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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 

3004381-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE 

SÃO PAULO, é agravado JORGE KAZUO TAKIGUTI (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª Câmara de Direito Público 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 

recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI 

(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.

São Paulo, 22 de janeiro de 2020.

AROLDO VIOTTI

Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 42.021

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3004381-39.2019.8.26.0000 - São Paulo

AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVADO: JORGE KAZUO TAKIGUTI

JUIZ 1ª INSTÂNCIA: MARCELO SÉRGIO

Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual nº 17.205/19 
que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor. 
Titulo judicial que transitou em julgado antes da publicação da 
referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a 
situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à 
segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e 
deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido. 

I. Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão do D. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda 

Pública do Estado de São Paulo que, em Incidente de Requisição de Pequeno Valor, 

instaurado por JORGE KAZUO TAKIGUTI (proc. nº 1026540-84.2015.8.26.0053/00002), 

indeferiu pedido da agravante para intimar o exequente a juntar aos autos termo de renúncia 

do valor excedente ao teto fixado, pela Lei Estadual nº 17.205/2019, para definição de 

obrigações de pequeno valor, determinando seja observado o teto estabelecido 

anteriormente à vigência da referida lei.

Nas razões, assevera em resumo: a) a Lei Estadual nº 17.205/19 é de 

aplicabilidade imediata, nos termos do art. 2º da referida lei e do art. 87, “caput”, do ADCT; b) 

trata-se de norma de natureza processual, regida pelo princípio “tempus regit actum”, que 

não afeta o direito material da parte, mas apenas inova o procedimento de sua concretização; 

c) a Administração, adstrita ao princípio da legalidade, não pode ignorar o novo limite da 

OPV; e) não há falar, no caso em tela, em violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito ou 

coisa julgada; f) a decisão impugnada violou a separação dos poderes. Pede o acolhimento 

do recurso, com efeito suspensivo, “para que seja aplicado, como marco temporal da fixação 

da modalidade de pagamento do débito fazendário, a expedição do ofício requisitório” (textual 

 fls. 11). Subsidiariamente, pede a suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do 

STF, e a remessa dos autos ao Órgão Especial desta Corte, caso se entenda pela 

manutenção da decisão agravada. Este, em síntese, o relatório.
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II. O agravo comporta julgamento imediato, 

independentemente de ulteriores providências, diante da solução adotada.

Trata-se, na origem, de Ação de rito ordinário movida por Jorge Kazuo Takiguti 

contra a Fazenda do Estado de São Paulo, em fase de cumprimento de sentença, na qual se 

reconheceu ao autor-agravado, o direito ao ressarcimento de valores de remuneração 

descontados no período entre abril de 2009 e fevereiro de 2010 (fls. 246/253  proc. nº 

1026540-84.2015). A executada, ora agravante, apresentou Impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls. 471/478  proc. nº 1026540-84.2015), na qual arguiu excesso de execução. 

Após manifestação do exequente, concordando com o valor apontado pela executada, a r. 

decisão de fls. 483/486 dos autos do proc. nº 1026540-84.2015 acolheu a impugnação, 

reduzindo o valor da execução a R$ 91.691,39 (noventa e um mil seiscentos e noventa e um 

reais e trinta e nove centavos).

Em 26.03.2019, o exequente instaurou o presente Incidente de Requisição de 

Pequeno Valor (proc. nº 1026540-84.2015/00002), renunciando ao valor excedente ao teto 

estipulado para as obrigações de pequeno de valor, e requerendo a expedição de ofício 

requisitório de pequeno valor para o pagamento da quantia de R$ 30.111,55 (trinta mil cento 

e onze reais e cinquenta e cinco centavos).

A r. decisão de fls. 38 dos autos de origem (proc. nº 1026540-84.2015/00002), 

datada de 7.11.2019, homologou a renúncia ao valor excedente e deferiu a expedição do 

ofício requisitório.

Cientificada acerca do ofício requisitório, a Fazenda Estadual requereu a 

intimação do exequente para juntar aos autos termo de renúncia aos valores que excederem 

o montante equivalente a 440,214851 UFESPs, novo teto fixado pela Lei Estadual nº 

17.205/19 para a definição das obrigações de pequeno valor (fls. 45/46 - origem).

Sobreveio, então, a r. decisão agravada, a seguir parcialmente reproduzida (fls. 

47/56  origem):

“Vistos.

A Constituição Federal, ao dispor sobre ofício requisitório de pequeno valor, 

estabeleceu que cada ente, por leis próprias, poderão fixar valores distintos, segundo sua 

capacidade econômica, apenas tendo que respeitar o mínimo igual ao valor do maior benefício do 

Regime Geral de Previdência Social (art. 100, §§ 3º e 4º).
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Nesse sentido, em 7 de novembro de 2019 foi publicada a Lei Estadual nº 17.205, 

estabelecendo novo teto para considerar uma obrigação como de pequeno valor (igual ou inferior a 

440,214851 UFESPs).

