Trata-se de ação cautelar, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Paulo, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Colhe-se dos autos que o Presidente do Tribunal estadual, em razão do advento da Emenda Constitucional 62, de 11 de novembro de 2009, determinou a extinção de pedido de sequestro de rendas formulado por Heleno e Fonseca Construtécnica S/A. 

Irresignado, o requerido impetrou mandado de segurança contra referido decisum, pugnando fosse dado prosseguimento ao feito.

O Órgão Especial do TJSP concedeu a segurança pleiteada sob o fundamento de que a regra de transição para a quitação dos precatórios vencidos até a data da publicação da referida emenda, “a qual, dentre outras coisas, veda o sequestro de valores dos entes públicos, salvo em caso de não-efetivação tempestiva dos depósitos em conta especial” não se compatibiliza com a  Constituição Federal, 

“na medida em que ofende, frontalmente, o postulado da separação dos poderes, a cláusula pétrea relativa à imutabilidade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada e os princípios da moralidade e razoabilidade (...)”.

Entendeu o colegiado, pois, que a aplicação do regramento especial de pagamento de precatórios, instituído pela EC 62/2009, deve se dar de forma prospectiva, ou seja, aplicando-se apenas aos requisitórios constituídos após a entrada em vigor daquela emenda. 

Narra o município requerente que, interposto recurso extraordinário dessa decisão, não foi atendido seu pedido de atribuir-lhe efeito suspensivo.  

Pleiteia, nessa linha, a suspensão do pedido de sequestro de rendas da municipalidade até o julgamento do referido recurso extraordinário.

Aduz presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

É o breve relatório.

Decido.

Como se vê, a controvérsia exposta nos autos diz respeito a validade e aplicação da Emenda Constitucional 62/2009, que alterou o art. 100 da Constituição Federal e acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Essa questão está sob análise do Plenário desta Corte no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF, 4.372/DF, 4.400/DF e 4.425/DF, todas de relatoria do Min. Ayres Britto, cujo julgamento, embora iniciado na data de hoje, 6/10/2011, foi interrompido por um pedido de vista formulado pelo Min. Luiz Fux.

 Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, tendo em vista razões de segurança jurídica, entendo que se fazem presentes os pressupostos ensejadores do deferimento da medida liminar pleiteada, em face da plausibilidade jurídica das razões expostas pelo requerente e da ocorrência do perigo da demora, por se tratar de iminente constrição de rendas da municipalidade.

Assim, entendo ser de rigor que se aguarde o pronunciamento desta Corte quanto ao tema, quer seja nos autos das mencionadas ações diretas, quer seja nos do recurso extraordinário interposto perante esta Corte.

Isso posto, defiro o pedido.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 6 de outubro de 2011.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

