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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no desempenho de

suas atribuições constitucionais, conferidas pelos arts. 102, 91°, e 103, inciso V, da

Constituição Federal, na forma do art. 2°, inciso I, da Lei n° 9.882, de 3 de dezembro

1999, vem, respeitosamente, à presença desse Excelso Pretória, propor a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL,

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR,

emface de decisões judiciais proferidas por órgãos do Poder Judiciário de 13 e 23

instâncias do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIAe do

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 53 REGIÃO, que vêm determinando

bloqueios de valores, por meio do sistema Bacenjud, oriundos de contas bancárias da

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA -

CONDER, empresa pública estadual, da SUPERINTENDÊNCIA DE

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - SUDIC, autarquia

estadual recentemente extinta e sucedida pelo ESTADO DA BAHIA, por força da Lei

Estadual nO14.032, de 18 de dezembro de 2018, e do próprio ESTADO DA BAHIA,

em afronta à sistemática constitucional dos precatórios, o que viola os preceitos

fundamentais previstos nos arts. 2°, 5°, capul, 100, 167, inciso VI, todos da Constituição

Federal, pelos fundamentos jurídico-constitucionais que passa a expor para, ao final,

requerer.



I. DA LEGITIMIDADE ATIVA

o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade ativa para a

propositura da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. uma

vez que pOSSUIinteresse diretamente vinculado ao objeto da ação - pertinência

temática.

Tanto a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

- CONDER, empresa pública estadual, criada pela Lei Delegada n° 08, de 09 de julho

de 1974,modificada pela Lei Estadual n° 7.435, de 30 de dezembro de 1998, e

reorganizada pela Lei Estadual n° 11.361,de 20 de janeiro de 2009 (doc. 01), quanto a

então Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC, criada

pela criada pela Lei Estadual na 6.074, de 22 de maio de 1991, e recentemente extinta

pela Lei Estadual n° 14.032, de 18 de dezembro de 2018 (doc. 02),

dependem/dependiam de dotações orçamentárias do Tesouro Estadual para a sua

manutenção.

De outro lado, em razão de sua vocação legal para o fomento ao

desenvolvimento no Estado da Bahia, ambas as entidades detêm/detinham competência

para promover ações judiciais de desapropriação.

No caso da SUDIC, com o advento da já aludida Lei Estadual n°

14.032/20 18, ora anexada, o seu acervo de direitos, créditos e obrigaçõespecuniárias

decorrentes de lei, ato administrativo, contrato ou convênio, bem como as demais

obrigações,foram transferidos para o Estado da Bahia, nos termos do art. 2°,~4° do

referido ato normativo estadual, aqui anexado.

Vale dizer, na medida em que decisões judiciais em desfavor das

referidas entidades dependentes da Administração Indireta estadual impactam nas

contas públicas do Estado da Bahia e desorganizam o seu planejamento orçamentário,

de modo a afetar, inclusive, a execução de programas e políticas públicas conduzidas

pela Chefia do Executivo Estadual, configurado está o interesse jurídico e, ipso/àcto, a

legitimidade do Governador do Estado da Bahia para manejar a presente Arguição.



11.DO CABIMENTO

11.1OBJETO

A presente arguição tem como objeto decisões judiciais proferidas

pelas Varas Cíveis e da Fazenda Pública do Estado da Bahia e pelo Tribunal de Justiça

do Estado da Bahia (doc. 03)e, ainda, pelas Varas Trabalhistas e pelo Tribunal Regional

do Trabalho da sa Região (doc. 04), que vêm determinando bloqueios, via Bacenjud,

nas contas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER

e da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC, entidades

da Administração Indireta do Estado da Bahia, e também sobre as contas do Estado da

Bahia, inclusive para fazer frente a indenizações em processos de desapropriação por

utilidade pública, mesmo quando se trata da diferença entre o valor depositado para

imissão de posse e o valor fixado em sentença definitiva.

Importante, ainda, remarcar que as decisões judiciais de bloqueio, ora

impugnadas, dotadas de efeitos concretos, eventualmente representam o cumprimento

de sentenças ou acórdãos transitados em julgado, o que faz merecer o esclarecimento de

que não se pretende aqui a desconstituição da coisa julgada, porquanto o Supremo

Tribunal Federal vem entendendo não ser possível a utilização de ADPF para tal fim '.

Objetiva o Arguente a declaração pela Corte Constitucional da

incompatibilidade de atos do poder público, in casu decisões judiciais, com o conteúdo

considerado estruturante e fundamental da Constituição Federal, o que poderá ensejar,

aí sim, a inexigibilidade das obrigações advindas de títulos judiciais transitados em

julgado e o posterior ajuizamento das respectivas ações rescisórias, contando-se o prazo

I CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF CONTRA DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é meio apto à desconstrução de decisões
judiciais transitadas em julgado. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ADPF 243 AgR, Relator(a): M in. EDSON FACH IN, Tribunal Pleno, julgado em I 1/05/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 25-05-2016 PUBLlC 27-05-2016). No mesmo sentido,
ADPF 134 AgR-terceiro, ReI. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ADPF 249 AgR, ReI. Min. CELSO
DE MELLO; e ADPF 97, ReI. Min. ROSA WEBER.



a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos

exatos termos do S8° do art. 535 do Código de Processo Civil.

