
O Assistente Técnico Estatal:

 Visão da Atuação na PGE/RS



MISSÃO:

Defender o Estado do Rio Grande do Sul e o interesse público por meio da 
atuação jurídica.

VISÃO:

Ser reconhecida pela excelência na defesa do Estado e pela proa vidade na 
viabilização das polí cas públicas.

VALORES:

Colaboração, Comprome mento, Efe vidade, É ca, Qualidade Técnica



• PLE - Procuradoria de Liquidação e Execução: 56

• PP - Procuradoria de Pessoal: 08

• PPREV - Procuradoria Previdenciária: 03

• PDPE - Procuradoria do Domínio Público Estadual: 02

• PPR - Procuradoria de Precatórios e RPV’s: 09

• PF – Procuradoria Fiscal: 04

• PTRAB – Procuradoria Trabalhista: 10

• CCP – Câmara de Conciliação de Precatórios: 06

• PI - Procuradoria do Interior e Procuradorias Regionais: 33

Analistas Contadores nas Procuradorias Especializadas 
atuando como Assistentes em Processos Judiciais:



• PLE – Fase de Liquidação e Execução - Cumprimento de Sentença

• PP e PPREV – Fase de conhecimento – Contestação e acordos

• PDPE - Fase de conhecimento e cobranças de créditos

• PFISCAL – Fase de conhecimento e cobrança da Dívida A�va

• PTRAB – Todas as fases do processo trabalhista

• PPR – Fase de Pagamento das RPV’s e Precatórios

• CCP – Negociações de Conciliação em Precatórios e Compensa/RS

• PI/PRs – todas as fases dos processos ajuizados nas Comarcas do interior do Esta

Procuradorias Especializadas e as Fases Processuais:



ATUAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO

• Análise de critérios de cálculo apresentados 
na pe9ção inicial – subsídios técnicos para 
contestação;

• Análise dos cálculos apresentados na inicial 
dos processos do Juizado Especial;

• Elaboração de cálculo para proposta de 
acordo judicial; e

• Atuação como assistente técnico do Ente 
Estatal na fase de produção de provas.



ATUAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

• Atuação como assistente técnico do Ente 
Estatal na perícia de liquidação de sentença
compreendendo:

- Elaboração de quesitos;
- Acompanhamento do trabalho do perito do

Juiz – fornecimento de informações; e
- Elaboração de parecer sobre as conclusões 

do laudo pericial – eventuais impugnações. 



ATUAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

• Exame dos cálculos apresentados na pe9ção
execu9va/cumprimento de sentença (art. 
535 do CPC/15);

• Impugnação de cálculos;
• Apresentação de cálculos – cobrança;
• Acompanhamento das re9ficações de 

cálculos, após decisões, até a expedição do 
requisitório; e

• Pagamento espontâneo.



PAGAMENTO ESPONTÂNEO

• Projeto piloto em 2010 - cálculos da ACP 
do CPERS (terço de férias);

• Prá9ca homenageada pelo Prêmio 
Innovare 2012 – Projeto de “execução 
inver9da”;

• Projeto Estratégico da PGE/RS – atual 
pagamento espontâneo:



PAGAMENTO ESPONTÂNEO

Inovação - mudança de postura do Ente Estatal:
Ao invés de aguardar a adoção das medidas 

tendentes ao ajuizamento da execução/cumpriment
de sentença por parte do credor, o Estado, por meio
de seu Órgão de representação judicial (PGE), toma

ele mesmo a inicia9va de lançar, nos autos do 
processo judicial onde foi reconhecido direito com 

repercussão econômica, o valor que entende devido
com vista à pronta sa9sfação do crédito. 



PAGAMENTO ESPONTÂNEO

Economia processual
Tempo de análise de analista contador:

Redução de 33% a 37%



ATUAÇÃO NA FASE DE PAGAMENTO 
E PÓS PAGAMENTO

• Conferência das atualizações de 
Precatórios;

• Resíduos após pagamento; e
• Câmara de Conciliação de Precatórios/ 

Compensa RS.



