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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR CELSO DE 

MELLO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

ADI Nº 5463 

REQUERENTE: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 

ADVOGADOSDO BRASIL - CFOAB 

REQUERIDA: PRESIDENTA DA REPÚBLICA/ CONGRESSO 

NACIONAL 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS – CNSP, representada pelo seu Presidente Antonio Tuccilio, 

conforme estatuto anexo (DOC 1) CNPJ 86.702.834/OOO1-64 brasileiro, 

casado, RG 2.097.299 – Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, nº 88 6º conj. 602 

Centro São Paulo, CEP 01.017-909 e  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – ANSJ, representada pelo seu 

Presidente José Gozze,  conforme estatuto anexo, (DOC. 2) CNPJ 

089.312.708-72  brasileiro, casado, RG 3.857.293 – Rua Conselheiro Furtado 

nº 93, 2º andar Centro São Paulo CEP 01.511- 000, neste ato representadas 

pelo Dr. JULIO BONAFONTE, escritório nesta Capital, na  Rua Senador  Paulo 

Egídio, 72 6º andar conj. 601 CEP 01.006.904, São Paulo Fone: (11) 3113-

0101, conforme procurações anexo, (DOCS. 3 e 4), vêm respeitosamente à  

presença  de  Vossa Excelência requerer o seu ingresso no processo em 

referência  como: 

 

“AMICUS CURIAE” 
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Nos termos da Lei 9868/99 e art. 131 § 3º do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, garantindo-lhe inclusive 

sustentação oral, que assim dispõe: 

 

Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, 

dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou 

impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral. 

 

“§ 3º Admitida a intervenção de terceiros no 

processo de controle concentrado de 

constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir 

sustentação oral, aplicando-se, quando for o 

caso, a regra do § 2º do artigo 132 deste 

Regimento.  

 

(Acrescentado pela ER-000.015-2004)” 

 

A legitimidade é publica e notória bastando para 

tanto a representatividade de mais de 700.000 servidores ativos, aposentados 

e pensionistas e trabalhadores em todo o Brasil, a exemplo do que ocorreu 

como autor junto com a OAB – Conselho Federal na ADI 4357 – PEC 62/09 – 

Precatórios perante o Supremo Tribunal Federal, que sofrerão os efeitos do 

julgado em questão nos precatórios alimentares, especificadamente na 

utilização de depósitos judiciais a que se refere a Lei Complementar Federal nº 

151 de 6 de agosto de 2015, que alterou as Leis Complementares nº 148/2014 

e revogou as Leis nº 10.819/2003 e 11.429/2006. 

 

Registro que sobre o tema “Utilização dos Recursos dos 

Depósitos judiciais e extrajudiciais pelos Estados”, participei como expositor na 

audiência pública aos 21/09/2015, realizada pelo Ministro Gilmar Mendes no 

Supremo Tribunal Federal, e que também Vossa Excelência deferiu meu 

ingresso como “amicus curiae” em matéria idêntica no despacho de 29/10/2015 

– ADI 5361. 
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A ADI requerida merece prosperar, pois questiona 

inconstitucionalidades de parte do artigo 3º da Lei Complementar nº 

151/2015 e dos incisos II a IV e do artigo 7º, inclusive seu parágrafo único no 

diploma legal supracitado:  

“Art. 3o A instituição financeira oficial transferirá para 

a conta única do Tesouro do Estado, do Distrito 

Federal ou do Município 70% (setenta por cento) 

do valor atualizado dos depósitos referentes aos 

processos judiciais e administrativos de que trata o 

art. 2o, bem como os respectivos acessórios.  

 

Art. 7o Os recursos repassados na forma desta Lei 

Complementar ao Estado, ao Distrito Federal ou ao 

Município, ressalvados os destinados ao fundo de 

reserva de que trata o § 3o do art. 3o, serão 

aplicados, exclusivamente, no pagamento de:  

 

I – precatórios judiciais de qualquer natureza;  

 

II – dívida pública fundada, caso a lei 

orçamentária do ente federativo preveja dotações 

suficientes para o pagamento da totalidade dos 

precatórios judiciais exigíveis no exercício e não 

remanesçam precatórios não pagos referentes 

aos exercícios anteriores;  

 

III – despesas de capital, caso a lei orçamentária 

do ente federativo preveja dotações suficientes 

para o pagamento da totalidade dos precatórios 

judiciais exigíveis no exercício, não remanesçam 

precatórios não pagos referentes aos exercícios 

anteriores e o ente federado não conte com 

compromissos classificados como dívida pública 

fundada;  
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IV – recomposição dos fluxos de pagamento e do 

equilíbrio atuarial dos fundos de previdência 

referentes aos regimes próprios de cada ente 

federado, nas mesmas hipóteses do inciso III.  

 

Parágrafo único.  Independentemente das 

prioridades de pagamento estabelecidas 

no caput deste artigo, poderá o Estado, o Distrito 

Federal ou o Município utilizar até 10% (dez por 

cento) da parcela que lhe for transferida nos 

termos do caput do art. 3o para constituição de 

Fundo Garantidor de PPPs ou de outros 

mecanismos de garantia previstos em lei, 

dedicados exclusivamente a investimentos de 

infraestrutura.” 

 

Sem dúvida alguma, as inconstitucionalidades, ao 

ver dos credores de precatórios alimentares são flagrantes, pois, o caput do 

artigo 3º direciona equivocadamente e contrário a própria lei, a transferência 

para a conta única do Tesouro do Estado o valor dos depósitos judiciais 

quando o correto é para a conta especial para pagamento dos precatórios, que 

inclusive, consta do texto constitucional no artigo 97 do ADCT, § 4º, inciso II e § 

5º conforme poderá se constatar a seguir: 

 

 

"§ 4º As contas especiais de que tratam os § 1º e 

2º serão administradas pelo Tribunal de Justiça 

local, para pagamento de precatórios expedidos 

pelos tribunais." 

 

"Parágrafo 5º Os recursos depositados das 

contas especiais de que tratam os § 1º e 2º deste 

artigo não poderão retornar para Estado, Distrito 

Federal e Municípios devedores." 
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O comando é cristalino, pois a transferência para as 

contas administradas pelos Tribunais para pagamento dos precatórios, elimina 

a possibilidade dos entes devedores desviarem para outras despesas os 

valores dos depósitos judiciais, o que poderá se verificar tem acontecido, como 

por exemplo os Estados de Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e São 

Paulo, vide matéria a seguir publicada pelo Jornal "O Estado de São Paulo" de 

18/01/2016. 

 

“Estados usam R$ 17 bilhões de depósitos judiciais para fechar 
as contas em 2015 

DANIEL BRAMATTI, EDUARDO KATTA I I, RICARDO Cl I A POI.A, FÁBIO 
GR ELLF:T E LEONARDO AUGUSTO, ESPECIAL PARA O ESTADO- O 
ESTADO DRS. PAULO 

18 Janeiro 2016 102h 00 - Atualizado:18 Janeiro 2 016 113h 33 

Ao menos 11 governos estaduais sacaram dinheiro, que terá de ser devolvido 
para as contas administradas pela Justiça, para amenizar rombo do erário 

Na tentativa de reduzir rombos fiscais em 2015, pelo menos 11 dos 27 

governadores sacaram um total de R$ 16,9 bilhões de depósitos judiciais e 

usaram os recursos para pagar parcelas da dívida com a União, precatórios e 

até aposentadorias de servidores, conforme levantamento em Tribunais dc 

Justiça e governos. Esse montante representa 13% do estoque total de 

recursos que os tribunais estaduais tinham sob custódia até o fim de 2014, da 

ordem de R$ 127 bilhões, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ).  

O uso de parle desse fundo pelos governos é uma solução emergencial 

e temporária: em algum momento, esse dinheiro lerá de ser devolvido para as 

contas administradas pela Justiça. Os depósitos judiciais são formados por 

recursos de governos, empresas ou pessoas físicas envolvidos em litígios que 

envolvem pagamentos, multas ou indenizações. Os recursos ficam sob 

administração da Justiça até que haja uma decisão finalbs~o a legalidade do 

pagamento ou seu volume. 

A utilização desses recursos foi a saída encontrada por diversos 

governadores para compensar as perdas de arrecadação decorrentes da 

crise econômica. Nos primeiros oito meses dc 2015, lodos os Estados, sem 
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exceção, tiveram redução real dc receita cm comparação com o mesmo 

período de 2014 - os dados até dezembro ainda não foram publicados. 

A existência de R$ 127 bilhões cm depósitos judiciais nos Estados é uma 

decorrência da morosidade da Justiça - quanto mais demora a conclusão dos 

processos, maior o bolo fica. 

O acesso às verbas foi feito, em alguns casos, com a aprovação de leis 

estaduais nas Assembleias Legislativas - a legalidade das mesmas sofreu 

contestação no Supremo Tribunal Federal. 

Em agosto do ano passado, porém, houve aval federal para algumas das 

operações, com a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei Complementar 

151. O autor da proposta legislativa que deu origem à lei foi o senador José 

Serra (PSDB-SP). Essa nova legislação permite que os chefes dos Executivos 

estaduais e municipais utilizem até 70% dos depósitos judiciais e 

administrativos dos quais seus governos são parte da ação. Mas foi dada 

prioridade ao pagamento de precatórios - dívidas resultantes de decisões 

judiciais. As discrepâncias entre as regras federais e estaduais levaram o 

Conselho Nacional de Justiça a determinar, em novembro passado, que só 

precatórios sejam pagos com os depósitos judiciais até que não haja 

pendências nesse quesito. Só então o dinheiro poderá ser usado para outras 

finalidades (previdência, dívida com a União etc). 

Leis. Somente o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), usou 

em 2015 R$ 6,9 bilhões dos depósitos mantidos pelo Tribunal de Justiça 

fluminense. Duas leis estaduais autorizaram a apropriação dos recursos - a 

primeira, de 2013, citava apenas a quitação de precatórios como destino 

possível, mas a segunda, de 2015, ampliou o leque. O resultado é que mais de 

96% dos recursos sacados no ano passado acabaram indo para o 

Rioprevidência, responsável pelo pagamento de aposentados e pensionistas.  

Em Minas Gerais, o governador Fernando Pimentel (PT) sacou quase R$ 

4,9 bilhões dos recursos sob custódia da Justiça para pagar previdência e 

dívida com a União. Na prática, foi o que garantiu, até aquele momento, o 

pagamento dos servidores em dia. Na justificativa do projeto dc lei enviado à 

Assembleia para dar respaldo legal ao saques do dinheiro, o governo 

argumentou que, se a medida não fosse aprovada, havia risco de 

"contingenciamento sobre o pagamento das remunerações dos servidores 

públicos estaduais, proventos dos inativos e repasses". 
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A modulação dos efeitos da decisão da ADI 4357 

ocorrida em 25/03/2015 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que 

delegou ao Conselho Nacional de Justiça competência não só para 

regulamentação, mas para fiscalização da utilização dos depósitos judiciais, 

resultou em decisão no pedido de providências 1199, processo nº 0005051-

94.2015.2.00.0000, no sentido da utilização somente para pagamento dos 

precatórios.  

A outra flagrante inconstitucionalidade a que se 

refere o artigo 7º, incisos II a IV e parágrafo único da Lei Complementar nº 

151/2015 estabelece exatamente a prioridade que os recursos dos depósitos 

judiciais serão aplicados exclusivamente no pagamento dos precatórios 
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judiciais de qualquer natureza, o que por si só demonstra a conduta de má 

gestão dos recursos com absoluto desvio de finalidade, que deve ser coibido 

na fiscalização pelo CNJ com o pagamento de custeio e previdência, mesmo 

sabedores de estoque de precatórios pendentes para pagamento. 

Efetivamente, a inconstitucionalidade se faz 

presente quando o ente devedor, paga outras despesas públicas e não paga 

os precatórios, sendo totalmente inconstitucionais às legislações editadas nos 

Estados e Municípios. 

Repita-se, o Conselho Nacional de Justiça no pedido 

de providência acima referido, decidiu concedendo liminar posteriormente 

ratificada pelo Conselho que os entes devedores guardem a devida 

observância aos requisitos erigidos no artigo 7º da Lei Complementar nº 

151/2015, ou seja, exclusivamente para pagar precatórios judiciais de 

qualquer natureza, vide ementa a seguir reproduzida e juntada (DOC. 5). 

“DA LIMINAR 

De todo o exposto, resulta imperiosa a conclusão de 

que os termos de compromisso a serem firmados 

pelos entes federados, a fim de viabilizar a 

transferência, para a conta única do Tesouro 

respectivo, dos valores correspondentes a depósitos 

referentes a processos judiciais e respectivos 

acessórios, devem guardar escrita observância aos 

requisitos erigidos na Lei Complementar nº 

151/2015, especialmente o critério de gradação 

erigido no seu artigo 7º. 

As alegações e documentos trazidos aos autos, 

todavia, dão conta de que, em alguns Estados, tais 

termos de compromisso já foram firmados, impondo-

se o seu exame, de forma individual, a fim de que 

este Conselho exerça o necessário controle de 

legalidade sobre tais atos administrativos. 
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Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR, a fim de determinar aos Tribunais de 

Justiça requeridos que: 

a) ao celebrar Termos de Ajuste e Compromisso com o 

escopo de liberar a transferência de recursos 

oriundos de depósitos judiciais para as contas dos 

Tesouros dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, guardem a devida observância aos 

requisitos erigidos no artigo 7º da Lei Complementar 

nº 151/2015, abstendo-se de firmar Termos que 

importem a possibilidade de aplicação de tais 

recursos fora das hipótes expressamente elencadas 

nos incisos I a IV do referido dispositivo de lei, ou 

sem a devida observância da prioridade ali 

assegurada ao pagamento de precatórios judiciais 

de qualquer natureza; 

 

b) tragam aos autos, em 5 dias, cópia da legislação 

estadual e dos autos de natureza regulamentar 

eventualmente existentes sobre a matéria; 

 

c) no caso de já haverem firmado termos de 

compromisso com os entes federados que façam vir 

aos autor cópia dos respectivos termos, no prazo de 

5 dias; 

 
d) informem as medidas adotadas para a fiscalização 

do cumprimento dos termos de compromisso já 

firmados, no prazo de 5 dias; ” 

 
 

 
Intimem-se  
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O que é mais importante e grave, e deve ser 

destacado é a operacionalidade das entidades devedoras que não poderão 

utilizar os valores do depósito judicial para compor a sua obrigação 

constitucional de repasse da receita corrente líquida, definida na própria 

Emenda Constitucional nº 62/2009 ADI 4357, o que também é inconstitucional, 

pois os referidos recursos têm percentuais que já estão definidos e não podem 

ser confundidos ou acrescidos de valores de depósitos judiciais. 

 

Consequentemente se impõe a declaração de 

inconstitucionalidade de parte do artigo 3º da Lei Complementar nº 151/2015 

e dos incisos II a IV e do artigo 7º, inclusive seu § único no diploma legal 

supracitado, para o correto cumprimento do decidido na modulação pelo 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, ADI 4357, com os seguintes ditames 

para o pagamento dos precatórios judiciais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Que o valor atualizado dos depósitos judiciais sejam transferidos 

diretamente às contas especiais administradas pelos Tribunais de Justiça 

nos Estados; 

 

2- Que as entidades devedoras observem rigorosamente a utilização dos 

valores dos depósitos judiciais, exclusivamente para os pagamentos dosa 

precatórios judiciais de qualquer natureza, não podendo utilizar para outras 

despesas, desde que exista estoque de precatórios pendentes, sob pena de 

punição decorrente do controle de legalidade e fiscalização pelo Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ; 

 

3- Que os valores dos depósitos judiciais somente poderão ser considerados 

para pagamento dos precatórios, independentemente dos percentuais já 

definidos nos repasses mensais vinculados a receita corrente líquida, 

discriminados na Emenda Constitucional nº 62/2009 – ADI 4357. 
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A admissão como assistente “amicus curiae”, tem o único 

e exclusivo objetivo de oferecer os presentes subsídios de convencimento sem 

absoluta interferência, nem retardo na tramitação do recurso, a exemplo de 

como ocorreu em nossa atuação na ADI 4357, neste Colendo Supremo 

Tribunal Federal. 

Deferida à admissão, requer-se a inclusão deste 

Advogado nas publicações com a garantia de manifestações, bem como a 

sustentação oral, nos termos do R.I.S.T.F. e artigo 3º da Resolução nº 

388/2005. 

 

Nestes Termos, 

 

P. Deferimento. 

 

 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2016 

 

 

__________________    

 JULIO BONAFONTE  

    OAB/SP 123.871  

 

  

 

 

 

 

 