A instauração do debate, em tese, sobre a inconstitucionalidade de ato

judicial, via ADPF, não pode ser, assim, impedida pelo fato de já existir coisa julgada

em ações nas quais já se controverteu sobre o mesmo tema. Pensar o contrário seria

admitir a eventual estabilização de absurdos e iniqüidades, tão-somente porque

agasalhados pelo manto da coisa julgada, conquanto frontalmente contrários ao núcleo

fundamental da Constituição Federal a partir de pronunciamento do STF.

Há precedente no Supremo Tribunal Federal, extraído da ADPF

304/DF, no qual o Min. LUIZ FUX, em voto condutor, fez essas judiciosas

ponderações:

"A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, cujo
objeto é a declaração em abstrato de incompatibilidade de ato do
poder público, inclusive os do Poder Judiciário, em relação a
vetores essenciais da Carta Magna, não se confunde com a
pretensão rescisória, é dizer, aquela que visa à desconstituição de um
comando judicial in concreto acobertado pela coisa julgada. Neste
último caso, o art. 525, parágrafos 12a 15, e o art. 535, parágrafos 5° a
8°, do Código de Processo Civil de 2015admitem o ajuizamento de
ação rescisória em face de título executivo judicial fundado em lei ou
ato normativo posteriormente considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. Assim, a partir do trânsito em julgado da
declaração de inconstitucionalidade pelo Pretório Excelso, gozará a
parte interessada do prazo de 2 (dois) anos para o ajuizamento da
rescisória, na forma do art. 975 do novo diploma processual.
Nota-se, dessa maneira, que a fiscalização abstrata de
constitucionalidade não é obstada pela eventual existência de coisa
julgada em ações individuais e coletivas nas quais a mesma
questão foi discutida. Afinal, a decisão do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado pode servir de fundamento para a rescisão de
decisões transitadas em julgado, o que revela inequivocamente o
cabimento da instauração da fiscalização pela via direta perante esta
Corte".

Desse modo, demarcado está o objeto da presente argüição nas

decisões judiciais, oriundas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Tribunal

Regional do Trabalho da sa Região, que avançam sobre os espaços de competência do

Executivo e Legislativo estaduais, interferindo na execução orçamentária e subvertendo

o caráter objetivo e impessoal do regime de precatórios, ao bloquearem, por meio de

penhora de contas, os valores de entidades estaduais dependentes e do Estado da Bahia,

ainda que já alocados para outras finalidade públicas.



11.2 SUBSIDIARIEDADE

A Lei nO 9.882, de 3 de dezembro de 1999, estatui que não será

admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer

outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4°, SI 0). Trata-se da subsidiariedade,

exigida para a propositura da ADPF.

Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou posição

jurisprudencial, sobretudo a partir da ADPF 33, ReI. Min. GILMAR MENDES, no

sentido de que a subsidiariedade é atendida diante da "inexistência de outro meio eficaz

de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como

aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e

imediata" dentro dos mecanismos de controle objetivo existentes na ordem jurídica,

como sobressai do precedente abaixo, cujo excerto da ementa segue transcrito, in verbis:

Constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Membros do Ministério Público. Vedação: art. 128, S 5°, 11, "d". 2.
ADPF: Parâmetro de controle. Inegável qual idade de preceitos
fundamentais da ordem constitucional dos direitos e garantias
fundamentais (art. 5°, dentre outros), dos princípios protegidos por
cláusula pétrea (art. 60, S 4°, da CF) e dos "princípios sensíveis" (art.
34, VII). A lesão a preceito fundamental configurar-se-á, também,
com ofensa a disposições que confiram densidade normativa ou
significado específico a um desses princípios. Caso concreto: alegação
de violação a uma regra constitucional - vedação a promotores e
procuradores da República do exercício de "qualquer outra função
pública, salvo uma de magistério" (art. 128, S 5°, 11,"d") -, reputada
amparada nos preceitos fundamentais da independência dos poderes -
art. 2°, art. 60, S 4°, 111- e da independência funcional do Ministério
Público - art. 127, S 1°. Configuração de potencial lesão a preceito
fundamental. Ação admissível. 3. Subsidiariedade - art. 4°, S 1°, da
Lei 9.882/99. Meio eficaz de sanar a lesão é aquele apto a solver a
controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e
imediata. No juízo de subsidiariedade há de se ter em vista,
especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no
sistema constitucional. Relevância do interesse público como critério
para justificar a admissão da arguição de descumprimento. [...] Ação
julgada procedente em parte, para estabelecer a interpretação de que
membros do Ministério Público não podem ocupar cargos públicos,
fora do âmbito da Instituição, salvo cargo de professor e funções de
magistério, e declarar a inconstitucionalidade da Resolução 72/20 I I,
do CNMP. Outrossim, determinada a exoneração dos ocupantes de
cargos em desconfonnidade com a interpretação fixada, no prazo de
até vinte dias após a publicação da ata deste julgamento.



