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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0001938-46.2017.815.0000 – 5ª Vara da Fazenda Pública da 
Capital

RELATOR :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

AGRAVANTE :Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Paulo Márcio Soares Madruga

AGRAVADO :Defensoria Pública do Estado da Paraíba

ADVOGADO:Ciane Figueiredo Feliciano da Silva

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  COM  PEDIDO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO — ALEGAÇÃO DE DÉFICIT NO REPASSE DO
DUODÉCIMO  A  DEFENSORIA  PÚBLICA  —  LEI
ORÇAMENTÁRIA  —  LIBERAÇÃO  QUE  NÃO  TEM  POR
BASE  ÚNICA  A  PREVISÃO  ORÇAMENTÁRIA  —
OBEDIÊNCIA A RECEITA REAL — PROVIMENTO.

—  A  liberação  contemplada  no  artigo  168,  Constituição  Federal,  não  é
desordenada. Obedece ao sistema de programação de despesa, efetivando-se em
favor da Câmara Municipal de forma parcelada em duodécimos, estabelecidos
mensalmente e conformados à receita concretizada realmente mês a mês. Esse
critério  permite  o  equilíbrio,  de  modo  que  não  sejam  repassados  recursos
superiores  a  arrecadação  ou  com  o  sacrifício  das  obrigatórias  despesas  da
responsabilidade do executivo. A liberação ou repasse não tem por base única a
previsão  orçamentária,  devendo  ser  considerada  a  receita  real.3.  Recurso
parcialmente provido.(REsp 189.146/RN, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2002, DJ 23/09/2002, p. 228)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
nominados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, a unanimidade, em acolher questão de ordem, para que o processo seja devidamente
julgado  na  sessão  desta  data,  tendo  em vista  a  não  intimação  da  advogada  Ciane  Figueiredo
Feliciano da Silva (OAB/PB nº 6.974) e ainda, por ocorrer erro material quando do julgamento em
bloco do processo (nº 50 da pauta do dia 17.04.2018), unânime. Por igual votação, rejeitou-se a



preliminar suscitada e no mérito deu-se provimento ao agravo de instrumento, tudo nos termos do
voto  do  relator.  Fez  sustentação  oral,  pela  agravante,  a  Dra.  Sancha  Maria  F.  Alencar  e  pela
Agravada, a Dra. Ciane Figueiredo Feliciano da Silva.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  liminar  (efeito
suspensivo), interposto pelo Estado da Paraíba, em face da r. decisão interlocutória, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Cobrança c/c
Obrigação de Fazer com pedido de liminar, proposta pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba

Na sobredita decisão, o MM. Juíz a quo, deferiu liminar (fls.141/151)
pretendida  pelo  promovido  (ora  agravante),“para  determinar  o  bloqueio  do  valor  de  R$
9.919.257,00 (nove milhões, novecentos e dezenove mil e duzentos e cinquenta e sete reais) da
conta única do Estado da Paraíba,  e transferência para a conta corrente n˚13.529-1,  Agência
1618-7, Banco do Brasil, de titularidade da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, valores
esses correspondentes ao duodécimo do mês de dezembro, acrescido das diferenças não repassadas
durante o ano de 2017.”

Irresignado, o recorrente pretende obter provimento jurisdicional para
ver reformada, em sua integralidade, a decisão recorrida.

Para  tanto,  levanta  os  seguintes  argumentos:  a)  impossibilidade  de
concessão  de  medida  liminar  que  tenha  por  objeto  o  sequestro  (bloqueio)  de  dinheiro  sem a
observância do regime de origem de precatórios; b) da impossibilidade de concessão de medida
liminar ou antecipatória de tutela que esgote no todo ou em parte o objeto da ação (art.1˚, § 3˚, da
Lei n˚ 8.437/1992); c) da impossibilidade de concessão de medida liminar que tenha por objeto a
concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento a servidor público; d) da ausência
da plausibilidade do direito alegado pela agravada e e) da existência de periculum in mora inverso.