Em seu art. 2º, constou que a lei entrará em vigor na data da sua publicação, 

produzindo efeitos imediatos.

Não se discute a possibilidade de redução do valor para considerar uma obrigação 

como de pequeno valor e a opção do legislador pela produção imediata de efeitos na nova lei. 

Contudo, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Desse modo, a fim de compatibilizar a lei estadual com a Constituição Federal, certo 

que a nova legislação não pode atingir crédito e forma de pagamento já consolidados, reconhecido 

por sentença transitada em julgado.

Embora possa dizer a Fazenda que a nova lei não estaria a interferir no valor 

reconhecido judicialmente, é inegável que modificar a forma de pagamento, transformando o rito do 

RPV para Precatório, implica, na verdade, quase que excluir a possibilidade de o credor usufruir do 

bem reconhecido judicialmente em tempo razoável (vale lembrar que a duração razoável do processo 

também é princípio adotado pela Constituição Federal).

Muitos dos credores, depois de percorrer todo o sistema jurisdicional para 

reconhecimento do seu direito, quando seus créditos estão submetidos ao regime do Precatório, 

falecem antes de receberem o valor ou preferem ceder o crédito para uma crescente indústria de 

cessão de crédito, muitas vezes por valores inferiores a 30% do valor a que teriam direito.

Ou seja, transformar o rito de pagamento do RPV para Precatório afeta, na minha 

visão, diretamente o direito material reconhecido no título judicial.

Daí porque a nova lei somente poderá ter efeitos para os títulos judiciais cujo trânsito 

em julgado tenha ocorrido a partir de sua vigência, não afetando os títulos judiciais acobertados pela 

coisa julgada.

Pertinente transcrição de trecho do v. Acórdão da lavra do e. Ministro Celso de Mello, 

proferido quando do julgamento do AgRg no RE nº 646.313/PI em 18 de novembro de 2014:

(...)

No mesmo sentido: AgRg no RE 601.215/DF, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6 de 

março de 2012; AgRg no RE 629.743/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24 de junho de 

2014.

O E. Tribunal de Justiça de São Paulo também já adotou idêntico posicionamento:

(...)

No presente caso, o título judicial transitou em julgado em data anterior à publicação 

da Lei Estadual nº 17.205/2019, pelo que deve ser respeitado o regime vigente à época.

Com estes fundamentos, indefiro o pedido da Fazenda Estadual, devendo ser 

observado, para fins de RPV, o valor estabelecido anteriormente à vigência da Lei nº 17.205, de 7 de 

novembro de 2019.

Intimem-se.”
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Busca a agravante a aplicação do novo teto para definição das obrigações de 

pequeno valor, estabelecido pela Lei Estadual nº 17.205/19, ao argumento principal de que 

referido diploma produz efeitos imediatos, a partir da data de sua publicação.

Sem razão, contudo. Conquanto tenha sido expedido o ofício requisitório já na 

vigência da Lei Estadual nº 17.205/19, a novel legislação não tem aplicação ao caso dos 

autos.

Soam os artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 17.205, de 7 de novembro de 2019:

“Artigo 1º - Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São 

Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, como disposto no § 3º do artigo 100 da 

Constituição Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações 

judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor 

individual do credor, na data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza do crédito, 

seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma 

data, vedado o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de 

parcela nessa modalidade de requisição.

Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao valor que exceder o 

limite definido no “caput” deste artigo, fica facultada aos credores a opção pela requisição direta de 

seus créditos, na forma desta lei.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos 

imediatos e revogando as disposições em contrário.” (g.n.)

Como anotado na r. decisão impugnada, não se questiona a possibilidade de 

redução do teto das obrigações de pequeno valor, tampouco a opção do legislador estadual 

pela produção imediata dos efeitos da nova lei. A determinação do art. 2º da lei, porém, não 

quer significar a aplicação da nova disciplina a toda e qualquer execução em curso. Deve-se 

conferir à Lei Estadual interpretação conforme à Constituição Federal. Mais especificamente, 

as disposições do art. 2º da Lei Estadual nº 17.205/19 devem ser interpretadas à luz do art. 

5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

O novo teto das OPVs, estipulado pela Lei Est. nº 17.205/19, não pode atingir 

crédito reconhecido por sentença transitada em julgado anteriormente à sua edição, em 

1º.12.2016 (fls. 255 do autos da ação ordinária), pena de violação à coisa julgada e, por 

conseguinte, afronta à segurança jurídica.
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Além disso, nas palavras do Des. JOSÉ CÂMARA JÚNIOR, em precedente 

cônsono da 8ª Câmara de Direito Público, o acolhimento da pretensão da Fazenda Estadual, 

“qualificaria inaceitável retroatividade da lei, alcançando situação processual já consolidada quando 

de sua vigência, porquanto se admitiria que o Município, já intimado para pagar a dívida, 

estabelecesse 'ex post facto' o regime jurídico a que ela se submeterá” (Agravo de Instrumento nº 

2222872-98.2017.8.26.0000, j. 13.12.2017).