• Polí�ca Salarial - Leis 10.395/95 e 10.420/95;

• Integralidade de Pensão do IPERGS;

• Restabelecimento ou Habilitação de Pensão;

• Repe�ção de Contribuições Previdenciárias;
• Promoções de Servidores Civis e Militares;
• Indenizações por Danos Morais e Materiais;
• Desapropriações;

PRINCIPAIS MATÉRIAS DE ATUAÇÃO



• Revisão Conversão URV Poder Judiciário;

• Ações Revisionais de Contratos bancários e de financiamentos e 

contratos de obras/serviços;

• Anulação e Devolução de Multas por Infração de Trânsito – 

DAER/DETRAN;

• Apuração e Cobrança de Honorários Sucumbenciais;

• Reajuste do Vale-Refeição e Etapas Alimentação;

• Matérias trabalhistas – funcionários cele�stas das autarquias e 

fundações, bem como de terceirizadas.

PRINCIPAIS MATÉRIAS DE ATUAÇÃO



• Adicional Noturno de servidores;

• Isenção do IR sobre parcelas e doença grave;

• Indenização de Licenças de ina�vos e férias de  

exonerados/desligados;

• Diferenças de Poupança – Planos Econômicos;

• Execuções Fiscais;

• Resíduos de Precatórios e RPV’s;

• Outras: Insalubridade, horas extras, bolsa-estágio, etc.

PRINCIPAIS MATÉRIAS DE ATUAÇÃO



• Parcelas a�ngidas pela prescrição quinquenal – 5 anos ajuizamento (
– exceções: reconhecimento no ato administra�vo ou incapacidade c

• Aplicação incorreta de índices de correção monetária:

        – Gtulo judicial - Lei nº 11.960/09 – TR (30/06/2009);

        – modulação ADI's nº 4357 e 4425 – IPCA-E (25/03/2015);

        – Tema 810 – RE 870947

• Cálculo incorreto dos juros de mora  - termo inicial/citação/trânsito,
decrescentes, base de cálculo, taxa de 6% ou 12% ao ano - Juro
Poupança - (art. 1.º-“F” Lei n.º 9.494/97), anatocismo/capitalização =
sobre juros;

PRINCIPAIS EQUÍVOCOS DE CÁLCULO



• Termo Final - Exclusão de parcelas de períodos 
pagos administra�vamente;

• Erro material no lançamento de parcelas (inversõe
duplicidades, etc.);

• Cálculo genérico – desconexão com o caso concreto

• Interpretação de decisões – sentenças alteradas po
Recursos – voto divergente em acordão;

PRINCIPAIS EQUÍVOCOS DE CÁLCULO



• Processo da Jus�ça Federal – réus União e Estado;

• Objeto: Devolução do IR sobre parcela auxílio;

• Execução ajuizada em 03/2017

• Cálculo do autor apenas re�rou a parcela da base mensal do I
mês a mês = requereu o valor de R$ 24.825,72

• Juiz envia à Contadoria Judicial – apura cálculo de R$ 11.076,5
em 07/2017 – metodologia da declaração re�ficadora.

CASO CONCRETO



CASO CONCRETO



• Autor emenda a inicial execu�va em 08/2017;

• União, citada, não impugna o cálculo – dispensa;

• Em 12/2017 o Estado, citado, impugna o cálcu
por questão técnica apontada pelo seu assistent
conforme a seguinte situação:

CASO CONCRETO



CASO CONCRETO



• Autor apenas não concorda com a impugnação – se
argumentos técnicos em 03/2018;

• Juiz envia à Contadoria Judicial em 05/2018; 

• Contadoria Judicial emite nova informação e cálculo e
07/2018:

CASO CONCRETO



CASO CONCRETO



CASO CONCRETO

• O Juiz ainda não proferiu a decisão ex�nguindo 
execução ...



DADOS DA ATUAÇÃO DA PERÍCIA NA PGE RS



DADOS DA ATUAÇÃO DA PERÍCIA NA PGE RS



DADOS DA ATUAÇÃO DA PERÍCIA NA PGE RS

• Valor da economia es�mada em 2016/2018 (PLE):

R$ 1.032.874.167,84 (um bilhão e trinta e dois milhões



 A IMPORTÂNCIA DO ASSISTENTE TÉCNICO

• Proteção do interesse público;

• Celeridade processual;

• Jus�ça efe�va.



Material elaborado por:

• Gideão Mar3ns da Silva, Analista Contador, Chefe da Equipe
Cálculos e Perícias da PLE.

      e-mail: gideao-silva@pge.rs.gov.br 
            
• Rubens Tagliani Lopez, Analista Contador, Chefe Adjunto da

Equipe de Cálculos e Perícias da PLE e Chefe dos Peritos da 
Seção Previdenciária da ECP/PLE.

     e-mail: rubens-lopez@pge.rs.gov.br