A título  de  pedido  subsidiário,  discorreu  sobre  a  necessidade  de
redução da extensão do sequestro. Por fim, requereu pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse
determinada  a  suspensão  imediata  da  decisão  judicial  que  impôs  o  bloqueio  do  valor  de  R$
9.919.257,00 (nove milhões, novecentos e dezenove mil e duzentos e cinquenta e sete reais) da
conta única do Estado da Paraíba, sendo por ocasião da análise de mérito, confirmada o referido
requerimento.

Pedido  de  efeito  suspensivo  deferido  às  fls.156/157  pelo
Desembargador Plantonista no dia 22 de dezembro de 2017.

Devidamente  intimada,  a  recorrida suscitou preliminar  de nulidade
da decisão do Exmo. Plantonista, por entender que esta contraria o que dispõe o art.11, I e II da
Resolução nº 24/2011 da Presidência do TJPB. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.
(fls.162/176.)

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do
agravo de instrumento. (fls.184/188)

É o breve relatório. Voto.

Do Pedido de Nulidade da decisão

A recorrida  suscitou  preliminar  de  nulidade  da  citada  decisão  do
Exmo.Desembargador por entender que esta contraria o que dispõe o art.11, I e II da Resolução nº
24/2011 da Presidência do TJPB.

Afirma ainda, que o “MM. Desembargador Plantonista entende que
ao deferir o pedido liminar para revogar a ordem de sequestro e determinar o desbloqueio dos
valores constritos na conta única do Estado, não estava contrariando a referida Resolução, mas,



apenas determinando o desbloqueio de penhora realizada em contas públicas sem prévia oitiva do
Estado,  o  que  não  contraria  a  vedação  contida  no  art.11,I  e  II  da  Resolução  nº  24/2011  da
Presidência do TJPB.”

Rezam os arts.2º, § 1º e 11 da Resolução nº 24/2011 do TJPB:

Art.2º O plantão tem a finalidade exclusiva de atender às demandas
revestidas de caráter de urgência, fora do expediente forense nornal
definido em Resolução do Tribunal de Justiça.

§ 1º Entende-se como demanda revestida de caráter de urgência o
feito,  de  natureza  cível  ou  criminal,  cuja  demora  na  apreciação
possa causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

(…)

Art. 11 Durante o plantão não serão apreciados:

I  –  os  pedidos  de  levantamento  de  importância  em  dinheiro  ou
valores;

II – os pedidos de liberação de bens apreendidos;

III  –  a  reiteração  de  pedido  já  apreciado  pelo  Tribunal,  ou  em
plantão anterior, nem sua reconsideração;

IV  –  a  solicitação  de  prorrogação,  revogação  ou  suspensão  de
autorização judicial para escuta telefônica.

Conforme bem esclareceu o representante do Parquet Estadual, “(…)
não prospera a arguição da parte agravada no sentido de que o pedido de desbloqueio formulado
pelo Estado da Paraíba estaria fora das hipóteses elencadas no plantão judiciário, uma vez que o
art.2º, § 1º, bem como art.11 da Resolução nº 24/2011 deste Egrégio Tribunal de Justiça conferem
ao Desembargador Plantonista a possibilidade de apreciação de demandas revestidas de caráter
de urgência,  cuja demora em sua apreciação possa causar  prejuízos irreparáveis  ou de difícil
reparação,  estando  impossibilitado  tão  somente  de  apreciar  pedidos  de  levantamento  de
importância em dinheiro ou valores.”

Por tais razões, acompanhando o entendimento do representante do
Parquet Estadual, rejeito a prejudicial suscitada.

Mérito

Inicialmente, dessume-se que a presente controvérsia tem início em
razão da  Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com Pedido Liminar movida pela
agravada,  afirmando que em 16 de agosto de 2013 a Defensoria Pública do Estado da Paraíba
impetrou Mandado de Segurança objetivando a concessão da segurança para obrigar o Governador
do  Estado  da  Paraíba  a  efetuar  o  repasse  de  seu  duodécimo  até  o  dia  20  de  cada  mês,
correspondente ao fixado na lei orçamentária vigente, sob pena de aplicação de multa.

