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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO 

AGRAVO INTERNO N. 0808195-11.2004.815.0000
ORIGEM: Competência originária deste Tribunal de Justiça
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: Mércia Maria Gonçalves Chaves
ADVOGADOS: Felipe Ribeiro Coutinho G. da Silva e outros
AGRAVADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Gustavo Nunes Mesquita

AGRAVO  INTERNO  EM MANDADO  DE  SEGURANÇA.
VALORES  PRETÉRITOS  À  IMPETRAÇÃO.  PLEITO  A  SER
BUSCADO EM SEDE DE AÇÃO DE COBRANÇA, NOS TERMOS DA
SÚMULA  271/STF.  VERBAS  VENCIDAS  DURANTE  A
TRAMITAÇÃO DO  WRIT E APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
EXECUÇÃO A SER FEITA NOS TERMOS DO ART. 730 DO CPC.
NECESSIDADE  DE  EXPEDIÇÃO  DE  PRECATÓRIO  OU
REQUISIÇÃO DE  PEQUENO  VALOR  (RPV),  A  DEPENDER  DO
CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Verbas anteriores à impetração do mandado de segurança
devem ser cobradas via ação ordinária, nos termos da Súmula
271/STF.

2. As verbas vencidas durante a tramitação do  writ  e após o
seu trânsito em julgado devem ser executadas nos termos do
art.  730  do  CPC,  não  dispensando,  sob  hipótese  alguma,  a
expedição  de  precatório  ou  RPV,  a  depender  do  caso.
Precedentes  do  STF:  RE  776413,  Relatora:  Min.  CÁRMEN
LÚCIA; AI 813366, Relator: Min. DIAS TOFFOLI.

3. Agravo desprovido.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Primeira  Seção  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
agravo interno.

MÉRCIA MARIA GONÇALVES CHAVES interpõe agravo interno
contra o ESTADO DA PARAÍBA, visando à reforma da decisão (f. 296/297)
proferida por esta relatoria, assim redigida:

Por meio da petição de f. 279/282, a impetrante busca fazer jus aos
valores quer lhe são devidos durante a tramitação do mandado de
segurança (novembro/2004 a setembro/2011).

Ocorre,  porém,  que  a  execução  de  mandado  de  segurança  não
dispensa  a  apresentação  de  precatório  ou  requisição  de  pequeno
valor, a depender do caso, consoante atesta a jurisprudência do STF:

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSO CIVIL.  EXECUÇÃO CONTRA A  FAZENDA PÚBLICA.  DÉBITO
PROVENIENTE  DE  SENTENÇA  CONCESSIVA  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SISTEMA  DE  PRECATÓRIO.  ARTIGO  100  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA.  1.  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 se excluindo dessa sistemática o simples
fato  do  débito  ser  proveniente  de  sentença  concessiva  de
mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o
Ministro  Ellen  Gracie,  2ª  Turma,  DJe  7.5.10;  AC  n.  2.193  REF-MC,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-
AgR,  Relator  o  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  1ª  Turma,  DJe  de
18.09.09;  RE  n.  334.279,  Relator  o  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  1ª
Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido
assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio
não  gozada  –  Pagamento  que  é  imediato  –  Posição  tranquila  da
jurisprudência  –  Trata-se  de  restauração  de  situação  de  ilegalidade  e
ilegitimidade  por  omissão  da  Administração  –  Dá-se  provimento  ao
recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo
o  v.  Despacho  do  MM.  Juiz  de  fls.  66  deste  autos.  3.  Ademais,  o
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão
hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios
fundamentos  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (RE
602184 AgR, Relator(a):   Min.  LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
14/02/2012,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-050  DIVULG  08-03-2012
PUBLIC 09-03-2012)

Deve, pois, a parte fazer uso do art. 730 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, indefiro o pedido. 
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No recurso (agravo interno), a agravante aduziu que a decisão
objurgada  não  distinguiu  os  pleitos  por  si  formulados,  já  que  teria
solicitado  “o  pagamento  das  prestações  devidas  no  (a)  período  de
out/2003  a  nov/2004  (entre  a  distribuição  e  a  concessão  da  ordem)
através  de  RPV  e  (b)  no  período  de  dez/2004  a  set/2011  (entre  a
concessão  da  ordem e  o  efetivo  cumprimento  da  decisão)  através  de
implantação no contracheque da impetrante” (f. 312).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato.

 VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora

No petitório de f. 279/282, a agravante – de forma diferente do
que pediu neste recurso – consignou que, “como não foram restituídos os
valores restringidos entre os meses de dezembro/2004 a setembro/2011,
tal quantia deve ser restituída, com os seus reflexos, no importe de R$
23.628,59 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e
nove  centavos)”,  a  ser  pago  mediante  a  inclusão  no  seu  próximo
contracheque. 

Além disso, cobrou o valor de R$ 6.661,34 (seis mil, seiscentos
e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), referente a período
anterior  à  impetração  do  mandado  de  segurança  (outubro/2003  a
novembro/2004), cujo adimplemento, na sua óptica, deveria ser realizado
via expedição de RPV.

De  início,  ressalto  que  a  quantia  de  R$  6.661,34  (seis  mil,
seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), que se refere
a lapso temporal pretérito à impetração, deve ser pleiteada em sede de
ação  ordinária,  consoante  a  Súmula  271/STF,  cuja  redação  dispõe  o
seguinte:

Súmula  271/STF:  "Concessão  de  mandado  de  segurança  não
produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais
devem  ser  reclamados  administrativamente  ou  pela  via  judicial
própria".

Quanto ao valor de R$ 23.628,59 (vinte e três mil, seiscentos e
vinte  e  oito  reais  e  cinquenta  e  nove  centavos),  deve  ser  objeto  de
execução via precatório.
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Frise-se  que  o  STF  já  se  pronunciou  no  sentido  de  que  as
verbas devidas durante o trâmite do mandado de segurança e, inclusive,
as vencidas após o trânsito em julgado da impetração não dispensam o
rito do art. 730 do Código de Processo Civil, devendo haver, portanto, a
expedição de precatório ou RPV, a depender do caso.

Cito recentes precedentes do Pretório Excelso nesse sentido:

DECISÃO:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.
PARCELAS DEVIDAS APÓS A CONCESSÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA.  NECESSIDADE  DE  EXPEDIÇÃO  DE
PRECATÓRIO. AMAZONPREV. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE
DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
PROVIDO. 

Relatório 

1. Recurso extraordinário interposto com base na alínea a do inc. III
do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do
Tribunal  de Justiça do Amazonas: ““EMENTA: AGRAVO INTERNO -
CUMPRIMENTO  DE  ACÓRDÃO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA
TRÂNSITO EM JULGADO - PARCELAS DEVIDAS APÓS A CONCESSÃO
DA SEGURANÇA -  INCLUSÃO EM FOLHA SUPLEMENTAR RITO DO
PRECATÓRIO  -  IMPOSSIBILIDADE:  -  O  caráter  mandamental  da
decisão  nos  presentes  autos  impõe  ao  segundo  agravado  a
obrigatoriedade do pagamento imediato das parcelas devidas após a
concessão  da  segurança,  uma  vez  que  já  houve  o  trânsito  em
julgado. - Não há falar em obrigatoriedade do rito previsto no art.
730 do Código de Processo Civil, impondo ao autor o demorado e
inócuo procedimento de precatório. - Inaplicabilidade do rito do art.
730  a  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  como  sói  ser  o  Fundo
Previdenciário do Estado do Amazonas- AMAZONPREV. Por se tratar
de  servidor  público  aposentado,  fica  obrigado  o  AMAZONPREV  a
efetuar o pagamento imediato dos valores atualizados das parcelas
compreendidas entre a concessão da segurança e o seu trânsito em
julgado. - A apuração dos valores deverá ser feita por simples cálculo
a  ser  elaborado  pela  contadoria  do  Foro,  utilizando-se  o  Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC para a correção monetária
e  juros  de  mora  de  0,5%  (meio  por  cento)  ao  mês.  RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO” (grifos nossos). Os embargos declaratórios
opostos pelo Recorrente foram rejeitados.

2. O Recorrente alega que o Tribunal a quo teria contrariado o art.
100  da  Constituição  da  República.  Argumenta  que  “a  presente
pretensão recursal é adequada, uma vez que o v. acórdão proferido
pelas Egrégias Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas  contrariou  o  disposto  no  art.  100  da  Constituição
Federal/88,  na  exata  medida  em  que  negou  a  aplicação  do  rito
executório especial aplicável à Fazenda Publica (previsto no art. 730
do CPC) e determinou o pagamento imediato de parcelas pretéritas,
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burlando,  assim,  a  necessidade  de  inscrição  de  precatórios  para
pagamento de valores devidos pela Fazenda”. Pede que no presente
recurso seja “...nega(do) provimento ao Agravo Interno interposto
pelo  Impetrante  determinando-se o  atendimento ao rito  executivo
especial da Fazenda Pública previsto no art. 730 do CPC c/c o art.
100 da CF/88”. Apreciada a matéria trazida na espécie,

DECIDO.