(ADPF 388, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 09/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159
DIVULG 29-07-2016 PUBLlC 01-08-2016, grifou-se)

o precedente se harmoniza com as lições extraídas de obra

especializada do Min. ROBERTO BARROSO:

"[ ... ] Considerando que a decisão na ADPF é dotada de caráter
vinculante e contra todos, quando esses efeitos forem decisivos para o
resultado que se deseja alcançar, dificilmente uma ação individual ou
coletiva de natureza subjetiva poderá atingi-los. É por esse
fundamento que merece adesão a posição intermediária e melhor, que
vem conquistando a doutrina e a jurisprudência, no sentido de que,
tendo em vista a natureza objetiva da ADPF, o exame de sua
subsidiariedade deve levar em consideração os demais processos
objetivos já consolidados no sistema constitucional. Isso porque,
embora seja possível imaginar exceções pontuais, os efeitos da
atuação judicial nas vias ordinárias limitam-se, como regra, às

Jpat1es".-

No caso concreto, a subsidiariedade é evidente, pois não há qualquer

instrumento na via de controle objetivo que encerre a possibilidade de impugnar ato

jurisdicional. É que as decisões judiciais, aqui impugnadas, são desvestidas dos

atributos da generalidade e abstração, próprios dos atos tipicamente normativos, o que

afasta a admissibilidade das ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de

constitucionalidade.

Ademais. em casos similares, o Supremo Tribunal Federal firmou a

admissibilidade da argüição para combater interpretação judicial contrária a preceitos

fundamentais:

"ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITOFUNDAMENTAL ADMISSIBILIDADE
OBSERV ÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (Lei nO
9.882/99. art. 4°, SI 0) - JURISPRUDÊNCIA -POSSIBILIDADE DE
AJUIZAMENTO DA ADPF QUANDO CONFIGURADA LESÃO
A PRECEITO FUNDAMENTAL PROVOCADA POR
INTERPRETAÇÃO JUDICIAL (ADPF 33/PA e ADPF
I44/DF,v.g.)"
(ADPF 187, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno. julgado
em 15/06/2011, grifou-se)

2 BARROSO, Luís Roberto. O COl1lrolede constitucionalidade no direito brasileiro. 5" ed. São Paulo: t\.
Saraiva. 2011. p. 314-315, grifou-se. ~



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PROFESSORES.
POSSIBILIDADE DE GOZO CUMULATIVO DE
REMUNERAÇÃO POR FÉRIAS ESCOLARES E AVISO PRÉVIO.
SÚMULA N° 10 DO TST. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO
REFLEXA OU OBLÍQUA AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. ART. 322, S
3°, DA CLT. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O Requerente
pretende evitar e reparar alegada lesão a preceitos fundamentais
causada por interpretação firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho
que impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação de efetuar
pagamento de férias coletivas e aviso prévio cumulativamente aos
professores, sendo certo que o acolhimento da pretensão formulada na
ADPF demandaria reinterpretação dos artigos 322, S 3°, e 487 da
CLT, a revelar o caráter infraconstitucional da controvérsia. 2. A
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabivel
para impugnação orientação jurisprudencial apontada como
contrária a normas basilares da Constituição, desde que cumprido
o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio
processual para sanar a controvérsia com caráter abrangente e
imediato. Precedentes do Plenário: ADPF 33, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005; ADPF
144, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 06/08/2008; ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012; ADPF 187, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011. 3. O
trânsito em julgado eventual de decisões proferidas em ações
individuais e coletivas nas quais tenha sido discutida a mesma questão
apresentada na ADPF não obsta a fiscalização abstrata de
constitucionalidade, máxime porque a decisão do Supremo Tribunal
Federal em controle concentrado pode servir de fundamento para a
rescisão de títulos executivos judiciais, ex vi dos artigos 525, SS 12 a
15, e 535, SS 5° a 8°, do CPC/2015. [...]
(ADPF 304, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-
2017 PUBLIC 20-11-2017)

Por conseguinte, resta devidamente caracterizada a subsidiariedade

exigida para que seja admitida a presente ADPF, vez que não há meios processuais,

hauridos do controle objetivo de constitucionalidade, que sejam aptos e eficientes para

solucionar a lesão aos preceitos fundamentais adiante indicados.



111.DO MÉRITO. PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS

III.1 O regime de precatórios e os entes da Administração Indireta dependentes

No caso das autarquias, entidades com personalidade jurídica de

direito público e que são mantidas com recursos do Tesouro, tais como a SUDIC, não

há polêmica sobre a incidência do regime de precatórios.