Argumenta a agravada, que esta Corte de Justiça reconheceu no MS
nº 0588510-84.2013.815.0000 de  relatoria do Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle, que o
repasse do duodécimo, pelo Poder Executivo realizado a menor configuraria violação do art.168 da



Constituição  Federal  e  à  garantia  constitucional  da  independência  dos  Poderes,  restando
configurada  a  infringência  a  direito  líquido  e  certo  e,  no  mérito,  deu  provimento  parcial  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 n˚ 9.949 de 2013.”

Em  razão  do  julgamento  da  ADPF  n˚39,  que  consagrou  o
entediamento a respeito do qual o repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria
Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob forma de duodécimos
é até o dia 20 de cada mês, conforme imposição constitucional, a recorrida solicitou em junho de
2017 o repasse da diferença dos duodécimos a partir de agosto de 2013 e consequente abertura de
crédito no orçamento vigente, além do repasse integral do duodécimo do exercício de 2017.

Asseverou também, que o Estado da Paraíba, não cumpriu e insiste
em não  cumprir  o  mandamus,  razão  pela  qual,  a  Defensoria  Pública  peticionou  nos  autos  do
mandado de segurança requerendo as diferenças apuradas no repasse dos recursos orçamentários, a
partir de 2013, data da impetração do writ.  Consigna ainda, que diante do repasse a menor, no
exercício financeiro de 2017, mensalmente, no importe de R$ 329.104,75 (trezentos e vinte e nove
mil cento e quatro reais e setenta e cinco centavos), requereu o bloqueio na conta do Estado da
Paraíba,  para  crédito  de  Conta  de  titularidade  da  Defensoria  Pública.  Entretanto,  o  relator  do
mandamus, entendeu que “a pretensão da exequente (Defensoria Pública) não se encontra incluída
na decisão judicial  executada e indeferiu  o pleito  de bloqueio dos  valores  correspondentes  às
diferenças do duodécimo dos meses de janeiro a setembro de 2017, bem como do bloqueio integral
do duodécimo dos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano e, mais ainda, que “as
parcelas  que  não  foram  abarcadas  pelo  referido  julgado  devem  ser  perseguidas  por  vias
autônomas, e não em sede de execução do presente writ.”

Proposta  a  ação  de  cobrança  pela  Defensoria,  o  magistrado  de
primeiro grau  deferiu a  liminar (fls.141/151) pretendida pela promovente (ora agravada),  “para
determinar o bloqueio do valor de R$ 9.919.257,00 (nove milhões, novecentos e dezenove mil e
duzentos e cinquenta e sete reais) da conta única do Estado da Paraíba, e transferência para a
conta corrente n˚13.529-1, Agência 1618-7, Banco do Brasil, de titularidade da Defensoria Pública
do Estado da Paraíba, valores esses correspondentes ao duodécimo do mês de dezembro, acrescido
das diferenças não repassadas durante o ano de 2017.”

Irresignado com a mencionada decisão, o Estado da Paraíba
interpôs  o  presente  agravo  de  instrumento,  apresentando  para  a  reforma  da  mesma,  os
seguintes fundamentos:

a)  Da  impossibilidade  de  concessão  de  medida  liminar que  tenha  por objeto  o  sequestro
(bloqueio) de dinheiro sem a observância do regime  de precatórios.

Argumentou  o  recorrente,  que  o  bloqueio  do  valor  de  R$
9.919.257,00 (nove milhões novecentos e dezenove mil duzentos e cinquenta e sete reais) da conta
única do Estado da Paraíba e  transferência para a conta corrente n˚ 13.529-1,  Agência 1618-7,
Banco  do  Brasil,  de  titularidade  da  Defensoria  Pública  do  Estado  da  Paraíba,  valores  esses
correspondentes  ao  duodécimo  do  mês  de  dezembro,  acrescido  das  diferenças  não  repassadas
durante o ano de 2017, ocorreu no limiar da marcha processual da ação ordinária de cobrança, sem
a oitiva do Estado da Paraíba, e sem observância do regime de precatórios.

