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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1003246-86.2006.815.0000
Impetrante: Luiz José de Albuquerque Melo
Advogado: Orlando Gonçalves Lima
Impetrado:Secretário de Administração do Estado da Paraíba
Litisconsorte: Presidente da PPREV

Vistos etc.

Necessário,  no  caso  em  tela,  chamar  o  feito  à  ordem  para 
restabelecer  a  marcha  processual  uma  vez  que  o  Secretário  de  Administração  e  o 
Presidente da PBPREV visam somente o tumulto processual atravessando petições que 
postergam o  pagamento  do  montante  devido  ao  impetrante  em face  da  delonga  no 
pagamento.

No caso em tela, foi concedida a ordem em favor do impetrante 
para que o Secretário de Administração concedesse atualização de vantagem em seu 
contracheque.  Essa  atualização  já  havia  sido,  inclusive,  determinada  pela  PBPREV, 
faltando, pois, o cumprimento dessa determinação pelo Secretário de Administração.

Posteriormente, o impetrante ingressou com novo Mandado de 
Segurança  requerendo  a  atualização  dessa  vantagem a  partir  da  Lei  nº  8.173/2007, 
novamente  requereu  a  atualização  junto  à  PBPREV,  que  foi  deferida,  mas  sem  o 
cumprimento  por  parte  do  Secretário  de  Administração,  a  quem competia  incluir  a 
atualização no contracheque do impetrante.

Ciente disso, esta Relatoria, atendendo cota ministerial, apensou 
o  segundo  mandado  de  segurança  ao  primeiro  processando-o  como  a  execução  do 
acórdão que garantiu a atualização da vantagem percebida pelo impetrante.

Determinada  a  execução  do  julgado,  o  impetrante, 
primeiramente, renunciou ao excedente a fim de perceber o montante devido entre a 
data da impetração e a concessão da segurança como RPV e não como precatório. O 
montante  devido  a  partir  da  concessão  da  segurança  até  o  efetivo  cumprimento  da 
decisão judicial deve ser incluído em folha suplementar, porquanto refere-se à revisão 
da aposentadoria promovida pela própria PBPREV cujo cumprimento não foi efetivado 
pelo Secretário de Administração.
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A partir  dessa determinação às fls.  420/421, diversas petições 
foram  atravessadas  tanto  pelo  Estado  da  Paraíba,  quanto  pela  PBPREV  e  pelo 
impetrante que não resultaram na solução do conflito. Pois bem, alguns esclarecimentos 
devem ser feitos para que seja possível efetivar a decisão judicial e dar continuidade à 
execução.

Em relação  à  PBPREV,  foi,  inicialmente,  reconhecida  a  não 
participação  da  autarquia  na execução  do  julgado (fls.  432/433),  no  entanto,  em se 
tratando de servidor inativo e, considerando que o Mandado de Segurança foi ajuizado 
para  que  o  Secretário  de  Administração  promovesse  a  inclusão  das  atualizações  da 
vantagem  percebida  pelo  impetrante  que  foram  deferidas  administrativamente  pela 
PBPREV  após  pedido  formulado  pelo  impetrante.  Ou  seja,  não  há  como  afastar  a 
PBPREV  da  execução  do  julgado  no  que  concerne  a  sua  participação  direta  no 
reconhecimento  dos  valores  que  são  devidos  ao  impetrante.  Ademais,  conforme 
mencionado, trata-se de servidor inativo, é necessária a participação da autarquia nos 
autos.

Além de sua exclusão da execução do julgado, a PBPREV, no 
petitório de fls. 494/496, pleiteou a intimação do Estado da Paraíba a fim de saber se 
houve sequestro de verba para pagamento do débito exigido pelo impetrante, bem como 
se houve o pagamento do RPV suscitado às fls. 420/421.

Ora, de uma análise das petições dos autos é possível concluir 
que  não  houve  pagamento  do  RPV,  sequer  o  depósito  na  conta  judicial,  pois  seria 
necessário alvará judicial autorizando a retirada do montante em favor do impetrante, o 
que não se encontra nos autos. Além disso, no que se refere à medida de sequestro de 
valores, também não há que se ter dúvidas acerca de sua inexistência, porquanto essa 
medida somente pode ser determinada por esta Relatoria, o que não houve no caso em 
tela. Com essas considerações, desnecessária a intimação do Estado da Paraíba.