3. Razão jurídica assiste ao Recorrente.

[...]

6. A assentada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal afirma
que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de
mandado de segurança devem observar o regime de precatórios:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA.  SENTENÇA  CONCESSIVA.  SATISFAÇÃO  DO
CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100
DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  PRECEDENTES.  1.  A
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  é  consolidada  no
sentido de que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública
decorrente  de  sentença  concessiva  de  segurança,  referente  a
prestações  devidas  desde  a  impetração  até  o  deferimento  da
ordem,  deve  seguir  a  sistemática  dos  precatórios.  2.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento”  (Rcl  14.505-AgR/DF,
Relator o Ministro Teori Zavascki Plenário, DJ 1º.7.2013). 

“EMENTA Agravo  regimental  no  agravo de  instrumento.  Direito
Constitucional  e  Administrativo.  Competência  do  relator  para
negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos
contra  a  Fazenda  Pública.  Execução.  Regime  dos  Precatórios.
Necessidade. Precedentes.  1.  É competente o relator (art.  557,
caput,  do Código de Processo Civil  e art. 21, parágrafo 1º,  do
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal)  para  negar
seguimento  “ao  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou em confronto  com a  súmula  ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior”.  2.  A  jurisprudência
desta  Corte  firmou-se  no  sentido  de  que  a  Fazenda  Pública,
quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer
que  seja  a  natureza  do  débito,  inclusive  os  alimentares,
ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 3. Agravo regimental
não provido” (AI 813.366-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJ 28.11.2013). 
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“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO  CONCESSIVA  DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PAGAMENTO  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE  PRECATÓRIO.  A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos
da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado
de  segurança  devem  ser  pagos  pelo  regime  de  precatório.
Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE
639.219-AgR/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe 1º.10.2012). 

“Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO  CONTRA  A
FAZENDA  PÚBLICA.  DÉBITO  PROVENIENTE  DE  SENTENÇA
CONCESSIVA  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SISTEMA  DE
PRECATÓRIO.  ARTIGO  100  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA.  1.  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  se
excluindo  dessa  sistemática  o  simples  fato  do  débito  ser
proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança.
(Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie,
2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE
n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ
de 20.08.04, entre outros). (...)  4. Agravo regimental a que se
nega  provimento”  (RE  602.184-AgR/SP,  Relator  o  Ministro  Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ 9.3.2012). 

“II.  Precatório:  exigibilidade:  atrasados  em  mandado  de
segurança. Se - como assentado pelo STF - o caráter alimentar do
crédito contra a Fazenda Pública não dispensa o precatório, nem a
letra nem as inspirações do art. 100 CF permitiriam que o fizesse
a  circunstância  acidental  de  ser  ele  derivado  de  sentença
concessiva de mandado de segurança” (RE 334.279/PA, Relator o
Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 20.08.2004) . 

7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário
(art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil e art. 21, §
2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal),
para determinar seja observado, no caso, o art.  100 da
Constituição da República. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro
de  2014.  Ministra  CÁRMEN  LÚCIA  Relatora. RE  776413,
Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  julgado  em  27/01/2014,
publicado  em  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-024  DIVULG
04/02/2014 PUBLIC 05/02/2014) 
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Decisão: Vistos. Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de
Janeiro – Rioprevidência intepõe agravo de instrumento contra a
decisão  que  não  admitiu  recurso  extraordinário  assentado  em
contrariedade aos artigos 5º, caput e incisos LIV e LV, 37, 93,
inciso IX, 100 e 165 da Constituição Federal. Insurge-se, no apelo
extremo, contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 

“Agravo  de  Instrumento.  Execução  de  obrigação  de  fazer  não
adimplida.  Diferenças  a  serem  pagas  em  folha  suplementar.
Necessidade,  contudo  de  sua  prévia  liquidação.  Agravo
parcialmente provido. 

