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AGRAVO  INTERNO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA  EM FASE DE  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA.  PEDIDO  DE  BLOQUEIO  EM
CONTA REFERENTE AOS DUODÉCIMOS DO
ANO DE 2017.  NEGATIVA.  PARCELAS  QUE
ULTRAPASSAM  A  ORDEM  CONCEDIDA.
POSSÍVEL  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
DECISUM MANTIDO.  PLEITO  DE
AFASTAMENTO  DO  REGIME  DE
PRECATÓRIOS.  INADMISSIBILIDADE.
VALORES  DEVIDOS  ENTRE  A  DATA  DE
IMPETRAÇÃO  E  A  CONCESSÃO  DE
SEGURANÇA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
PAGAMENTO  VIA  FOLHA  SUPLEMENTAR.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Vislumbra-se,  prima facie,  que a pretensão executiva
da  Defensoria  Pública  está  extrapolando  os  termos
definidos na decisão que pretende executar.

-  A  exequente  acrescentou  em  seus  cálculos  as
diferenças  dos duodécimos dos  anos  de  2014,  2016 e
2017, ao passo que o objeto do Mandado de Segurança
e,  por  conseguinte,  do  Acórdão  fora  expressamente
limitado aos meses de agosto a dezembro de 2013.
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-  As  parcelas  que  não  foram  abarcadas  pelo  julgado
devem ser  perseguidas  por  vias  autônomas,  e  não em
sede de execução do presente writ.

- “A definição da orientação que deve prevalecer deve
necessariamente  levar  em  consideração  que  a  Corte
Suprema,  recentemente,  no rito  da  repercussão geral
(art. 543-B do CPC), o RE 889.173/MS, DJe 17.8.2015,
de  relatoria  do  e.  Ministro  Luiz  Fux,  consolidou  o
entendimento de que os créditos pecuniários apurados
em Mandado de Segurança, mesmo entre a impetração
e  a  concessão  da  ordem,  encontram-se  sujeitos  ao
pagamento  mediante  precatório,  em  razão  da
necessidade  de  ‘possibilitar  aos  entes  federados  o
adequado planejamento orçamentário para a quitação
de  seus  débitos  e  a  submissão  do  Poder  Público  ao
dever  de  respeitar  a  preferência  jurídica  de  quem
dispuser de precedência cronológica’”.
(STJ,  EREsp  1182843/RJ,  Rel.  Ministro  Herman
Benjamin, Corte Especial, Dje 04/11/2016).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM os integrantes  do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça da Paraíba, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto
do relator, unânime.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública
do  Estado  da  Paraíba contra  decisão  que  manteve  o  indeferimento  de
bloqueio na conta do Estado da Paraíba (fls. 441/444), formulado em sede de
execução nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante
contra ato dito abusivo e ilegal atribuído ao Governador do Estado da Paraíba. 

Conforme se  infere  do caderno processual,  nos presentes autos
houve a concessão parcial da ordem por meio do Acórdão às fls. 153/172, cujo
dispositivo restou assim redigido:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
DOU PROVIMENTO  PARCIAL ao  presente
mandado  de  segurança,  para  determinar  que  o
Governador do Estado da Paraíba efetue o imediato
repasse das diferenças pagas a menor dos duodécimos
dos  meses de  agosto a  dezembro de  2013,  conforme
valores aprovados pela Lei Orçamentária Estadual nº
9.949, de 2013”.

Após o trânsito em julgado do referido decisum, a parte impetrante
apresentou pedido de execução do julgado (fls.  358/366),  por meio da qual se
observa que o autor inseriu nos cálculos não apenas as diferenças pagas a menor
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do duodécimo do ano de 2013, mas também as parcelas referentes aos anos de
2014, 2016 e 2017.

Neste  contexto,  fez  os  seguintes  requerimentos:  a)  que  em  48
(quarenta e oito) horas fosse realizado o bloqueio na conta do Estado da Paraíba
no  valor  de  R$  2.691.942,75  (dois  milhões  seiscentos  e  noventa  e  um mil  e
novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) correspondente às
diferenças apuradas nos meses de janeiro a setembro de 2017; b) que nos dias 20
de outubro, 20 de novembro e 20 de dezembro fossem realizados bloqueios na
conta  do  Estado  da  Paraíba  no  valor  correspondente  ao  repasse  do  recurso
orçamentário sob a forma do duodécimo referente ao exercício do ano de 2007; c)
que fosse expedida ordem ao Governador do Estado da Paraíba para “repassar à
conta  corrente  n°  9.475-7  da  Agência  1618-7  do  Banco  do  Brasil  S/A,  de
titularidade do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, o valor de R$
11.720.724,01 (onze milhões setecentos e vinte mil e setecentos e vinte e quatro
reais  e  um centavo)  correspondente  às  diferenças  de  repasse  do  duodécimo
apuradas no período de agosto de 2013 até dezembro de 2016”.

