPAL.  POSSIBILIDADE.  MOMENTO.  MANDADO  DE
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. ART. 22,
§ 4º, DA LEI Nº 8.906/1994. 1. É pacífico, no Superior Tribunal
de justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da
causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba
honorária,  mediante  juntada  aos  autos  do  contrato  de
honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94,
até a expedição do mandado de levantamento ou precatório.
2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 447.744; Proc.
2013/0405403-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE
27/03/2014).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESERVA DE
HONORÁRIOS.  NECESSIDADE   DA   JUNTADA   DO
CONTRATO  DE PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  ANTES  DO
MANDADO   DE  LEVANTAMENTO  OU  DA  EXPEDIÇÃO  DO
PRECATÓRIO OU DO RPV. SÚMULA 83/STJ.
1.  O  entendimento  do  Tribunal  de  origem  não  destoa  da
orientação desta Corte  Superior  no  sentido  de  que  a
reserva  dos  honorários  contratuais  a favor  dos  patronos
é  permitida mediante  a  juntada  do  contrato  de  prestação
de  serviços   profissionais,   antes   da   expedição   do
mandado  de  levantamento  ou precatório, desde que não
haja litígio entre o outorgante e o advogado.
2.  Caso  em  que  a  parte  não  juntou  aos  autos  o  contrato  de
prestação  de  serviços.  Inafastável,  portanto,  a  incidência  da
Súmula 83/STJ.
Agravo improvido.
(STJ -  AgRg  no  AREsp  408.178/RS,   Rel.   Ministro   HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2013).

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.  RECEBIMENTO  PELO  PATRONO
CONDICIONADO  À  APRESENTAÇÃO  DO  RESPECTIVO
CONTRATO  DE  HONORÁRIOS  E  À  PROVA  DE  QUE  NÃO
FORAM  ELES  ANTERIORMENTE  PAGOS  PELO
CONSTITUINTE.  POSSIBILIDADE.  ART.  22,  §  4º,  DA LEI  Nº
8.906/94.  EMBARGOS  PARCIALMENTE  ACOLHIDOS.  1.  Os
embargos de declaração consubstanciam instrumento processual
apto  a  suprir  omissão  do  julgado  ou  dele  excluir  qualquer
obscuridade ou contradição. 2. Pode o Juiz condicionar a dedução
dos honorários  advocatícios, antes da expedição do respectivo
mandado  de  levantamento  ou  precatório,  à  prova  de  que  não
foram anteriormente pagos pelo constituinte. Inteligência do art.
22,  §  4º,  da  Lei  nº  8.906/94.  3.  Embargos  de  declaração
parcialmente  acolhidos,  sem  atribuição  de  efeitos  infringentes.

Desembargador José Ricardo Porto
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(STJ;  EDcl-REsp  939.058;  Proc.  2007/0072052-5;  RS;  Quinta  Turma;
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg. 27/10/2009; DJE 30/11/2009).

Dito  isso,  vislumbro  que  o  causídico  apresentou  cópia  dos  contratos  de

prestação  de  serviços  advocatícios  (fls.  103/112),  além  de  declaração  de  seus

constituintes afirmando que ainda não pagaram qualquer quantia pactuada (fls. 113).

Considerando o  exposto,  bem como a  concordância  da  própria  Fazenda

Estadual no tocante ao pleito, deve ser deferida a postulação em comento.

Diante dessas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS

À EXECUÇÃO para,  diante  da  concordância  das  partes,  homologar  os  cálculos

realizados pela Contadoria Judicial às fls. 67/88, devendo ser observado o seguinte:

1)  Com  relação  a  primeira  parcela  devida,  que  engloba  os
valores devidos desde o ajuizamento do writ (outubro de 2009) até
a sentença (abril  de  2010),  deve-se considerar  a  renúncia  dos
embargados aos valores excedentes a 10 (dez) salários mínimos,
para  permitir  o  auferimento  via  Requisição  de  Pequeno  Valor
(RPV),  não se acolhendo a retratação requerida posteriormente
pelos credores nos autos;

2)  No  tocante  a  segunda  parte  do  crédito,  envolvendo  as
quantias  relativas  entre  a  data  da  concessão  da  segurança,
transitada em julgado em maio de 2010 (fls. 214 do Mandado de
Segurança),  até  a  efetiva  implantação  da  vantagem  nos
contracheques dos impetrantes (dezembro de 2010 – fls. 294/298
autos  principais),  este  deve  ser  realizado  através  de  folha
suplementar;

3)  Que  seja  operada,  nos  numerários  a  serem  percebidos
pelos  exequentes/embargados,  a  dedução  dos  honorários
contratuais em favor do causídico Orlando Gonçalves Lima,
na  ordem  de  20%  (vinte  por  cento)  do  benefício  econômico
auferido  por  seus  constituintes,  na  forma  especificada  às  fls.
98/100.

Por fim, condeno ambas as partes nas custas e honorários sucumbenciais,

sendo estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), pro rata, na forma do §4º, do art. 20 c/c

art. 21, do código de processo civil. 

É como voto.

Desembargador José Ricardo Porto
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, Presidente. Relator: Exmo. Desembargador José Ricardo
Porto. Revisora: Exmª. Desª. Maria das Graças de Morais Guedes. Participaram ainda
do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Leandro dos Santos, José
Aurélio  da  Cruz,  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  Abraham Lincoln  da  Cunha,  João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir do Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides),  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz convocado para substituir  a Exmª.  Desª.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor-
Geral de Justiça), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira,   João Alves da Silva,  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, Carlos Martins Beltrão Filho, Luiz Silvio Ramalho Júnior,
Joás de Brito Pereira Filho e João Benedito da Silva. Ausentes, justificadamente, a Exmª.
Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavacalnti e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Raimundo de Lima,
Subprocurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonseca Xavier de Andrade”
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, dia 11 de fevereiro de
2015.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2015

Des. José Ricardo Porto

RELATOR
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