No que diz respeito ao sequestro de verbas, o ordenamento somente
admite tal hipótese em situações excepcionalíssimas e três estão previstas na Constituição Federal
envolvendo precatório, são elas: as hipóteses de i) preterimento do direito de precedência; ii) de não



alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito; iii) não liberação tempestiva
dos recursos – art. 100, §6º c/c art. 103 e 104, I do ADCT. Outra é disposta na Lei dos Juizados
Especiais  da  Fazenda  pública  (Lei  12153/09)  –  art.  13,  §1º.  Além  das  normas  previstas  no
ordenamento, também é admitido o sequestro na hipótese de não fornecimento de medicamentos,
através de criação jurisprudencial (STJ. 1ª Seção. REsp 1.069.810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 23/10/2013 – recurso repetitivo).

Entretanto,  fazendo  uma  análise  pormenorizada  da  questão,
contata-se que a dívida não está entre aquelas cujo o pagamento  deva ocorrer através de precatório.

É  sabido  que  os  precatórios  dizem  respeito  as  condenações  da
Fazenda  Pública  ao  pagamento  de  quantia  pecuniária,  não  sendo  o  caso  de  outros  tipos  de
obrigações, tal como a obrigação de fazer.

Ora, restou determinado no MS nº 0588510-84.2013.815.0000 de
relatoria do Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle, que  “ (…) o Governador do Estado da
Paraíba efetue o imediato repasse das diferenças pagas a menor dos duodécimos dos meses de
agosto a dezembro, conforme valores  aprovados pela Lei Orçamentária Estadual nº 9.949 de
2013”

É sabido ainda, que por ocasião da ADPF nº 37 o ministro Dias
Toffoli  determinou  que  “o  governador  da  Paraíba  e  o  secretário  de  Planejamento  e  Gestão
complementem o  projeto  de  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA)  para  2014,  de  forma a  incluir  a
proposta orçamentária da Defensoria Pública estadual nos valores por ela aprovados, reforçando
os limites de atuação do executivo em respeito à Defensoria Pública da Paraíba, com base nos
valores de 2013 com acréscimo do IPCA, regra estabelecida pelo executivo e assimilada pelos
demais poderes.”

Percebe-se  assim,  que  não  há  que  se  falar  em  condenação  do
Estado da Paraíba ao pagamento de valor pecuniário, típico do regime de precatórios, mas sim, de
uma obrigação de fazer, restando assim fragilizada, a alegação de que o bloqueio não poderia ter
sido efetivado por não obedecer ao regime de precatórios.

b)  da  impossibilidade  de  concessão  de  medida  liminar  que  tenha  por  objeto   aumento  ou
extensão de vantagens ou pagamento a servidor público

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de
Constitucionalidade nº 4, afirmou a constitucionalidade do art.1º da Lei nº 9.494/1997.

Segundo  o  escólio  de  Leonardo  Carneiro  da  Cunha  uma  das
maiores autoridades no tema Fazenda Pública, “Se a tutela antecipada não é  concedida para
impor pagamento de vantagem, mas tal pagamento será realizado como consequência de medida
antecipatória, a hipótese não se encaixa na proibição do art.1º da Lei nº 9.494/1997, não havendo
ofensa à decisão proferida na ADC 4. Assim, por exemplo, é possível a tutela antecipada para
impor a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público. É verdade que, uma vez
empossado,  o  candidato  passa  a  ostentar  a  condição  de  servidor  público,  vindo  a  perceber
remuneração, com inclusão em folha de pagamento. Como os efeitos financeiros constituem uma
consequência secundária da decisão, a hipótese não se encaixa nas vedações do art.1º da Lei
9.494/1997, não arrostando o quanto decidido na ADC. 4. Como consequência da decisão, haverá
inclusão em folha de pessoal, com dispêndio para pagamento de vencimento futuros. É possível a
tutela antecipada, não havendo ofensa à decisão do STF, proferida na ADC.4”

O exemplo dado pelo brilhante doutrinador se encaixa como uma
luva no caso dos autos, tendo em vista que a Defensoria Pública do Estado da Paraíba busca as
diferenças  dos  duodécimos  repassados  a  menor,  sendo  a  utilização  da  referida  verba  para



pagamento dos seus servidores uma mera consequência secundária da decisão, não havendo assim
que se falar em qualquer impossibilidade referente ao art.1º da Lei nº 9.494/1997.