Antes de apreciar o pedido de bloqueio, esta relatoria determinou a
intimação da edilidade para apresentar impugnação à execução (fls. 401).

Intimada, a parte executada apresentou impugnação (fls. 405/420),
asseverando,  em  suma,  o  excesso  de  execução,  uma  vez  que  os  cálculos
apresentados pelo exequente estariam fora dos parâmetros fixados no Acórdão.

Diante desse cenário, ressaltou que a Defensoria Pública incluiu
nos cálculos as diferenças do duodécimo dos anos de 2014 a 2017; ao passo em
que a decisão do mandamus em apreço teria limitado a concessão da segurança ao
parâmetro das diferenças do período de agosto a dezembro de 2013.

Destacou que o dispositivo do Acórdão foi claro ao reconhecer o
direito líquido e certo da parte impetrante limitado aos mencionados meses de
2013, inclusive porque o objeto do Mandado de Segurança também se restringiu
ao  repasse  a  menor  de  doudécimo  daquele  ano,  “não  podendo  a  execução
decorrente abarcar valores anteriores a impetração ou referente a exercícios
orçamentários posteriores”.

Sustentou que “os erros no cálculo do exequente acarretaram um
excesso de execução no valor de R$ 8.226.333,46 (oito milhões duzentos e vinte
dois mil e trezentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos). Esse excesso
advém do  fato  de  que  o  Exenquente  incluiu  em seus  cálculos  diferenças  do
duodécimo de período não determinado na decisão do Mandado de Segurança,
acarretando cobranças indevidas de diferenças de repasses nos anos de 2014 a
2017”.

Asseverou, ainda, que o pleito de bloqueio nas contas do Estado da
Paraíba  desrespeita  a  sistemática  dos  precatórios  prevista  pela  Constituição
Federal, sendo “possível causar sérios prejuízos à ordem jurídica e econômica,
além de representar preterição da ordem cronológica, em prejuízo dos demais
credores que se encontram na fila regular dos precatórios estaduais”.
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Por fim, pugnou pelo acolhimento da impugnação, a fim de que
fosse reconhecido o excesso da execução, bem como que se determine que o valor
correto de R$ 6.456.333,30 (seis milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil e
trezentos  e  trinta  e  três  reais  e  trinta  centavos)  seja  submetido  ao  regime de
precatório. 

Decisão de indeferimento do pedido de bloqueio (fls. 422/425).

Indeferido o mencionado pleito, a Defensoria Pública opôs pedido
de reconsideração (fls. 427/433), o qual fora indeferido por meio do decisum às
fls. (fls. 441/444).

Inconformada, a Defensoria Pública opôs o presente Agravo de
Interno  (fls.  446/455),  sustentando,  em resumo,  “que a  concessão parcial  foi
apenas quanto a determinação do repasse das diferenças, não havendo qualquer
dúvida quanto ao caráter mandamental da decisão proferida consubstanciada na
ementa  do  acórdão,  que  reconhece  a  autonomia  das  defensorias  públicas
estaduais, garantindo que os recursos correspondentes a dotação da previsão
orçamentária sejam repassados pelo Pode Executivo até o dia 20 de cada mês”.

Neste, ínterim defende ser cabível o pedido de bloqueio de verbas
decorrentes da ordem concedida. Assim, pugnou pelo provimento do apelo, a fim
de que sejam deferidos os pleitos de bloqueio dos valores não repassados dos
duodécimos de novembro e dezembro de 2017.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  461/470),  pugnando  pelo
desprovimento do recurso. 

É o relatório.

VOTO.

Como é cediço, o agravo interno consubstancia-se em espécie
recursal cabível quando a parte prejudicada, em virtude da prolação de uma
decisão monocrática, pretende impugnar o conteúdo decisório proferido pelo
relator.

Assim,  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,
conheço do recurso, passando à análise de seus argumentos.

Conforme  relatado,  o  presente  recurso  fora  interposto  contra  a
decisão  que  indeferiu  o  pedido  de  reconsideração  formulado  pela
impetrante/agravante  referente  ao  imediato  bloqueio  na  conta  do  Estado  da
Paraíba  do  valor  correspondente  às  diferenças  do  repasse  do  duodécimo  dos
meses de janeiro a setembro de 2017, bem como do valor integral do duodécimo
dos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano. 

Com  a  devida  vênia  à  argumentação  da  recorrente,  ratifico  a
decisão  agravada  em  todos  os  seus  termos,  motivo  pelo  qual  levo  os
fundamentos do decisum para análise e apreciação deste Órgão.

Pois bem. 
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Retroagindo  à  inicial  do  presente  mandamus  –,  impetrado  em
agosto de 2013 – verifica-se que a impetrante requereu o repasse do duodécimo
especificamente em relação às parcelas do exercício de 2013 no valor fixado pela
Lei Orçamentária Estadual nº 9.949/2013, no importe de R$ 5.595.266,66 (cinco
milhões,  quinhentos e  noventa  e cinco mil,  duzentos e sessenta  e seis  reais  e
sessenta e seis centavos).

Doravante,  no julgamento de mérito do  writ  houve a concessão
parcial da ordem, afastando o repasse das diferenças anteriores à impetração e
concedendo a ordem para determinar  que o Governador do Estado da Paraíba
efetuasse o imediato repasse das diferenças pagas a menor dos duodécimos dos
meses  de  agosto  a  dezembro  de  2013,  conforme  valores  aprovados  pela  Lei
Orçamentária Estadual nº 9.949 de 2013.

Neste  sentido,  peço  vênia  para  transcrever  o  dispositivo  do
Acórdão em questão:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
DOU PROVIMENTO  PARCIAL ao  presente
mandado  de  segurança,  para  determinar  que  o
Governador do Estado da Paraíba efetue o imediato
repasse das diferenças pagas a menor dos duodécimos
dos meses de agosto a dezembro de 2013,  conforme
valores aprovados pela Lei Orçamentária Estadual nº
9.949, de 2013”.

Assim, em conformidade com o que fora arguido pelo Estado da
Paraíba em sede de impugnação à execução, vislumbra-se,  prima facie,  que a
pretensão  executiva  da  impetrante/agravante  está  extrapolando  os  termos
definidos da decisão que se pretende executar.

Com  efeito,  o  exequente  acrescentou  em  seus  cálculos  as
diferenças dos duodécimos dos anos de 2014, 2016 e 2017, ao passo que o objeto
do Mandado de Segurança e,  por conseguinte, do Acórdão fora expressamente
limitado aos meses de agosto a dezembro de 2013, não havendo que se falar em
“parcelas que se vencerem até o efetivo trânsito em julgado da decisão”.

Ora, as parcelas que não foram abarcadas pelo referido julgado
devem  ser  perseguidas  por  vias  autônomas,  e  não  em  sede  de  execução  do
presente writ.

Neste  trilhar,  conforme  consignado  na  decisão  ora  agravada,
entendo que não merece guarida o pleito de bloqueio na conta do executado, uma
vez que se refere aos repasses do duodécimo do ano de 2017, parcelas as quais,
prima facie, não se encontram incluídas na decisão judicial executada. 

Há de se realizar algumas considerações finais, no que se refere à
sistemática de pagamento do débito, decorrente do reconhecimento da obrigação
de fazer estampada no acórdão concessivo da segurança nesta ação mandamental.

A  temática  da  forma  de  pagamento  pela  Fazenda  Pública
condenada a obrigação de fazer em sede de mandado de segurança, quando dito
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dever  jurídico  prestacional  tem por  objeto  direto  ou  indireto  o  pagamento  de
dinheiro,  vem  sendo  debatida  pela  jurisprudência  pátria,  notadamente  pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, apesar de a princípio e em linhas teóricas não gerar
maiores  implicações,  a  repercussão  prática  de  qual  entendimento  tomar  é  por
demais considerável,  seja para o jurisdicionado (parte impetrante e que confia
numa celeridade diferenciada e própria de uma ação de mandado de segurança)
seja para o ente público (demandado e que, em algumas situações, pode ter um
prejuízo  organizacional  significativo  pelo  impacto  na  administração  financeira
que a decisão pode lhe ocasionar). 

Trata-se de típica situação de ponderação de interesses, que deve
se valer da análise dos precedentes dos Tribunais Superiores, e da apreciação da
finalidade  dos  institutos  processuais  envolvidos,  a  partir  da  extração  das
peculiaridades do caso concreto.

Uma das decisões emblemáticas dos últimos anos foi a oriunda do
Recurso Extraordinária nº 889.173, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em
2015. Neste julgado, o Suprema Corte se deparou com um Acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que afastou a via de precatórios para
pagamento de valores devidos entre a data da impetração e a concessão da ordem,
apresentando o seguinte fundamento:  “em razão da natureza mandamental do
acórdão prolatado em mandado de segurança, a execução dos valores devidos
entre a data da impetração e a efetiva implantação do acórdão prescinde do rito
dos precatórios,  gerando obrigação de  fazer  a  ensejar multa diária por  seu
descumprimento. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifo nosso).

O Ministro Relator Luiz Fux enfatizou que a decisão do Tribunal
de  Justiça  do  Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul  destoava  da  jurisprudência  da
Suprema Corte, enfatizando que o entendimento assente é no sentido de que “(…)
os  pagamentos  devidos  pela  Fazenda  Pública  estão  adstritos  ao  sistema  de
precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o
que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não sendo suficiente a
afastar essa sistemática o simples fato de o débito ser proveniente de sentença
concessiva de mandado de segurança”.

O Ministro Relator ainda ressaltou que  “a finalidade do regime
constitucional de precatórios reside em dois objetivos essenciais, quais sejam,
possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a
quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a
preferência  jurídica  de  quem  dispuser  de  precedência  cronológica”.  Eis  a
Ementa do Recurso Extraordinário nº 889173 RG/MS:

“EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA
DA  IMPETRAÇÃO  E  A  IMPLEMENTAÇÃO  DA
ORDEM  CONCESSIVA.  SUBMISSÃO  AO  REGIME
DE  PRECATÓRIOS.  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA”.
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(STF,  RE  889173  RG,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,
julgado  em  07/08/2015,  PROCESSO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-160
DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015 ) 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  sua  vez,  assimilando  a
jurisprudência  da  Suprema  Corte,  deparando-se  com  uma  situação  dotada  de
peculiaridades  em relação  ao  caso  paradigma  do precedente  acima  delineado,
reafirmou o entendimento nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial nº 1.182.743-RJ, relatado pelo Ministro Herman Benjamin.

Na oportunidade, discutia-se a sistemática de pagamento não dos
valores devidos de forma de genérica entre a impetração e a concessão final da
segurança,  mas  sim das  diferenças retidas  durante o  período de  suspensão  da
segurança. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DIVERGÊNCIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
RESTABELECIMENTO  DE  VANTAGEM
PECUNIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO.  VALORES
QUE NÃO FORAM IMPLEMENTADOS EM FOLHA
(DEVIDOS  ENTRE  A  IMPETRAÇÃO  E  A
CONCESSÃO  DA  ORDEM)  POR  FORÇA  DE
VIGÊNCIA  PROVISÓRIA  DE  DECISÃO  EM
SUSPENSÃO  DE  SEGURANÇA.  TRÂNSITO  EM
JULGADO  CONFIRMANDO  O  DIREITO
PLEITEADO EM JUÍZO. PAGAMENTO. REGIME DE
PRECATÓRIO. REFLEXO DO JULGAMENTO DO RE
889.173/MS (REPERCUSSÃO GERAL, ART. 543-B DO
CPC).
1. A questão controvertida tem por objetivo definir se a
revogação ou cassação da Suspensão da Segurança, ao
restabelecer  a  eficácia  da  ordem  concedida  em
Mandado de  Segurança  (reimplantação de  vantagem
pecuniária  ilegalmente  suprimida,  em  folha  de
pagamento, e  não no rito  do art.  730 do CPC, com
impacto orçamentário da ordem de aproximadamente
R$286.000.000,00,  segundo  informado  pelo
embargante, com base no Anexo de Riscos Fiscais da
LDO/2014),  modifica  o  regime  de  pagamento,
sujeitando-o à expedição de precatório.
2. Essa específica matéria não foi examinada no AgRg
no  REsp  1.298.911/RJ  e  no  AgRg  no  REsp
1.378.002/GO (acórdãos indicados como paradigma),
razão pela qual, no ponto, o recurso não ultrapassa a
admissibilidade.
3. Diferentemente, em relação ao 1.278.924/AM, Rel.
Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  o  dissídio  está
caracterizado, pois o entendimento do órgão colegiado
neste caso é de que ‘Não se deve perder de vista que o
Mandado  de  Segurança  possui  rito  próprio  e  suas
decisões possuem natureza mandamental, motivo pelo
qual  a  sentença  concessiva  da  ordem  deve  ser
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cumprida  sem  a  necessidade  do  rito  do  precatório,
sendo certo que a suspensão da segurança não tem o
condão de impor a observância do rito previsto no art.
730 do CPC’.
4. A definição da orientação que deve prevalecer deve
necessariamente levar em consideração que a Corte
Suprema, recentemente, no rito da repercussão geral
(art.  543-B  do  CPC),  o  RE  889.173/MS,  DJe
17.8.2015,  de  relatoria  do  e.  Ministro  Luiz  Fux,
consolidou  o  entendimento  de  que  os  créditos
pecuniários  apurados  em  Mandado  de  Segurança,
mesmo entre a impetração e a concessão da ordem,
encontram-se  sujeitos  ao  pagamento  mediante
precatório,  em razão da necessidade de  ‘possibilitar
aos  entes  federados  o  adequado  planejamento
orçamentário  para  a  quitação  de  seus  débitos  e  a
submissão do Poder Público ao dever de respeitar a
preferência jurídica de quem dispuser de precedência
cronológica’.
5. Consequentemente, uma vez fixada, em julgamento
de  recurso  no  âmbito  da  repercussão  geral,  a
orientação de que mesmo as verbas reconhecidas como
devidas em Mandado de Segurança (no período entre o
seu ajuizamento a concessão da ordem) se encontram
sujeitas  ao  pagamento  mediante  expedição  de
precatório, idêntica solução deve ser conferida ao caso
concreto.
6. Embargos de Divergência parcialmente conhecidos
e, nessa parte, não providos”.
(STJ,  EREsp  1182843/RJ,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
19/10/2016, DJe 04/11/2016). (grifo nosso).

No Acórdão do Recurso Especial que deu origem à divergência
suscitada nos Embargos referidos, verifica-se que a razão de decidir sobre a forma
de pagamento pela fazenda pública decorrente de decisão judicial há de observar,
essencialmente,  a  existência  de  um  ato  judicial  impositivo  (dotado  de
exequibilidade  imediata,  ou  seja,  sem  que  se  afigure  presente  uma  causa
suspensiva da determinação judicial) e o comportamento do ente federado em face
desse mandamento.

Num cenário jurídico ideal, quando se está diante de um mandado
de segurança cujo objeto é a determinação do cumprimento de obrigação de pagar
quantia  certa  em  dinheiro,  é  possível  visualizar  situações  distintas  para  duas
espécies de provimento jurisdicional. 

A  primeira  delas  decorre  da  imposição  da  obrigação  de
implementar e observar as regras de pagamento. Não se trata de determinação de
efetivar o pagamento retroativo, valor já inadimplido, débito pretérito, portanto.
Revela-se,  em  verdade,  uma  imposição  judicial  para  que  passe  a  adotar
determinado  modo  de  pagamento,  a  exemplo  da  ordem para  que,  a  partir  da
notificação da autoridade coatora, passe a repassar o duodécimo de acordo com as
diretrizes constantes no conteúdo da decisão judicial. É, pois, uma determinação
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obrigacional  para  comportamento  futuro,  e  não  para  pagamento  por  erros
administrativos passados.

Uma  segunda  e  diferente  situação  é  aquela  que,  ao  final  da
instrução  da  demanda,  reconhece  que  o  ato  impugnado  (pretérito  ou  mesmo
praticado  durante  o  trâmite  processual  quando  não  haja  antecipação  da  tutela
final) foi ilegal, sendo devido valores por essa ilegalidade. Em tal circunstância,
não houve por parte do Judiciário um reconhecimento prévio da ilegalidade, de
sorte que os valores pretéritos devem seguir a regra de pagamento por meio de
precatório, porque resultante de uma decisão judicial reconhecedora de um débito,
e não essencialmente de uma obrigação de fazer.

Eis o trecho do voto do Acórdão do Tribunal de origem destacado
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1182843/RJ, Rel. Ministro
Gurgel De Faria, julgado em 10/03/2015:

“O  motivo  pelo  qual  se  excetua  do  regime  de
precatório o período posterior à concessão da ordem
prende-se  à  idéia  de  desobediência  aos  comandos
judiciais.  Com  efeito,  se  remeter  para  a  via  do
requisitório as diferenças oriundas do descumprimento
de  liminares  ou  acórdãos  providos  de  eficácia
executiva,  teríamos  como  consequência  prática  o
completo esvaziamento da autoridade dos provimentos
jurisdicionais,  porquanto  poderia  o  Poder  Público
livremente optar por cumprir a ordem ou a ela resistir
com inegáveis vantagens financeiras.
Partindo desta lógica, conclui-se que não há dever de
pagamento por folha suplementar dos períodos em que,
suspensa  a  exequibilidade  do  acórdão  pelo  Superior
Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal,
estava o Estado dispensado do fardo financeiro, hoje
insuscetível  de  ser  cobrado  sem  o  emprego  do
mecanismo  requisitório  que  assume,  dentre  outras,
função  de  ordenar  o  pagamento  segundo  critério
objetivo e impessoal”. (grifo nosso).

A  ponderação  dos  interesses  envolvidos,  portanto,  reside  na
necessidade  de  observância  da  finalidade  do  regime de  precatórios  quanto  ao
adequado  planejamento  orçamentário  para  a  quitação  dos  débitos  fazendários,
bem como na necessária consideração de observância da própria boa-fé processual
pelos gestores públicos, no sentido de obedecer aos comandos judiciais.

Assim,  em regra,  entre  a  data  da  impetração  e  a  concessão  da
segurança, os valores devidos devem observar o regime de precatórios, ao passo
que  a  partir  da  notificação  da  decisão  concessiva  da  ordem mandamental,  os
débitos decorrentes do descumprimento da decisão judicial devem ser incluídos
em  folha  suplementar,  posto  que  resultantes  da  manifesta  incúria  do  gestor
público  no  sentido  de  observar  uma  determinação  judicial,  não  se  podendo
escudar  pela  alegação  de  planejamento  orçamentário  a  partir  de  um
comportamento ilícito por ele praticado.
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Excepcionalmente,  antes  da  sentença  ou  acórdão  definitivos  da
concessão  da  segurança,  será  possível  visualizar  situações  em  que  há  um
desrespeito à decisão judicial que contenha a ordem mandamental, como ocorre
em casos de antecipação de tutela dotada de exequibilidade. 

O essencial para saber se será ou não caso de pagamento por folha
suplementar é verificar se houve uma determinação judicial não suspensa para
implantação  da  obrigação  de  pagar.  Em  se  verificando  presente  tal  decisão,
enquanto ela estiver dotada de exigibilidade, os valores devidos no período não
devem seguir  o  regime de precatório,  sob pena de conferir  indevidamente um
benefício ao administrador público que descumpre decisões judiciais.

No  caso  dos  autos,  porém,  observa-se  que,  no  mandado  de
segurança  não  foi  deferida  antecipação  de  tutela,  pelo  Excelentíssimo
Desembargador Relator, à época, José Ricardo Porto. 

Dessa forma, os valores devidos, referentes ao repasse a menor no
duodécimo do ano de 2013, reconhecidos em acórdão concessivo da segurança
prolatado  posteriormente,  inexistindo  decisão  antecipatória  de  tutela  da  qual
decorra desobediência à determinação judicial de implementar determinada forma
de pagamento, deve ser pago pelo regime de precatórios, conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

 
- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão interlocutória em todos os seus
termos.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor   Desembargador
Joás  de  Brito  Pereira  Filho  -  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Oswaldo Trigueiro do  Valle  Filho. Participaram ainda do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio
Ramalho  Júnior,  Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o
Exmo. Sr. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos), Tércio Chaves de Moura
(Juiz convocado para substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti),  Saulo Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de
Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira,  João Alves da Silva,
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto, Eduardo José
de  Carvalho  Soares  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Exma.  Sra.  Desa.
Maria das Graças Morais Guedes), Leandro dos Santos,  Marcos William de
Oliveira  (Juiz convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador),
Márcio Murilo da Cunha Ramos, Arnóbio Alves Teodósio, João Benedito da
Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr.
Desembargador José Aurélio da Cruz (Corregedor-Geral de Justiça).

 
Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Alcides

Orlando de Moura Jansen, Subprocurador-Geral de Justiça, em substituição ao
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Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho,
Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no
dia 11 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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