Notadamente no caso dos autos, com muito mais razão há de se considerar a 

inaplicabilidade dos ditames da Lei estadual nº 17.205/19, porque o incidente de requisição 

de pequeno valor foi iniciado pelo exequente em 26 de março de 2019, muito antes da 

publicação da normativa em comento, ainda na vigência do teto anterior. Claro se afigura não 

se poder, em tais circunstâncias, penalizar o credor pela demora imputável exclusivamente 

ao serviço judiciário, que apenas apreciou o pedido de expedição do requisitório em 7 de 

novembro de 2019.

Nesse sentido a orientação predominante do Col. Supremo Tribunal Federal, a 

exemplo dos precedentes mencionados na r. decisão agravada: AgRg no RE nº 646.313/PI. 

Rel. o Min. CELSO DE MELLO, j. 1811.2014; AgRg no RE nº 601.215/DF, Rel. o Min. 

CELSO DE MELLO, j. 6.03.2012; AgRg no RE nº 629.743/DF, Rel. o Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, j. 24.06.2014.

Assim também a iterativa orientação da jurisprudência deste Tribunal: Agravo 

de Instrumento nº 2089672-24.2019.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Público, Rel. o Des. 

REINALDO MILUZZI, j. 26.07.2019; Agravo de Instrumento nº 2202629-02.2018.8.26.0000, 

3ª Câmara de Direito Público, Rel. a Des. PAOLA LORENA, j. 18.06.2019; Agravo de 

Instrumento nº 2000011-34.2019.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. o Des. 

GERALDO XAVIER, j. 07.02.2019; Agravo de Instrumento nº 2210344- 95.2018.8.26.0000, 5ª 

Câmara de Direito Público, Rel. o Des. FRANCISCO BIANCO, j. 19.12.2018; Agravo de 

Instrumento nº 2175581-68.2018.8.26.0000,12ª Câmara de Direito Público, Rel. o Des. 

OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 03.12.2018; Agravo de Instrumento nº 2174687- 

92.2018.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Público, Rel. o Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, 

j. 23.10.2018; Agravo de Instrumento nº 2245868-90.2017.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito 

Público, Rel. o Des. PAULO BARCELLOS GATTI, j. 05.03.2018; Agravo de Instrumento nº 

2234724-22.2017.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. o Des. MARREY UINT, j. 

06.02.2018; Agravo de Instrumento nº 2133219-85.2017.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito 

Público, Rel. o Des. RICARDO FEITOSA, j. 27.11.2017.
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Caso é de se negar provimento ao recurso, inclusive no que tange aos pedidos 

subsidiários.

Não se ignora que a questão relativa ao marco temporal para a aplicação das 

normas editadas nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF/88 é objeto de repercussão geral 

reconhecida pelo STF (Tema 792). No entanto, não há determinação de suspensão dos 

processos que tratem da matéria.

Improcede, ainda, o pedido de remessa dos autos ao Col. Órgão Especial 

deste Tribunal, fundado no art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10. Pacificado o entendimento 

da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a mera ausência de 

aplicação de uma determinada norma não caracteriza violação a “reserva de plenário”, 

exigindo-se, para a violação da Súmula Vinculante n. 10, que a decisão fundamente-se na 

contrariedade da norma à Constituição Federal. Nesse sentido, precedentes do Egr. 

Supremo Tribunal Federal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. 

RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. 

MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA PARCELA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 17.11.2010. Não há 

falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Sumula Vinculante 10, porquanto não 

declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, 

a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito 

infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a 

norma legal discutida na espécie. Precedentes. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso 

extraordinário que o Tribunal a quo se limitou ao exame da matéria à luz de normas 

infraconstitucionais. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual ofensa reflexa a 

norma constitucional não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não 

provido.” (STF, Ag. Reg. no RE nº 776.933/SC, 1ª Turma, Rel. a Min. ROSA WEBER, j. 

12.08.2014 - g.n.);  Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da 

Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. 

Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência 

da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do 

STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob 

fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação 

infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da 

legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 

280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (Ag.Rg. no RE com Ag. nº 876.719. 2ª Turma, Rel. 

Min. DIAS TOFFOLI, j. 09.06.15 - g.n.).
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A decisão impugnada, assim, não merece reparo.

III. Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.

Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento 

virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento 

deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

AROLDO VIOTTI
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