c) da impossibilidade de concessão de medida liminar ou antecipatória de tutela que esgote no
todo ou em parte o objeto da ação (art.1˚, § 3˚, da Lei n˚ 8.437/1992)

Argumenta  o  Estado  da  Paraíba,  que  a  decisão  do  juízo  a  quo
esgota todo o objeto da demanda, tendo em vista que o pedido principal consiste justamente na
“obrigação de pagar os valores que deixou de repassar durante os exercícios de 2014, 2015, 2016,
2017 e seguintes a serem apurados por ocasião da execução.”

Por sua vez a recorrida afirma que a “decisão recorrida limita-se a
determinar o bloqueio do valor de R$ 9.19.257,00 (nove milhões, novecentos e dezenove mil  e
duzentos e cinquenta e sete reais) correspondentes ao duodécimo do mês de dezembro, acrescido
das diferenças não repassadas durante  o ano de 2017.  Ainda serão,  ao final,  por  ocasião  da
execução, apurados os valores devidos nos exercício de 2014 a 2016, porque os valores devidos no
exercício de 2013 já foram reconhecidos como devidos pelo Estado da Paraíba, conforme peça de
fls.107/122, já apurados no valor de R$ 6.456.333,30 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e seis
mil trezentos e trinta e três reais e trinta centavos).” Discorre ainda, que a Lei 8.437/92, invocada
pelo agravante dispõe sobre a concessão de medidas cautelares nas ações de natureza cautelar ou
preventiva, em virtude de vedação legal, o que não é o caso.

Assiste razão ao agravante neste ponto, pois embora a tutela tenha
sido  deferida  parcialmente  para  determinar  o  bloqueio  de  R$   9.19.257,00  (nove  milhões,
novecentos e dezenove mil e duzentos e cinquenta e sete reais) correspondentes ao duodécimo do
mês de dezembro, acrescido das diferenças não repassadas durante o ano de 2017, verifica-se que o
sentido literal das normas é justamente proibir tutelas e liminares nestes casos, sem a devida dilação
probatória e o pronunciamento da entidade pública.

De  igual  modo,  as  regras  impeditivas  de  cautelares  contra  a
Fazenda Pública restaram estendidas às hipóteses de antecipação de tutela, mercê da edição da Lei
9.494/1997, consoante se observa do seu art.1˚, que estabelece:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de
Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº
4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de
junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Logo, concluiu-se que a Lei 8.437/92 aplica-se não só as tutelas
cautelares, mas também as tutelas antecipadas, verificando-se assim incorreta a premissa levantada
pela recorrida.

d) da ausência da plausibilidade do direito alegado pela agravada

O recorrente, afirma que na verdade, “apesar de gozar da garantia
da autonomia financeira, a Defensoria Pública – tal qual o Ministério Público e o Tribunal de
Contas – submetem-se a diretriz segundo o qual a Lei Orçamentária Anual – LOA ostenta uma
natureza essencialmente transitória, sendo dotada de eficácia temporal limitada.”

De fato, a jurisprudência do STF e STJ, vem inclinando-se neste
sentido.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 1.848/91, DO RIO
DE  JANEIRO  (ART.  34)  -  LEI  DE  DIRETRIZES  ORCAMENTARIAS  -
NATUREZA JURÍDICA -  NORMA LEGAL DE VIGENCIA TEMPORARIA -
PLENO  EXAURIMENTO  DE  SUA  EFICACIA  JURÍDICO-NORMATIVA  -
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. - A Lei de Diretrizes Orcamentarias possui
destinação constitucional especifica e veicula conteúdo material próprio, que,