1.  Agravo  de  instrumento  tirado  pela  autarquia
previdenciária  em  face  de  decisão  que  determinou
efetuasse  o  pagamento  das  diferenças  devidas
relativamente ao período entre março de 2001 a setembro
de 2005 através de folha suplementar.

2. Recurso da autarquia.

3. Recurso que merece prosperar em parte.

4.  Tendo  sido  a  autarquia  citada  em  obrigação  de  fazer  para
revisar  as  pensões  das  agravadas  e  não  o  tendo  feito
oportunamente, o meio de execução das diferenças devidas desde
a citação para cumprimento da obrigação de fazer até a efetiva
revisão o pagamento em folha suplementar.

5. Aplicação da Súmula 138 desta Corte.

6. Não obstante, mesmo para que tal pagamento seja feito através
da aludida folha, é necessário que se saiba e se apure o valor a
ser  pago.  7.  Desconhecido  tal  valor,  revelas-se  ilíquida  a
determinação.

8. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento”.

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 

Decido.

Merece prosperar a irresignação, haja vista que o acórdão
recorrido divergiu da jurisprudência da Corte, firmada no
sentido de ser imprescindível a expedição de precatório,
qualquer  que  seja  a  natureza  do  débito  exequendo
imputado ao ente público. Nesse sentido, anote-se: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO  CONCESSIVA  DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PAGAMENTO  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE  PRECATÓRIO.  A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos
da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado
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de  segurança  devem  ser  pagos  pelo  regime  de  precatório.
Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE
nº  639.219/RJ-AgR,  Primeira  Turma,  Relatora  a  Ministra  Rosa
Weber, DJe de 1º/10/12). 

“PRECATÓRIO - DISCIPLINA CONSTITUCIONAL - FINALIDADE -
CRÉDITO  DE  NATUREZA  ALIMENTÍCIA  -  SUBMISSÃO
NECESSÁRIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS
-  CF,  ART.  100,  CAPUT  -  RE  CONHECIDO  E  PROVIDO.  A
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  interpretar  o
alcance da norma inscrita no caput do art. 100 da Constituição,
firmou-se  no  sentido  de,  considerar  imprescindível,  mesmo
tratando-se de crédito de natureza alimentícia,  a expedição de
precatório, ainda que reconhecendo, para efeito de pagamento do
débito fazendário, a absoluta prioridade da prestação de caráter
alimentar  sobre  créditos  ordinários  de  índole  comum.
Precedentes. O processo de execução por quantia certa contra a
fazenda  pública  rege-se,  nos  termos  do  que  se  prescreve  a
própria  Constituição,  por  normas especiais  que se estendem a
todas as pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive às
entidades autárquicas. O sentido teleológico da norma inscrita no
caput do art. 100 da Carta politíca - cuja gênese reside, no que
concerne aos seus aspectos essenciais, na Constituição Federal de
1934 (art.182) - objetiva viabilizar, na concreção do seu alcance a
submissão incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o
princípio  que  confere  preferência  jurídica  a  quem dispuser  de
precedência cronológica (prior in tempore, potior in jure)” (RE nº
181.599/SP,  Primeira Turma,  Relator  o Ministro Celso de Mello,
DJe de 15/9/95).

Ante o exposto, nos termos do artigo 544, § 3º, do Código de
Processo Civil,  com a redação da Lei nº 9.756/98, conheço do
agravo e  dou provimento ao recurso extraordinário para
vedar  o  fracionamento  da  execução  e  afastar  o
pagamento mediante folha suplementar, determinado-se
a expedição de RPV ou precatório para  o  pagamento dos
valores pretéritos. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2013.
Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente (AI
813366, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 09/09/2013,
publicado  em  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-181  DIVULG
13/09/2013 PUBLIC 16/09/2013).

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu a Sessão, com voto, o Excelentíssimo Desembargador
JOSÉ  RICARDO  PORTO,  Presidente.  Relatou  o  feito  ESTA
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SIGNATÁRIA. Participaram,  ainda,  do  julgamento  os  Excelentíssimos
Desembargadores  LEANDRO DOS SANTOS, OSWALDO TRIGUEIRO
DO  VALLE  FILHO  e  MARCOS  CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE.
Ausente,  justificadamente,  o  Excelentíssimo  Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  VANINA
NÓBREGA  DE  FREITAS  DIAS  FEITOSA,  Promotora  de  Justiça
Convocada.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Seção  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 03
de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                       Relatora
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