Com efeito, no interior do Supremo Tribunal Federal é possível

encontrar os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APPA - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E
ANTONINA. ENTIDADE AUTÁRQUICA. SERViÇO PÚBLICO.
EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO. I. Os débitos trabalhistas da
APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, entidade
autárquica que presta serviço público, devem ser executados pelo
regime de precatórios. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(RE 380939 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma,
julgado em 09/ 10/2007, DJe- I52 DIVULG 29-11-2007 PUBLlC 30-
I 1-2007 DJ 30-11-2007 PP-OOI08 EMENT VOL-0230 I-04 PP-
00735)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE
PARANAGUÁ E ANTONINA APPA. ENTIDADE
AUTÁRQUICA. SERViÇO PÚBLICO. EXECUÇÃO POR MEIO
DE PRECATÓRIO. A decisão agravada está em harmonia com o
atual entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no
sentido da inaplicabilidade à Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina - APPA do art. 173, S 1°, da Constituição, uma vez que se
trata de entidade autárquica que presta serviço públ ico e recebe
recursos estaduais, devendo, assim, se submeter ao regime de
precatórios. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 331146 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, julgado em 02/03/20 IO, DJe-055 DIVULG 25-03-20 IO
PUBLlC 26-03-20 IO EMENT VOL-02395-04 PP-00918)

A questão poderia se apresentarmais complexa para as empresas

públicas, tais como a CONDER, pois detentoras de personalidade jurídica de direito

privado.



Entretanto, mesmo essa discussão vem sendo dissipada pelo Supremo

Tribunal Federal, que vem desenvolvendo uma jurisprudência que inclui as empresas

públicas, que atuam em regime não concorrencial e que prestem serviços públicos

próprios do Estado, no regime constitucional de precatórios:

Vistos etc. I. Cuida-se de medida liminar em argUlçao de
descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Governador
do Estado do Maranhão em face de "decisões judiciais proferidas
pelas Justiças Estadual, Federal e do Trabalho no Maranhão, que
negam o direito de execução judicial por precatório de débitos devidos
pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MARANHÃO - CAEMA, sociedade de economia mista que integra a
Administração Pública Indireta do Estado do Maranhão". O autor
observa que "o Poder Judiciário vem determinando, reiteradamente,
que a execução judicial de débitos da CAEMA ocorra pelo
procedimento de direito privado, com a realização de constrição
patrimonial (penhora online) prejudicial à continuidade do serviço
público, ignorando que a entidade é uma sociedade de economia mista
prestadora de serviço público essencial, em regime de exclusividade e
com capital integralmente público". Ressalta que "a CAEMA é
responsável pelas políticas públicas de abastecimento de água e
saneamento básico no âmbito do Estado do Maranhão, exercendo o
serviço de maneira exclusiva, sem concorrência, sem intuito de lucro e
fomentada pelo Estado do Maranhão", e se encaixa, portanto, no
conceito de empresa pública dependente, uma vez que - controlada
pelo Estado do Maranhão - "recebe do ente controlador recursos
financeiros para pagamento de despesas com custeio em geral".
[...]
Nessas circunstâncias, entendo, ao menos em juízo provisório e sem
prejuízo de exame mais aprofundado, que sobre a atividade
desempenhada pela CAEMA não incide o disposto no art. 173, S 1°,
11, da Lei Maior, sujeitando-se, a cobrança dos débitos por ela devidos
em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios
assegurado pelo art. 100 da Constituição da República.
[...]
11. Presente, à luz do exposto, o fumus boni juris, tenho por satisfeito
também o requisito do periculum in mora à constatação do elevado
risco de (i) comprometimento da prestação de serviço público
essencial e (ii) utilização de recursos captados pela CAEMA junto ao
BNDES para fins diversos daqueles para os quais especificamente
destinados. 12. Ante o exposto, forte no art. 5°, SS I° e 3°, da Lei nO
9.882/1999, com o caráter precário próprio aos juízos perfunctórios e
sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do
mérito, defiro em parte o pedido de liminar, ad referendum do
Tribunal Pleno, para: (i) suspender, até o julgamento do mérito desta
ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial contra a
CAEMA em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no
art. 100 da Constituição da República, com a imediata liberação dos
valores . (ii) determinar que se proceda à imediata devolução dos
recursos quenão tenham sido, até a data de hoje, repassados ao
beneficiários das referidas decisões judiciais. Cientifiquem-se, com
urgência, o Governador do Estado do Maranhão, o Presidente ~o



Tribunal Regional Federal daI" Região, o Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 16" Região e o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, aos quais também se requisitam
informações a serem prestadas no prazo comum de dez dias (art. 6°,
caput, da Lei nO9.882/1999). Após, dê-se vista à Advogada-Geral da
União e ao Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco
dias (arts. 5°, S 2°, e 7°, parágrafo único, da Lei nO 9.882/1999). À
Secretaria Judiciária. Publique-se. Brasília, 09 de março de 20 I 8.
Ministra Rosa Weber Relatora.
(ADPF 513 MC, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em
09/03/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049
DIVULG 13/03/2018 PUBLlC 14/03/2018)

No mesmo sentido, confira-se os precedentes extraídos na ADPF 275

MC/PB, Relator Min. TEORI ZAVASCKI; ADPF 437 MC/CE, Relatora Min. ROSA

WEBER; ADPF 387/PI, Rei. Min. GILMAR MENDES; ADPF 513 MC/MA, Rei. Min.