definido  pelo  art.  165,  par.  2.  da  Carta  Federal,  compreende  as  metas  e
prioridades da Administração Pública, inclusive as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente.  Mais do que isso,  esse ato estatal tem por
objetivo orientar  a elaboração da lei  orçamentaria anual e  dispor sobre as
alterações na legislação tributaria, além de estabelecer a politica de aplicação
das agencias financeiras oficiais de fomento. -  A ordinária vinculação da Lei
de Diretrizes Orçamentárias a um exercício financeiro determinado define-
lhe a natureza essencialmente transitória, atribuindo-lhe, em consequência,
eficacia temporal limitada. Esse ato legislativo - não obstante a provisoriedade
de sua vigência - constitui um dos mais importantes instrumentos normativos do
novo  sistema  orçamentário  brasileiro.  -  Objeto  do  controle  concentrado de
constitucionalidade somente pode ser o ato estatal de conteúdo normativo, em
regime  de  plena  vigência.  A cessação  superveniente  da  vigência  da  norma
estatal impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, enquanto
fato jurídico que se revela apto a gerar a extinção do processo de fiscalização
abstrata,  tanto  pode  decorrer  da  sua  revogação  pura  e  simples  como  do
exaurimento de sua eficacia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais de
caráter  temporário. (ADI  612  QO,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  03/06/1993,  DJ  06-05-1994  PP-10484  EMENT
VOL-01743-01 PP-00121 RTJ VOL-00154-02 PP-00396)

Administrativo. Receita e Despesas Orçamentárias. Transferência ou repasse de
Recursos Orçamentários à conta da Câmara Municipal.Previsão. Receita Real.
Duodécimos. C.F.,  artigos,  168, 4.320/64.Lei  1.533/51 art.  8º.1.  O mandamus
viabiliza-se  para  o  exame  da  legalidade  de  ato  administrativo  executivo,
disciplinando os repasses de créditos orçamentários à Câmara Municipal. Inépcia
da  inicial  sem  acolhimento.2.  A  liberação  contemplada  no  artigo  168,
Constituição  Federal,  não  é  desordenada.  Obedece  ao  sistema  de
programação de despesa, efetivando-se em favor da Câmara Municipal de
forma parcelada em duodécimos, estabelecidos mensalmente e conformados
à  receita  concretizada  realmente  mês  a  mês.  Esse  critério  permite  o
equilíbrio,  de  modo  que  não  sejam  repassados  recursos  superiores  a
arrecadação  ou  com  o  sacrifício  das  obrigatórias  despesas  da
responsabilidade  do executivo.  A liberação  ou  repasse  não  tem por base
única  a  previsão  orçamentária,  devendo ser considerada a  receita  real.3.
Recurso parcialmente provido.(REsp 189.146/RN, Rel. Ministro MILTON LUIZ
PEREIRA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 06/08/2002,  DJ  23/09/2002,  p.
228)

Conforme bem enalteceu o Des. José Ricardo Porto, por ocasião da
apreciação do pedido liminar do presente agravo de instrumento, “Nesse sentido, o STF preconizou,
na  ADI 612 QO/RJ, que a ordinária vinculação da lei de diretrizes orçamentárias a um exercício
financeiro  determinado  define-lhe  natureza  essencialmente  transitória,  atribuindo-lhe,  em
consequência,  eficácia  temporal  limitada.  Em outras  palavras,  a  referida  lei  não  cria  direito
subjetivo para permitir o recebimento total das receitas nela consignadas.”

Ademais, verifica ser público e notório que apesar das dificuldades,
a Defensoria Pública do Estado da Paraíba vem funcionando normalmente, não havendo nos autos
qualquer  notícia  do  travamento  de  sua  administração  em razão  da  ausência  da  diferença   do
numerário perseguido.

No tocante ao entendimento firmado na ADPF 339 do STF, deve
ser examinada a possibilidade de seu cumprimento quando do exame de mérito da ação ordinária,
após  o  cumprimento  do  devido  processo  legal  e  dilação  probatória,  em face  dos  fundamentos
suscitados pelo Estado da Paraíba, notadamente a atual carência de receita líquida.  

Frise-se  ainda,  que  o  montante  perseguido  é  vultoso,  sendo
temerária a concessão de tal medida pelo juízo de primeiro grau em tutela antecipada, já que há
probabilidade da referida decisão ser irreversível.



Isto  posto,  DOU PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças
Albuquerque Morais Guedes e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

João Pessoa, 08 de maio de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator


