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Capitulo 16

 SUMIU O QUE ESTAVA DEPOSITADO EM JUIZO. E AGORA?

Fernando Facury Scaff'

01. O temporege 0 ato (tempus regit actum),j4 diziam os romanos. Mesmo

tendo falecido em 19 de janeiro de 2017, veio a lume em 01 defevereiro de

2018 0 acérdao da ADI 5353, cujo relator foi o Ministro Teori Zavascki, e

que versa sobre a constitucionalidade de lei do Estado de Minas Gerais sobre

a liberacdo de depésitos judiciais para quitagao de precatérios. O julgamento

ocorreu em 28 de setembro de 2016. Uso desse mote para escrever este texto

em homenagem ao Ministro Teori Zavascki.
02.A Lei Complementar 151, em 5 de agosto de 2015, determina que

os depésitos judiciais e administrativos realizados em dinheiro, envolvendo

matéria tributaria ou nao, nos quais os Estados, Distrito Federal e Municipios

sejamparte, possamser usados para pagamento deprecatdrios e outras despesas

correntes.Varias unidadesda federag4o estavaminteressadas nessa medida para

aliviar os cofres ptiblicos, tendo destaque o Estado de Sio Paulo”. O foco do

debate parlamentar era que mais de 21 bilhdesde reais que estavam congelados

seriam liberados para queesses entes federados cumprissem seus compromissos

financeiros, e cerca de R$ 1,6 bilhdes seriam liberados ao ano,todos osanos.

Essas cifras nado representam trocados.
Contemporaneo4 edicdo da lei complementar, o Ministro Gilmar Mendes,

do STE noseio da ADI 5072, convocoua realizagao de uma audiéncia publica

para discutir a utilizacdo de parcela dos depésitos judiciais para quitagdo de

precatérios,pois, através de norma estadual o Rio de Janeiro estava autorizado a

utilizar os depésitos judiciais para pagamento de precatérios até o limite de 70%.

O temaé importantissimo sob varios aspectose justifica a preocupa¢ao

do Ministro Gilmar Mendes em ter convocado a audiéncia publica para de-

 

1 Professor da Universidade de Sio Paulo — USP e Professor da Universidade Federal do
Para - UFPA.Livre docente e Doutor emDireito pela USP.Advogado. Sécio do escritorio

Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimaraes, Pinheiro e Scaff — Advogados.

Reportagem de Pedro Canfrio nosite Consultor Juridico, Dilma sanciona lei que transfere

depésitos judiciais para Executivo, http://www.conjur.com.br/2015-ago-06/dilma-sancio-

na-lei-transfere-depositos—judiciais-executivo.

Noticias do STE STF convoca audiéncia publica para debater uso de depésitosjudiciais,ht-

tp://www.stfjus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=296696&tip=UN
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bater a matéria.Vou tentar expor alguns aspectos muito preocupantesacerca
do assunto.

03.A Lei Complementar 151/15 permitiu o uso desses recursos pelo

Poder Executivo de Estados e Municipiosaté 0 limite de 70% do que estiver

depositado judicialmente, para uso nos seguintestipos de gastos, considerados

de formasucessiva, isto é,s6 se pode gastar no item seguinte se o anterior

estiversatisfeito: 1) pagamento de precatdrios, sejamos correntes, sejam aque-

les em atraso; 2) pagamento de divida fundada,caso haja dinheiro suficiente

para o pagamento dos precatérios — o que é umahipotese cerebrina, pois

© item anterior prevé o pagamento dos valores de precatérios ematraso e

doscorrentes, logo, dificilmente sobrar4 dinheiro para pagamento da divida

fundada além dos préprios precatérios em atraso, que também sao divida

fundada (art. 30, par 70, LRF); 3) despesas de capital (investimento ptblico) e

4) recomposicio dos fundos previdenciarios.

Ocorre que depésitosjudiciais nao sao receitas publicas, masingressos. Ingressos

naosao receitas; eles apenastransitampelos cofres ptblicos. Receitas correspon-

dem a valores que acrescem o patrim6énio publico. Outra coisa sio despesas

correntes, como 0 pagamentode precatérios, em especial os atrasados, que, em

face dessa(s) norma(s), serao quitados com valores que nfo se caracterizam

comoreceitas, mas como merosingressos.

Em apertada sintese: comessa norma,os Estados e Municipios vio pagardespe-

sas correntes comingressos, e ndo com receitas. Ingressos devem ser devolvidos;receitas nao.

04.A simples descric¢éo dessa operacio demonstra 0 absurdo da medida,

pois foi criada umaespécie de empréstimo entre o Tesouro Piiblico dos Estados

e Municipios, e todos os depositantes judiciais. Nao estou falando dafigura

tributaria do empréstimo compulsério previsto no art. 148 da Constituicao. Falo

de um empréstimo puiblico, que aumentaa divida piiblica, e que obrigatoriamente

deve ser contabilizado como divida nos registros desses entes publicos, o que

seguramente vai extrapolaros limites estabelecidos pelo Senado Federal para

seu endividamento (art. 52, VI, CF). Na verdade, esses limites j4 foram ex-

plodidos, pois algumas dividas ptiblicas nado sio devidamente contabilizadas,

como a dos Estados com as empresas exportadoras, que possuem 0 direito

constitucional (art. 155, paragrafo 2°, X, “‘a”) de reaver o saldo credor de

ICMS,que nao é pago ou 0 é conta-gotas.

Logo,essa normafederal permitiu a criacdo daquilo que os, economistas

chamamde “quase moeda”, ou seja, um meio de pagamento equivalente 4

moeda, tal como os depésitos remunerados da caderneta de poupanga. Isso

permitira que Estados e Municipios aumentem o meiocirculante através

desse endividamento, em uma operacdo que,na pratica, hes permitir4 emitir

moeda, podendo,em algunscasos, se beneficiar de umavalvula processual.

Podeparecer que essa operacio definangasptiblicas esta estruturada como

uma operacdo com o sistema financeiro privado, mas nao € a mesma formula.
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Nosistema financeiro privado, os bancos emprestama terceiros o dinheiro

que deixamos em nossa conta corrente, mantendo umaparte deles como

“depdésito compulsdrio” em caixa (isto é, trata-se de um montante que o

Banco Central impede os bancosprivadosde usar para efetuar empréstimos a

terceiros).A formula financeira priblica usada pela Lei Complementar 151/15

é semelhante, mas tem um aspecto que muda tudo. Enquanto os bancos

privados contam com recursos depositados pelos correntistas todos os dias, 0

sistema de depésitos judiciais vai minguardia a dia, em razdo da possibilidade

de uso do seguro garantia e das fiancas bancarias contra Estadose Municipios,

que passou a ser permitido pela Lei 13.043, que foi promulgada em 13 de

novembro de 2014. Essa Lei alterou o art. 9°, II, da Lei de Execuc6esFiscais

(Lei 6.380/80), permitindo que o contribuinte utilize fianca bancaria ou

seguro garantia para garantir o débito nas acdes de execugao fiscal estaduais

e municipais, o que afasta a obrigatoriedade de depédsitos judiciais. Portanto,

trata-se de um fundo com tendéncia financeira decrescente.

05. Suponhamosa seguintesituagdo, que nao é fruto de singela imagi-

nacao. Um Estado cria umaespécie de taxa de fiscalizagdo que atingira um

nimero determinado de contribuintes. Usarei como exemplo uma Taxa de

Fiscalizacio de Recursos Minerais (TFRM), que atingiu fortemente o setor

empresarial da minera¢4o, ou umaTaxa de Fiscalizacio de Recursos Hidricos

(TFRH), cujo foco é 0 setor hidrelétrico. O debate foi judicializado (ADIs

4785, 4786 e 4787 paraaTFRM,e ADI 5374 para aTFRH), por varias razoes

juridicas relevantes, mas a suspensio da exigibilidade do tributo s6 ocorrera

através da concessio de garantias, que, muitas vezes, s40 exigidas em dinheiro,

e nao sob a formadeseguro garantia ou fianga bancaria — basta ver a expec-

tativa de existir R$ 1,6 bilhdo de recursos depositados judicialmente a cada

ano. Assim que a empresa depositar, 70% do montante sera imediatamente

levantado por aquele Estado que criou a exacdo € os recursos serao desde

logo utilizados. Se, ao final do processo, o Estado for derrotado e¢ tiver que

devolver 0 montante depositado, o Governadore a Assembleia Legislativa ja

serao ocupadosporoutras pessoas, e o problemafoi repassado. Para usar uma

expressio usual, o problemafiscal sera pedalado. Sera um problema para o

futuro,para as futuras geracdes. Eis porque a questao da divida publica sempre

traz um problemaintergeracional, nao podendojamaisser pensada para resolver

problemas de despesas correntes.

Isso demonstra a palpavel ameaga que os contribuintes estaduais e mu-

nicipais terio com o enorme poder queestara disponivel nas maos do Poder

Executivo, de criar tributos e poder levantar 70% dos valores que forem

depositados. Ou seja, o Poder Judiciario perde forca no debate, e também

os contribuintes, pois o governadoratual, e os prefeitos, poderao levantar

o dinheiro depositado pelos contribuintes e deixar eventual devolucao dos

recursos para seus sucessores. Alid4s, exatamente como vem sendo feito com

os precatérios estaduais e municipais, que ndo haviam sido pagos pré-Cons-
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tituicdo de 88 e foram sendo pedalados(art. 33, ADCT), e pedalados(art. 78,

ADCT,EC 30/2000), pedalados novamente (art. 86, ADCT, EC 37/2002), e

ainda pedalados(art. 97, ADCT, EC 62/2009, combinado com as ADIs 4357

e 4425), e, por fim, novamente pedalados (EC 99, ADCTart. 101). Esse novo

sistema cria a possibilidade de Estados e Municipios obterem empréstimos

de todos os depositantes judiciais para pagamento de precatérios vencidos,

e cria a possibilidade de serem necessarios futuros precatérios para que esses

depositantes levantem o dinheiro a que temdireito.

O que exemplifiquei com Estados, sera seguramente amplificado coma

extensao dessa possibilidade para os 5.570 Municipiosbrasileiros, cujo nivel

de responsabilidadefiscal € bastante duvidoso.

06.A AMB—Associagao dos Magistrados do Brasil ingressou com a ADI

5.361 para obter a declarac4o de inconstitucionalidade da Lei Complementar

151, alegando queela fere a Separagdo de poderes,viola o devido processo

legal e cria um empréstimo compulsério fora das hipéteses legais. O Relator é

o Min. Celso de Mello, que nao deferiu o pedidoliminar requerido, seguindo

0 rito estabelecido pelo art. 12 da Lei 9868/99.

Quanto ao litigio contra as leis estaduais que adotam normas seme-

Ihantes, além da ADI 5072 que ensejou a audiéncia ptiblica acimareferida,

relativamente ao Estado do Rio deJaneiro, existe a ADI 5353 contralei do

Estado de Minas Gerais, além de outras ADIs propostas contra o Estado da

Paraiba (ADI 5365), dentre varios outros Estados. O escopo é centrado no

mesmo ponto:utilizaco dos depésitos judiciais pelo Poder Executivo esta-

dual para a quitac4o de dividas. Existem variac6es entreas leis estaduais, com

predominancia de dois aspectos: 1) os percentuais de dinheiro depositado que

devemser liberados; e 2) se a liberagdo deve ser apenas dos cursos deposita-

dos em agdes em que o Poder Pablico for parte, ou se refere aos depdsitos

emgeral, inclusive os que tiverem sido efetuados em agdes que envolvam

relacGes entre partes privadas. E existe umaprejudicial de mérito em todas as

questdes envolvendoesta matéria: haverd competéncia dos entes subnacionais

para legislar sobre a matéria?

A Lei Complementar 151 supriu a questo da competéncialegislativa, e

permitiu esse procedimento pelos Municipios — além de chancelar a conduta

dos Estados. O STF ja entendeu na ADI 3458, cujo relator foi o Ministro

Eros Grau, que a matéria de “depésitos judiciais” é de competéncialegislativa

exclusiva do Poder Judicidrio, em que se discutia Lei do Estado de Goids.

E na ADI 2909, cujo relator foi o Ministro Ayres Britto, referente 4 Lei do

Estado do Rio Grande doSul, foi decidido quese trata de matéria reservada

a competéncia legislativa da Uniao.

07. Registre-se que a Lei federal 9.703/98, que adotoupratica semelhante

para a Unido, foi julgada procedente na ADI 1.933, proposta pelo Conselho

Federal da OAB,e teve por relator o Min. Eros Grau. O tema em debate dizia
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respeito a transferéncia dos depédsitos judiciais dos bancosfederais oficiais para a

conta do Tesouro Nacional, procedimento que foi admitido comoconstitucional.

Nesse julgamento houvedebates sobre a pertinéncia dessas normaspara

os Estados, porém, comonaose tratava do objeto subjudice, nada foi deliberado

acerca desse aspecto, exceto a preocupacdo com eventual indisponibilidade

de recursos em caso de 0 vitorioso nalide vier a levantar os recursos, e nao

haver caixa disponivel para honrar o compromisso. Esse debate se transformou

emobter dictum.

08. Deve-se observar que existem outros interesses subjacentes ao que

acima foi exposto, pois ha uma guerrapelatitularidade desses recursos, entre

o Poder Judicidrio e o Poder Executivo desses Estados. O Poder Executivo

pretende usar esses depdsitos para quitar dividas com precatdérios e outras

despesas, enquanto que o Poder Judicidrio deseja manter esses recursos sob

sua tutela também porque recebe o spread banc4rio sobre seu uso, sendo esses

recursos carreados para fundos administradospor esse Poder. Esse é 0 ponto

central que justifica a entrada da AMBnesselitigio. Ocorre que o PoderJu-

diciario nao usa os recursos, mas apenas o spread bancdrio; enquanto o Poder

Executivo usara os recursos para pagamento de despesas. Entre a cruz e a

caldeirinha, viva o Poder Judiciario.

09. O fato é que 0 uso desses recursos para pagamento de precatérios e

outras despesas semelhantes liberara uma fortuna para outrosgastoslivres, e €

exatamente isso que buscam os gestores desses entes federados. Oslitigantes,

emprocessos contra o Fisco, correm0 risco de ver os depdsitos que realizaram

virar pd, em face do descasamento do prazo entre o uso dosrecursos pelo

poder publico e a longa duragao do processo. Se e quando forem levantar

o dinheiro, pode ocorrer de dinheiro nao mais haver — dele s6 restar uma

fotografia na parede (comoItabira, de Carlos Drummond de Andrade), ou

umasérie de despachosjudiciais. E esses litigantes, vencedores em processos

judiciais transitados em julgado, com direito ao levantamento dos depédsitos

judiciais que realizaram, terem que entrar em umafila de precatérios para

receber o quelhe ser devido — hipdtese que descarto, como sera visto na

conclusio deste texto.

Vejo infringéncia constitucional no art. 167, III, que consagra a regra de

ouro do direito financeiro, e que estabelece que s6 podem ser contraidas dividas

para gastos em despesasde capital. No caso, comoreferido, os depésitos judi-

ciais poderaoser usados para o pagamentode precatdriose para a quitagao de

dividas com fundos de previdéncia — isto é, para gastos com despesas correntes.

Logo, nao se pode fazer divida para realizar despesas correntes. Ai esta a gritante

inconstitucionalidade dessas Leis estaduais e da Lei Complementar 151/15.

Naose trata da espécie tribut4ria empréstimo compulsério na forma do art. 148,

CE mas de um empréstimo ptblico, tomado por Estados e Municipios de

todos os depositantes judiciais, que deve ser devolvido,e quesera utilizado

329



para gastos correntes, o queviola a regra de ouro financeira, prevista no art.
167, Ill, CE o qual determina que o endividamento sé pode ocorrer para a
realizacdo de despesas decapital.

10. Nao ha sombra de diividas que a operacdo em cursose caracteriza
comodivida piblica, embora tenha havido manifestacdes em sentido contrario
na referida audiéncia publica e em alguns textos posteriores.

As dividas publicas podem ser bancArias (financeiras) ou naéo-bancérias
(ndo-financeiras). Um bom exemplo de divida ndo-financeira sio os pre-
catérios em atraso. Caracteriza-se como despesa piiblica se “pagos durante a
execugao do orcamento em que houverem sido incluidos”, caso contrario,
“Gntegram a divida consolidada”, conforme dispéeo art. 30, para 7o, da Lei de

Responsabilidade Fiscal. Logo o uso deingressos priblicos (que ndo se constituem
em receitas priblicas, pois devem ser devolvidos), para a realizagdo de despesas,
se caracteriza como um empréstimo publico,e que deve seguir a regra juridica
estabelecida para os mesmos, dentre elas: 1) s6 pode ocorrer para gastos de
capital, isto €, investimento(art. 167, III, CF); 2) deve estar dentro do limite
global fixado pelo Senado para a divida consolidada de Estados e Municipios
(art. 52,VI, CF); 3) e devem obedecer as condigées previstas pelo Senado para
esse tipo de empréstimointerno(art. 52,VII, CF), dentre outros aspectos. Essas
normas constitucionais nao fazem diferenca entre dividas ptiblicas bancarias
ou nao-bancarias, portanto se aplicam ao género divida publica.

11. Aqui se casam as duas vertentes em debate: o julgamentoreferente
a diversas ADIs, lideradas pela ADI 5072-RJ, da qual resultou a audiéncia
publica mencionada,e 0 julgamento da ADI5.361, proposta pela Associacdo
dos Magistrados Brasileiros - AMB, emquese discute a Lei Complementar
151/15. Os assuntos sido correlatos e devem ser tratados de forma conjunta,
no mérito, para afastar dividas acerca da matéria. Nao tendo sido obedecidas
as normas constitucionais acima apontadas, a consequéncia sera a declaracdo
de inconstitucionalidade da norma — sejam as estaduais, objeto da audiéncia
publica; sejam as da LC 151/15.

Declarar inconstitucional 0 uso desses recursos depositados seguramente
protegeraas futuras geragdes, porque elas serio obrigadasa pagar tributos para
quitar os empréstimos hoje obtidos, e também sofrerio o anunciado calote
na devolucdo desses depésitos judiciais — pedalada anunciada e legalizada,se
o STF nao cumprir o papel de guardiao da Constituicio e evita-la. E preciso
acabar com a mentalidade curtoprazista na administragao ptiblica.

12. Eis a principal diferenga entre a situacdo sob comentoe a anterior,
debatida naADI 1933, relatada pelo Ministro Eros Grau: a Uniao podeemitir
moeda,e os entes subnacionais ndo podem. Logo,se acabarem os recursos
federais destinados aos depdsitos, existem outras maneiras de obter dinheiro,
até mesmo o “fabricando”. Os entes subnacionais nio podem fazerisso.
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Logo, terio que aumentar seus tributos ou passar o pires federativo a

Unido, que assumird as dividas e tera que ampard-los.Isso perverte toda a

légica federativa, que é clausula pétrea em nossa Constituigao. Outra hipotese

éa prevista pela Lei Complementar 159/17, que trata da RecuperagdoFiscal

dos Estados, cujo primeiro usuario é o Estado do Riode Janeiro.

13.Voltando aotitulo deste trabalho: acabando o dinheiro dos depésitos,

o que se ha de fazer? Perguntosoba 6tica do jurisdicionado, que se deparara

com a desconfortavel situagdo de ver o depésito judicial que realizou nao

ser devolvido de imediato, como determinam as leis processuais que regem

a matéria.

O Ministro Fachin, nos debates havidos durante a ADI 5353, constan-

tes do acérdio da lavra do Ministro Zavascki, expds sua preocupacdo com

a matéria:

Nada obstante, em segundo lugar, permito-mereservar, quando da

apreciacao do mérito da a¢4o direta de inconstitucionalidade, a pos-

sibilidade de determinar 0 estorno do valor que foi levantado apés 0

aforamento da aco direta de inconstitucionalidade neste Tribunal. O

Estado de Minas Gerais ajuizou acao ordinaria, com obrigacaodefazer,
e obteve decisio liminar; constrangendo,inclusive, gerentes do Banco

do Brasil comautoridade policial para que essa decisao fosse cumprida.

Irei examinaressa matéria, eventualmente, 4 luz do argumento de que

houve boa-fé porparte do Estado - os indicios indicam dire¢do diver-
sa -, além do fato grave que é a matéria de fundo, qual seja, de que a

propriedade desses valores nao é do Estado; a propriedade diz respeito
aos depositantes. Mas isso esta na matéria de fundo.

A questao da m4-fé por parte do Estado (rectius: por parte do governo

do Estado) é uma preocupaciopertinente, que € pouco tratada pela doutrina

— uma excegao é a obra de Regis de Oliveira, com destaque para seu livro

Gastos Ptiblicos (Sio Paulo: ed. RT, 2012).

Porém, comofica o depositante judicial nesses litigios com Estados e

Municipios?

Mesmohavendo ordemjudicial determinando a devolugao do depésito,

e tal ordem nao sendo cumprida, vislumbro algumaspossibilidades.

A mais factivel sera o pedido de arresto ou sequestro dos valores no

Tesouro estadual ou municipal. Surgir4 o argumento contraposto de que

se trata de bens ptiblicos, logo, néo subsumiveis a tais medidas constritivas.

Todavia, vale recordar que naose trata de dinheiro puiblico, mas privado, que

estava apenas sob a guarda do Poder Piblico, que nao o devolveu a tempo e

hora determinados pelo Poder Judiciario.
Com esse entendimento, descarto a hipdtese de vir a ser utilizada a via

do precatério judicial, pois esse decorre de decisao judicial em que se busca o

pagamento através de recursos ptblicos para satisfazer uma demanda deci-

dida em juizo emfavor dos particulares, enquanto que no caso em apre¢o 0
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que se busca € restituicdo de recursos privados depositados emjuizo, sob guarda

do poder ptblico. A hipédtese juridica é substancialmente diferente em cada

qual dos casos.

Outra hipdtese é pedir a intervencao no Estado ou Municipio, a teor

doart. 34, III, IV eV, bem comodoart. 35, IV, da Constituigao — porém sem

muita expectativa de éxito, em face do precedente perverso da IF 1207, da

lavra do Ministro Gilmar Mendes, onde consta que “Estado sujeito a quadro

de miltiplas obrigacées de idéntica hierarquia. Necessidade de garantir efi-

cAcia a outras normas constitucionais, como, por exemplo, a continuidade da

prestacio de servigos publicos. A intervencdo como medida extrema, deve

atender 4 maxima proporcionalidade.”

Por fim, resta a possibilidade de pedir 0 impeachment do Chefe do Po-

der Executivo estadual ou municipal, pelas pedaladas realizadas, com base no

notério precedente presidencial ocorrido em 2015/2016. Porém, penso que

esta hipdtese é de remotissima chance de sucesso.

Enfim, resta ao depositante judicial se munir de muita paciéncia,pois,

alémdo lentissimo tramite judicial para deliberar a demanda, foi criada mais

umaetapa apésa vitoria, que é a de receber a devolucao do que foi depositado

para sua garantir. Garante-se o poder piblico de nao receber os valores em

debate no curso dalide, mas nao se garante, com reciprocidade,o direito do

particular de receber o que depositou aofinal dela, caso vencedor.
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