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LIBERAÇÃO  INTEMPESTIVA  DOS  RECURSOS
VERSADOS NO INCISO II DO § 1º E OS §§ 2º E 6º
DO  ART.  97  DO  ATO  DE  DISPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL TRANSITÓRIA.  RESOLUÇÃO
Nº 115, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA.
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  NÃO
COMPROVAÇÃO. ATO COMBATIDO. NULIDADE.
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SEGURANÇA DENEGADA.

-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

- É permitido aos Municípios que estejam em mora
no pagamento de precatórios a adoção de um regime
especial, que exclui o sistema de pagamento previsto
pelo art. 100, da Constituição Federal, no entanto, em
havendo  descumprimento  aos  termos  do
mencionado regime, poderá o ente municipal sofrer
sequestro de  valores,  independentemente  da
existência de pedido de credor para tais fins, como
supõe  o  art.  97,  caput,  do  Ato  de  Disposição
Constitucional Transitória.

-  O  procedimento  administrativo  ensejador  do  ato
combatido  tem  respaldo  na  Resolução  nº  115,  do
Conselho  Nacional  de  Justiça,  circunstância  que
afasta  inequivocamente  a  alegação  de  nulidade do
provimento da autoridade coatora, no qual, registre-
se,  goza  da  presunção  relativa  de  veracidade,
necessitando de prova apta a desconstituí-la.

- Mostrando-se incontroverso o inadimplemento do
Município,  correspondente  ao  pagamento  das
parcelas que compõe o precatório, resta plenamente
possível o  sequestro de verbas públicas,  razão pela
qual a denegação da segurança é medida cogente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes
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autos.

ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, denegar a segurança.

Trata-se  de  MANDADO  DE  SEGURANÇA
impetrado  pelo  Município  de  Remígio  contra  suposta  ilegalidade  da
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  Presidente  deste
Tribunal de Justiça.

Em  suas  alegações,  aduz  que,  por  intermédio  do
Procedimento Administrativo, de nº 277.838-6, o Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, através de sua Presidente,  determinou o bloqueio das verbas municipais,
sem atentar para as hipóteses legais autorizadoras. Afirma que, no Julgamento da
ADI  nº  1.662/SP,  o  Supremo  Tribunal  Federal  determinou que  o  cabimento  para
sequestro de verbas seria possível, tão somente, “com a demonstração da preterição
da ordem cronológica se apresentação do ofício requisitório e ainda da não inclusão
no orçamento da verba necessária  à satisfação de precatórios judiciais”.  Portanto,
postula,  em  sede  de  liminar,  a  suspensão  do  ato  ordenador  do  sequestro,  e,  no
mérito, a sua nulidade.

Liminar indeferida às fls. 202/210.

Informações da Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba prestadas às fls. 215/217, defendendo o ato combalido, mormente
por  terem às  fls.  94/120,  deste  caderno processual,  comprovado  o  atendimento a
Resolução nº 115, do Conselho Nacional de Justiça, ao tempo em que respalda sua
conduta  no  art.  97,  do  Ato  de  Disposição  Transitória.  Finaliza  pontuando  que  o
acolhimento parcial das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade nº 4357 e nº
4425,  rebatendo  o  novo  regime  de  precatórios,  não  resta  atingido  o  direito  aqui
vertido, haja vista “a continuidade aos pagamentos de precatórios na forma como já
vinham  realizando  até  a  decisão  proferida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  em
14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a vinculação de
receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro”.
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Manifestação do Estado da Paraíba, na condição de
interessado,  requerendo  a  intimação  para  todos  os  atos  processuais  doravante
realizados. 

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra do
Dr.  Nelson  Antônio  Cavalcanti  Lemos, fls.  225/229,  opinou  pela  denegação  da
segurança.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, cumpre registrar o teor do inciso LXIX, do
art. 5º, da Constituição da República de 1988, o qual preleciona:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXIX  -  Conceder-se-á  mandado de  segurança  para
proteger direito líquido e certo,  não amparado por
“habeas  corpus”  ou  “habeas  data”,  quando  o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;

Como cediço, o mandado de segurança constitui-se
num remédio processual destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades
públicas,  protegendo  o  direito  individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido. E, por ser remédio tão relevante e eficaz contra os atos ilegais e abusivos,
deve ter seus requisitos respeitados e interpretados de forma restritiva, sob pena de
se  tornar  um  instrumento  arbitrário  e  inconsequente  de  controle  dos  atos
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administrativos.

O mandado de segurança destina-se,  pois,  a obstar
lesão ou ameaça de direito líquido e certo, carecendo, para tanto, de demonstração
documental dos fatos narrados na inicial, em ordem a configurar o direito líquido e
certo tido por violado.

 
Em  outras  palavras,  “quando  a  lei  alude  a  direito

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos
para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação
posterior, não é líquido nem certo para fins de segurança”.1

Pois bem.

Tendo  em  vista  o  indeferimento  da  liminar  que
postulava  suspender  a  determinação  de  sequestro  nos  autos  do  processo
administrativo  nº  277.838-6,  por  ordem  da  Desembargadora  Maria  de  Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  Presidente  deste  Tribunal  de  Justiça,  avancemos  ao
mérito do mandamus impetrado pelo Município de Remígio, no qual visa à anulação
do ato impugnado proferido desta forma:

In casu, não houve regularização do pagamento de
precatórios – nos termos do citado regime – apesar
da  Edilidade  ter  sido  notificada,  para  tanto.  Ao
contrário,  desde  2010,  o  Município  de  Remígio
efetuou  depósitos  no  valor  de  R$  307.579,37
(trezentos e sete mil quinhentos e setenta e nove reais
e trinta e sete centavos), montante aquém do débito
da Edilidade.
Por tais  razões,  em consonância com os termos da

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, 26 ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37.
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Resolução  n°  115/2010  do  Conselho  Nacional  de
Justiça,  determino  o  SEQUESTRO das  rendas
pertencentes ao Município de Remígio, por meio do
convênio “Bacen-jud”,  até o limite dos valores não
depositados (R$  219.700,14 –  duzentos  e  dezenove
mil setecentos e reais e quatorze centavos, referentes
aos exercícios financeiros 2010, 2011 e 2012).

Na ótica do impetrante, o ato combatido encontra-se
eivado  de  nulidade  por  que  não  restou  comprovada  a  preterição  na  ordem
cronológica dos credores ou a não alocação orçamentária. 

Assim é que a questão posta cinge-se à validade do
ato advindo do processo administrativo n° 277.838-6 colacionado às fls. 18/19.

A resposta é negativa.

Com  efeito,  o  sequestro  da  verba  pública  em
referência  não  se  limita  aos  casos  de  descumprimento  no  pagamento  da  ordem
cronológica  ou  da  não  alocação  orçamentária,  como quer  fazer  crer  a
municipalidade.

Nesse  viés,  além  dessas  hipóteses,  o  art.  33,  da
Resolução nº 115, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe ser caso de sequestro a
não liberação tempestiva dos recursos, na qual se inclui a determinação para suposto
sequestro, pela Presidente deste Egrégio, autoridade coatora.

 
É  dizer,  que  o  provimento  da  impetrada  tem

respaldo no art. 33, in fine, e do art. 34, da aludida Resolução, cuja transcrição não se
dispensa:

Art. 33. Para os casos de sequestro previstos no art.
100 da Constituição Federal e no art. 97 do ADCT, o
Presidente  do  Tribunal  de  origem  do  precatório
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determinará a autuação de processo administrativo
contendo  os  documentos  comprobatórios  da
preterição  de  direito  de  precedência  ou  de  não
alocação  orçamentária  do  valor  necessário  à
satisfação do precatório, bem como nos casos de não
liberação tempestiva dos  recursos de que tratam o
inciso II do § 1º e os §§ 2º e 6º do art. 97 do ADCT.
§  1º  Após  a  autuação,  será  oficiada  a  autoridade
competente – Presidente da República,  Governador
ou  Prefeito,  conforme  o  caso  –,  para,  em  30  dias,
proceder à regularização dos pagamentos ou prestar
as informações correspondentes.
§ 2º Em seguida à manifestação ou ao transcurso do
prazo  sem  manifestação,  os  autos  serão
encaminhados  ao  Ministério  Público  para
manifestação, em 10 (dez) dias.
§ 3º Após a manifestação do Ministério Público, ou
transcurso do prazo sem manifestação, o Presidente
do Tribunal proferirá a decisão.
§  4º  Das  decisões  dos  Presidentes  dos  Tribunais
caberá  recurso  conforme  previsto  no  Regimento
Interno do Tribunal.
§ 5º Havendo necessidade de sequestro de recursos
financeiros,  este  procedimento  será  realizado  pelo
Presidente  do  Tribunal,  por  meio  do  convênio
“Bacen-Jud”.

E,

Art.  34.  No  caso  de  não  liberação  tempestiva  dos
recursos de que tratam o inciso II do § 1º e os §§ 2º e
6º do artigo 97 do ADCT, o Presidente do Tribunal,
conforme previsto no inciso V do § 10 do referido
artigo, fará constar tal fato no CEDIN, mantido pelo
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Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  determinará  à
Secretaria  do  Tesouro  Nacional  a  retenção  dos
repasses  relativos  ao  Fundo  de  Participação  dos
Estados  e  do  Distrito  Federal  e  ao  Fundo  de
Participação  dos  Municípios  e  indicará  as  contas
especiais  respectivas  para  o  depósito  dos  valores
retidos.
§  1º.  O  Tribunal  de  Justiça  que  incluir  entidade
devedora no CEDIN comunicará ao CNJ o valor da
parcela não depositada,  de modo a que a retenção
seja limitada a essa quantia.
§  2°.  Os recursos  retidos  e  depositados  nas  contas
especiais  não  retornarão  para  os  Estados,  Distrito
Federal e Municípios, conforme o § 5º do artigo 97 do
ADCT.

Por  seu  turno,  o  art.  97  do  Ato  de  Disposições
Transitórias  Constitucionais  da  Constituição  Federal  de  1988,  estabelece  a
possibilidade de o Tribunal de Justiça promover o sequestro das rendas pertencentes
ao Município, ainda que não se trate de quebra da ordem cronológica ou da não
alocação orçamentária, repise-se.

A respeito, veja-se o disposto no dispositivo acima,
destacado nas partes importantes:

 
Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de
que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que,
na  data  de  publicação  desta  Emenda
Constitucional,  estejam  em  mora  na  quitação  de
precatórios  vencidos,  relativos  às  suas
administrações  direta  e  indireta,  inclusive  os
emitidos durante o período de vigência do regime
especial  instituído  por  este  artigo,  farão  esses
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pagamentos  de  acordo  com  as  normas  a  seguir
estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art.
100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º,
3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos
de juízos conciliatórios já formalizados na data de
promulgação desta Emenda Constitucional. 
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
sujeitos ao regime especial de que trata este artigo
optarão, por meio de ato do Poder Executivo: 
I - pelo depósito em conta especial do valor referido
pelo § 2º deste artigo; ou
II - pela adoção do regime especial pelo prazo de até
15 (quinze)  anos,  caso em que o percentual  a  ser
depositado na conta especial a que se refere o § 2º
deste  artigo  corresponderá,  anualmente,  ao  saldo
total  dos precatórios  devidos,  acrescido do índice
oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança e de juros simples no mesmo percentual
de juros incidentes sobre a caderneta de poupança
para  fins  de  compensação  da  mora,  excluída  a
incidência de juros compensatórios, diminuído das
amortizações  e  dividido  pelo  número  de  anos
restantes no regime especial de pagamento. 
(...)

§ 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer,
pelo regime especial, os Estados, o Distrito Federal
e  os  Municípios  devedores  depositarão
mensalmente, em conta especial criada para tal fim,
1/12  (um  doze  avos)  do  valor  calculado
percentualmente  sobre  as  respectivas  receitas
correntes  líquidas,  apuradas  no  segundo  mês
anterior  ao  mês  de  pagamento,  sendo  que  esse
percentual,  calculado  no  momento  de  opção  pelo
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regime e mantido fixo até o final do prazo a que se
refere o § 14 deste artigo, será: 
I - para os Estados e para o Distrito Federal:
a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos
por  cento),  para  os  Estados  das  regiões  Norte,
Nordeste e Centro-Oeste,  além do Distrito  Federal,
ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas
administrações direta e indireta corresponder a até
35%  (trinta  e  cinco  por  cento)  do  total  da  receita
corrente líquida;
b)  de,  no  mínimo,  2%  (dois  por  cento),  para  os
Estados das regiões Sul  e Sudeste,  cujo estoque de
precatórios pendentes das suas administrações direta
e indireta corresponder a mais de 35% (trinta e cinco
por cento) da receita corrente líquida; 
II - para Municípios: 
a)  de,  no  mínimo,  1%  (um  por  cento),  para
Municípios  das  regiões  Norte,  Nordeste  e  Centro-
Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das
suas administrações direta e indireta corresponder a
até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente
líquida; 
b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos
por  cento),  para  Municípios  das  regiões  Sul  e
Sudeste,  cujo estoque de precatórios pendentes das
suas administrações direta e indireta corresponder a
mais  de  35  % (trinta  e  cinco por  cento)  da receita
corrente líquida.
(...)
§  6º  Pelo  menos  50%  (cinquenta  por  cento)  dos
recursos  de  que  tratam os  §§  1º  e  2º  deste  artigo
serão utilizados para pagamento de precatórios em
ordem cronológica de apresentação, respeitadas as
preferências definidas no § 1º, para os requisitórios
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do  mesmo  ano  e  no  §  2º  do  art.  100,  para
requisitórios de todos os anos. 

Por oportuno, sobre o tema, observe-se o julgado em
frente, destacado em negrito no que interessa:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MUNICÍPIO  DE
ITAMBACURI.  VIOLAÇÃO  AO  DIREITO
CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PRECATÓRIO.  OPÇÃO PELO REGIME ESPECIAL
DE  PAGAMENTO  DE  PRECATÓRIOS  NOS
TERMOS  DO  ARTIGO  97  DO  ADCT.  NÃO
LIBERAÇÃO  DOS  RECURSOS  PARA
PAGAMENTO.  SEQUESTRO  DE  VERBAS
PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE.  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM. Comprovada a inexistência de omissão da
autoridade  coatora  na  apreciação  do  pedido
administrativo formulado pela municipalidade, não
há que se falar em violação ao direito constitucional
de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV, 'a', da CR/88.
-  O  art.  97,  caput,  do  ADCT,  permite  aos  Estados,
Distrito Federal e Municípios que estejam em mora
no pagamento de precatórios a adoção de um regime
especial, que exclui o sistema de pagamento previsto
pelo art. 100 da CF, sendo certo que, não havendo a
liberação dos recursos à satisfação dos créditos pelo
regime especial,  os  Estados,  Distrito  Federal  e  os
Municípios devedores poderão sofrer seqüestro de
valores,  independentemente  da  existência  de
pedido de credor para fins de emissão da ordem de
sequestro, nos termos do § 13º do art. 97 do ADCT.
Restando  incontroverso  o  inadimplemento  do
Município,  concernente ao pagamento das parcelas
que compõe o precatório, é perfeitamente possível o
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seqüestro  de  verbas  públicas,  razão  pela  qual  a
denegação  da  segurança  é  medida  que  se  impõe.
(TJMG;  MS  1.0000.12.039925-8/000;  Rel.  Des.  Elias
Camilo; Julg. 24/04/2013; DJEMG 03/05/2013).

Em  outra  senda,  o  acervo  probatório  coligido  não
respalda  a  pretensão  do  impetrante,  notadamente  o  processo  administrativo
anexado às fls. 25/184.

Sem olvidar para o fato de que o suposto ato coator
combatido, à luz dos princípios administrativos correlatos, goza da presunção de
veracidade,  carecendo,  para  ser  desconstituído  de  prova  hábil,  conjuntura  não
realizada neste feito.

Desse modo, afastada a argumentação de nulidade
do ato processual de sequestro, fls. 18/19, porquanto fundamentado nos seguintes
comandos legislativos: arts. 33 e 34, da Resolução nº 115, do Conselho Nacional de
Justiça, e art. 97, do Ato de Disposições Transitórias Constitucionais da Constituição
Federal de 1988.

Em  decorrência  da  validade  do  ato  impugnado,
fulminado o direito líquido e certo aduzido pelo Município de Remígio, máxime por
restar confirmado o desatendimento no montante do repasse realizado, fls. 29, 30 e
117. Não desnatura tal entendimento, o comprovante dos depósitos, fls. 172/179, pois
condizem  aos  anos  de  2013  e  2014,  interregno  não  englobado  no  procedimento
administrativo.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como VOTO.

Presidiu a sessão o Desembargador Romero Marcelo
da  Fonseca  Oliveira  -  Vice-Presidente,  no  exercício  da  Presidência,  na  eventual
ausência  da  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti
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(Presidente).  Participaram  do  julgamento,  o  relator  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho)  e  os  Desembargadores  José  Ricardo  Porto,  Leandro  dos  Santos,  José
Aurélio  da  Cruz,  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque, João Alves da Silva, Carlos Martins Beltrão Filho, Luiz Silvio Ramalho
Júnior, Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio Alves Teodósio e João Benedito da Silva.

Ausentes  os  Desembargadores  Maria  das  Graças
Morais  Guedes,  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos, Márcio Murilo da Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça) e Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, substituindo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand de Araújo Asfora.

Sala  das  Sessões  do  Egrégio  Tribunal  Pleno  do
Tribunal  de Justiça  do Estado da Paraíba,  em 03 de dezembro de 2014 -  data  do
julgamento.

João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

Relator
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