Assim, indefiro os pedidos de exclusão da PBPREV da lide e 
de intimação do Estado da Paraíba para informar acerca da expedição de RPV e 
sequestro de verba em favor do impetrante, pelas razões acima expostas.

No  que  pertine  ao  pedido  da  PBPREV  de  indeferimento  do 
pleito formulado pelo impetrante, à fl. 451, há que ser deferido. É que, na petição de 
execução do julgado, o impetrante renunciou aos valores excedentes ao precatório a fim 
de  recebê-los  como  requisição  de  pequeno  valor.  No  entanto,  posteriormente,  o 
impetrante pretendeu desistir da renúncia, pleiteando o pagamento dos valores por meio 
de precatório.

Contudo,   no  que  diz  respeito  a  esse  pedido  formulado  pelo 
impetrante, não pode ser atendido.

A  jurisprudência  é  pacífica  em  não  admitir  a  retratação  de 
renúncia em casos de RPV, existindo apenas uma exceção, que seria o caso daqueles 
que renunciaram o excedente antes da publicação da EC 62/09, e com a superveniência 
desta - somando-se a ausência de expedição do requisitório – requereram a  retratação 
da aludida renúncia, o que não é o caso dos autos, já que o pedido em comento ocorreu 
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em 09 de fevereiro de 2011 (fl. 337) e Emenda nº 62 foi publicada em dezembro de 
2009.

A  respeito  do  tema,  a  jurisprudência  assim  vem  se 
manifestando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  RETRATAÇÃO  DA 
RENÚNCIA  AO  CRÉDITO  EXCEDENTE  A  QUARENTA  SALÁRIOS 
MÍNIMOS  PARA  FINS  DE  EXPEDIÇÃO  DE  PRECATÓRIO  PELO 
VALOR  INTEGRAL.  POSSIBILIDADE.  ADVENTO  DA  EC/2009. 
IDOSO.  DIREITO  SUPERVENIENTE.  RENÚNCIA  FORMALIZADA 
ANTES  DA  EXPEDIÇÃO  DA  RPV.  "Tendo  a  parte  credora,  pessoa 
idosa, renunciado ao valor excedente para recebimento do crédito por 
rpv, anteriormente à vigência da EC 62/09 e sobrevindo esta sem que 
tenha  sido  expedida  a  requisição  é  possível  acolher  a  retratação 
formulada  oportunizando  o  recebimento  por  meio  de  precatório 
preferencial, na forma do artigo 100, §2º da CF. - Assim como o foi a 
renúncia, a retratação deve ser formalizada pela parte. - Recurso provido. " 
(excerto da ementa do acórdão do AI nº 70049735475, relatora desª. Leila 
vani  pandolfo  mahcado,  julgado  em  28-08-2012).  Recurso  desprovido. 
(TJRS;  AI  417234-03.2012.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Vigésima  Quinta 
Câmara Cível; Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva; Julg. 11/12/2012; DJERS 
19/12/2012)

Desta  feita,  assiste  razão  à  PBPREV  em  suscitar  a 
impossibilidade de deferimento do pedido formulado pelo impetrante à fl. 451.

Com  essas  considerações,  defiro  o  pedido  formulado  pela 
PBPREV reconhecendo a impossibilidade de admitir a desistência da renúncia ao 
excedente do RPV, que foi pleiteada pelo impetrante (fl. 451).

Saliente-se,  por  oportuno,  que  se  faz  necessário  reiniciar  o 
procedimento e promover atos processuais que visem à resolução da controvérsia, e não 
a perpetuação do processo. 

Desta feita, intime-se o impetrante para, no prazo de 10 (dez) 
dias, apresentar memória de cálculo atualizada do débito, considerando a sua renúncia 
ao excedente do precatório para o recebimento da requisição de pequeno valor.

Cumpra-se.

João Pessoa, 31 de março de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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