ROSA WEBER; e, mais recentemente, ADPF 530 MC/PA. Rei. Min. EDSON

FACHIN.

Conforme previsto na Lei Estadual n° 11.361/2009, em anexo (doc.

01), que alterou a sua finalidade, e também segundo as disposições de seu Estatuto

Social, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER,

empresa pública estadual, tem como fim coordenar e executar projetos, gerenciar

intervenções deengenharia, bem como adotar as ações imediatamente correlatas,

inerentes às políticas de edificações públicas, desenvolvimento urbano e habitação no

Estado da Bahia, sendo-lhe irrogadas, ainda, competências próprias para tanto:

Lei Estadual n° 11.361/2009:

Art. 4° - A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da
Bahia - CONDER tem por finalidades coordenar e executar projetos,
gerenciar intervenções de engenharia, bem como adotar as ações
imediatamente correlatas, inerentes às políticas de edificações
públicas, desenvolvimento urbano e habitação no Estado da Bahia.
S 1° - Para a realização de suas finalidades, a CONDER atuará
mediante a contratação de obras, serviços, compras, alienações e
locações junto a terceiros, precedidas de licitação pública, ressalvados
os casos especificados na legislação

***
Estatuto Social, publicado no Diário Oficial do Estado:

Ali. 3° - A CONDER tem por finalidade coordenar e executar
projetos, gerenciar intervenções de engenharia, bem como adotar as



ações imediatamente correlatas, inerentes às políticas de edificações
públicas, desenvolvimento urbano e habitacional no Estado da Bahia.
S 10 Para a realização de suas finalidades, a CONDER atuará mediante
a contratação de obras, serviços, compras, alienações e locações junto
a terceiros, precedida de licitação pública, ressalvados os casos
especificados na legislação.
S2° Compete à CONDER:
I - desenvolver e implementar soluções de mobilidade, envolvendo um
conjunto de projetos de transporte e circulação que proporcionem o
acesso, com qualidade, ao espaço urbano;
11 - requalificar o espaço em áreas urbanas e de interesse especial,
objetivando a melhoria das condições de habitabilidade, conservação
ambiental e desenvolvimento social e econômico;
III -contratar, coordenar e executar projetos, bem como contratar e
gerenciar as obras e serviços de implantação, qualificação e
conservação de equipamentos necessários à convivência comunitária;
IV - desenvolver e implementar projetos e obras voltados à solução da
destinação final de resíduos sólidos urbanos;
V - coordenar o subsistema de informações geoespaciais, visando
apoiar a execução de projetos de mobilidade, habitação e
requalificação urbana;
VI - produzir habitação extensiva com rede de infra-estrutura e
equipamentos urbanos necessários à moradia plena em áreas urbanas;
VII - atuar junto aos órgãos do governo e concessionários de serviços
públicos na urbanização de áreas destinadas a programas
habitacionais, de acordo com as orientações e regulamentos
municipais de desenvolvimento urbano;
VIII - promover condições adequadas de habitabilidade, por meio de
intervenções em áreas precárias, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da população;
IX - contratar, coordenar e executar projetos, bem como contratar e
gerenciar obras e serviços de implantação e qualificação de prédios
públicos.
Parágrafo único - Para a consecução de sua finalidade, a
CONDER,desde que observadas as formalidades das legislações
pertinente e aplicáveis, poderá:
I - atuar como agente promotor de programas que envolvam
celebração de acordos, convênios e contratos de cooperação técnica e
financeira através da aplicação de recursos oriundos da Caixa
Econômica Federal e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGTS, observadas as normas do respectivo Conselho Curador e de
outras fontes de instituições públicas, privadas e não-governamentais,
nacionais, estrangeiras e internacionais, observada a orientação da
Administração Pública Estadual;
11 - executar as desapropriações e encampações de bens e serviços
declarados de utilidade pública ou de interesse social pelo Poder
Executivo Estadual, bem como adquirir e alienar áreas necessárias à
organização urbana;
III gerir fundos, contas e aplicar recursos relativos ao
desenvolvimento urbano integrado e à habitação, observada a
legislação pertinente.

Vê-se, portanto, que a CONDER se volta inteiramente para o Estado

da Bahia como braço executor das suas políticas públicas de desenvolvimento urbano e



habitaçüo. Embora empresa pública, a CONDER está fora do ambiente concorrencial,

pois não oferta serviços ao mercado, pois não executa diretamente serviços e obras de

engenharia, não tem por objetivo distribuir lucro para seu único acionista, nem

tampouco cobra tarifa para usuários externos.

Para além disso, a CONDER é quase que inteiramente mantida por

dotações próprias do orçamento do Estado da Bahia, mesmo porque somente podem

participar do seu capital social pessoas jurídicas de direito público interno, bem como

entidades da Administraçüo Indireta da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos

A;/unicipios, desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade do

Estado da Bahia, nos termos estipulados no art. 4°, 92°, do seu Estatuto Social,

publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 19 de março de 2019:

Art. 4° - O Capital Social autorizado da CONDER é de R$
18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), dividido em 18.000.000
(dezoito milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor de R$
1,00 (um real) cada uma, todas com direito a voto.
S 1° - O Capital Social, subscrito e integralizado, é de R$
16.803.753,00 (dezesseis milhões, oitocentos e três mil, setecentos e
cinqüenta e três reais)
S 2° - Poderão participar do Capital Social da CONDER, pessoas
jurídicas de direito público interno, bem como entidades da
Administração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, desde que a maioria do capital votante permaneça de
propriedade do Estado da Bahia

Na prática, contudo, a CONDER tem como único acionista o Estado

da Bahia, conforme é consignado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada

em 26 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado em 19 de março de

2019, juntamente com o seu Estatuto Social recentemente alterado (doc. 01).

E, a despeito da CONDER contar com algumas receitas próprias,

oriundas, sobretudo, de aluguéis de imóveis, estas são irrelevantes para a sua

manutenção, conforme demonstram os Demonstrativos de Recursos e Metas

Orçamentárias por Unidade Orçamentária - DRMO, gerados pelo Sistema Integrado de

Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN (doc. 05), ferramenta utilizada pelas

Secretarias de Estado do Planejamento e da Fazenda para a gestão e controle

orçamentário e financeiro, que podem ser assim resumidos:
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É possível, portanto, extrair dos números, aCIma exibidos, que a

CONDER deve ser considerada uma empresa estatal dependente, nos termos definidos

pela Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 20003, que estabelece normas de

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, natureza jurídica

que a faz se encaixar nas características exigidas nos precedentes do Supremo Tribunal,

acima referenciados.

I1I.2 Afronta ao regime constitucional de precatórios

o artigo 100 da Constituição Federal disciplina a sistemática de

formação e pagamento dos precatórios, assinalando a obrigatoriedade das entidades do

Poder Público sucumbentes, após comunicadas pelo Judiciário do requisitório, de

realizar reserva orçamentária na rubrica "sentenças judiciais" para posterior liberação e

pagamento, observados o prazo de elaboração da peça orçamentária anual.

o regIme de precatórios é dotado de algumas importantes virtudes,

uma vez que (i) é uma garantia do recebimento do crédito pelo vencedor da demanda,

pois a Fazenda Pública não pode ir à falência por insolvência; (ii)densifica os princípios

da igualdade. moralidade e impessoalidade ao impor um critério objetivo para que o

Poder Público possa saldar as suas obrigações, reconhecidas judicialmente, sem

favoritismos ou perseguições; e (iii)materializa a ideia de planejamento na execução

orçamentária, calçada na legalidade, porquanto as despesas públicas devem estar

prevista em lei.

3 Art. 2ºPara os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]111 - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos
financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no
últ;mo '"'0, 'qu,l,s p,"vonientosde ,umento de p,rtkipaç'o ,doná,;" ~



Ademais, no voto condutor do Ministro GILMAR MENDES, extraído

da ADPF 387, julgada em definitivo pelo Plenário do STF, assentou-se que o próprio

regime de precatórios é considerado preeeitofimdamental, na medida em que viabiliza a

continuidade de políticas públicas que promovem os direitosfllndamentais:

"Ressalto, ademais, que o regime constitucional dos precatórios
(art.lOO, CF) é igualmente ofendido pelas decisões que são objeto
desta arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esse
regime também é considerado um preceito fundamental, uma vez que
é o mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações
estatais oriundos de sentenças judiciais, ao mesmo tempo em que
permite a continuidade da prestação de serviços públicos e,
consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais".

De outro lado, a única possibilidadeque autoriza o sequestro de verbas

públicas, admitida constitucionalmente, repousa justamente no âmbito do regime dos

precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal:

Art. 100 .
S 6° As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão
consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente
do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento
integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para
os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não
alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito,
o sequestro da quantia respectiva.

Conclui-se, portanto, que mesmo as exceções à regra geral se

encontram contempladas no próprio regime constitucional dos precatórios, o que ficou

assentado nesse Supremo Tribunal no julgamento da ADl 1662/SP, ReI. Min.

MAURÍCIO CORRÊA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO
NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE
10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A
EXPEDiÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS
REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE
DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da
ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13
de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não
introduziu nova modalidade de seqüestro de verbas públicas para a
satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares,
permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, S 2°, da
Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do
direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada. 2.
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Inconstitucionalidade dos itens 111 e XII do ato impugnado, que
equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à
satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a
devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de
precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem
cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a
decretação do seqüestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A
autorização contida na alínea b do item VIII da IN I 1/97 diz respeito a
erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos valores dos
precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua
elaboração nem os índices de correção monetária utilizados na
sentença exeqüenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do
dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente
julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia,
cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a
data da sua efetivação, na forma do artigo 57, S 3°, da Constituição
paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução.
Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446,
manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade
dos itens 111, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a
informação da pessoa jurídica de direito público referida no inciso IV
desta Resolução", contida na parte final da alínea c do item VIII, e,
ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, SS 1°
e 2°, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item
IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de
direito público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente em parte.
(ADI 1662, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno,
julgado em 30/08/200 I, DJ 19-09-2003 PP-OOO 13 EMENT VOL-
02124-02 PP-00300)

Também no que diz respeito às indenizações a serem pagas pelo Poder

Público nas ações de desapropriação, quando há diferença entre o valor depositado na

oferta inicial e aquele fixada na sentença definitiva, o Supremo Tribunal Federal há

muito considera que devem seguir o regime jurídico dos precatórios.

Assim, no julgamento do RE n° 168.019, tendo como Recorrente o

Município de São Paulo, colhe-se o seguinte do voto condutor do Ministro ILMAR

GALVÃO:

"O recurso extraordinário foi interposto pela letra a, como se viu, sob
alegação de ofensa ao art. 100 e parágrafos da Constituição,
justamente o dispositivo a que se refere o acórdão, nos trechos
transcritos.
Tem inteira razão o recorrente.
Com efeito, havendo sido realizado cálculo complementar da
liquidação, é fora de dúvida que o pagamento da diferença haverá de
ser objeto de novo precatório, processado na forma prevista no
dispositivo invocado, que rege, com exclusividade, o pagamento de
débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, em



decorrência de sentença judicial, não havendo cabimento, portanto,
para notificações ao Poder Público, da espécie enfocada, seja, no
sentido de promover a complementação do pagamento em prazo
assinado pelo juiz.
Ante o exposto, meu voto é sentido de dar provimento ao recurso".4

No mesmo sentido, os precedentes, abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
DEPÓSITO PRÉVIO INSUFICIENTE. IMISSÃO NA POSSE.
PAGAMENTO DA DIFERENÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 739454 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228
DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO.
VALOR INSUFICIENTE. DIFERENÇA. PRECATÓRIO. Verificada
a insuficiência do depósito prévio na desapropriação por utilidade
pública, a diferença do valor depositado para imissão na posse deve
ser feito por meio de precatório, na forma do altigo 100 da CB/88.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 598678 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma,
julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-
12-2009 EMENT VOL-02387- IO PP-O I931 LEXSTF v. 32, n. 373,
2010, p. 261-264)

Em paradigmático precedente, extraído do RE nO427761, o Ministro

MARCO AURÉLIO, em seu voto condutor, assevera que a expressão 'justa e prévia

indenização em dinheiro", presente no inciso XXIV do artigo 5° da Constituição

FederaiS, deve ser interpretada como regra apenasnas desapropriações consensuais:

"Em síntese, a prévia indenização prevista no referido inciso XXIV
diz respeito a desapropriação que não haja desaguado no Judiciário,
quando não existe a premissa da expedição do precatório, vale dizer,
título executivo judicial a ser observado".

A ementa do referido julgado nos ajuda a melhor ilustrar o

entendimento ali alcançado pela Corte Constitucional:

4 RE 168019, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 07/05/1996, Dl 02-08-
1996 PP-25787 EMENT VOL-O 1835-0 I PP-00279.
5 Constituição Federal. art. 5°, inciso XXIV: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
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DESAPROPRIAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA - DECISÃO
JUDICIAL. O cumprimento de decisão judicial na qual vencida
entidade pública faz-se mediante precatório. Essa forma está
compreendida nas exceções versadas na cláusula final do inciso XXIV
do artigo 5° da Constituição Federal.
(RE 427761, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 25/03/2008, DJe-097 DIVULG 29-05-2008 PUBLIC 30-
05-2008 EMENT VOL-0232 1-02 PP-00314)

Assentou o Supremo Tribunal Federal, portanto, que o pagamento

mediante expedição de precatório se insere nas ressalvas existentes na parte final

do inciso XXIV do art. 5° da Constituição Federal.

E, finalmente, em sede de controle difuso de constitucionalidade, o

STF possui importante precedente que consagra o sistema de precatórios como aquele

inerente às condenações pela Fazenda Pública, inclusive quando oriundas de

desapropriações judiciais:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE
BENFEITORIAS. ALEGADA OFENSA DOS ARTS. 14, 15 E 16
DA LEI COMPLEMENTAR N° 76/93 AO ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O art. 14 da Lei Complementar nO
76/93, ao dispor que o valor da indenização estabelecido por sentença
em processo de desapropriação para fins de reforma agrária deverá ser
depositado pelo expropriante em dinheiro, para as benfeitorias úteis e
necessárias, inclusive culturas e pastagens artificiais, contraria o
sistema de pagamento das condenações judiciais, pela Fazenda
Pública, determinado pela Constituição Federal no art. 100 e
parágrafos. Os arts. 15 e 16 da referida lei complementar, por sua vez,
referem-se, exclusivamente, às indenizações a serem pagas em títulos
da dívida agrária, posto não estar esse meio de pagamento englobado
no sistema de precatórios. Recurso extraordinário conhecido e
provido, para declarar a inconstitucionalidade da expressão "em
dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias, inclusive culturas e
pastagens artificiais e,", contida no art. 14 da Lei Complementar nO
76/93.
(RE 247.866, Relator(a): Min. ILMAR GALV ÃO, Tribunal Pleno,
julgado em 09/08/2000, DJ 24-11-2000 PP-OOI05 EMENT VOL-
02013-05 PP-00983 RTJ VOL-00176-02 PP-00976)

Nesse precedente, acima ementado, o Min. ILMAR GALVÃO, em

seu voto condutor, ilumina com profundidade os fundamentos para a incidência do

regime de precatórios nas ações de desapropriação, trazendo consigo a dinâmica

procedimental da expropriação judicial associada à lógica da execução orçamentária:



"Nos processos de desapropriação, além do dep6s:to da :ndel1lzaç~o,
oferecido com a petição inicial, o expropriante é condenado, na
decisão final, ao pagamento de uma complementação, acrescida de
juros moratórios e compensatórios e monetariamente corrigida.
Somente o valor da indenização oferecido quando da inicial, pode
ser prontamente desembolsado pelo expropriante, isso porque já é
um valor conhecido e que já representa verba orçamentária
específica, que lhe foi consignada, em face de recursos disponíveis.
O mesmo não ocorre com a parte complementar da indenização
fixada na decisão judiciária final da ação expropriatória, já que
indefinida, antes do trânsito em julgado da sentença. Dessa forma,
essa complementação não pode constar de previsão orçamentária
regular, que há de ter por objeto determinada quantia, em dinheiro,
referida a certo exercício financeiro.
A complementação da indenização, fixada na decisão judiciária,
somente pode ser paga dentro do processo de precatório, previsto
no art. 100 da Constituição Federal [... ]"
(RE 247.866, Relator(a): Min. ILMAR GALV ÃO, Tribunal Pleno,
julgado em 09/08/2000, DJ 24-11-2000 PP-00I05 EMENT VOL-
02013-05 PP-00983 RTJ VOL-OO 176-02 PP-00976, grifou-se)

Registre-se, por oportuno, que a questão da aplicabilidade da

sistemática dos precatórios às indenizações por desapropriação foi afetada ao regime de

repercussão geral no STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA
INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O
REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO
GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a j lista e
prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5°, XXIV, da
CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído
no alto 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida.
(RE 922144 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado
em 29/1 0/20 15, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVÜLG 13-
11-2015 PUBLIC 16-11-2015)

Todavia, na medida em que o RE 922.144 ainda se encontra pendente

de julgamento, acontrovérsia constitucional relevante a respeito da compatibilização do

regime de precatórios, instituído pelo art. 100 da Constituição Federal, com a

indenização prévia em dinheiro para desapropriação por necessidade ou utilidade

pública, prevista no artigo 5°, inciso XXIV,segue indefinida, o que põe em risco

imediato as contas dos entes federativos.

•
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III.3 Violação aos princípios da legalidade e da reserva orçamentária

A disponibilização e gasto de recursos públicos pelo Estado brasileiro

seguem um regime jurídico próprio, ditado por normas constitucionais informadoras da

chamada "Constituição financeira".

Segundo Ricardo Lobo TORRES, "[o] Direito Financeiro brasileiro

tem a particularidade de encontrar na Constituição Financeira a sua fonte por

excelência, tão minuciosa e casuística é a disciplina por ela estabelecida,,6, ensinando,

ainda, que dela se extrai uma pluralidade de subsistemas, dentre os quais a Consti!uiçc1o

Orçamentária, "que regula o planejamento financeiro, o orçamento do Estado e o

controle de sua execução (arts. 70 a 75 e 165 a 169),,7.

Extraído diretamente desse regime jurídico, emergem os princípios da

legalidade orçamentária e da especialidade do orçamento, previstos no art. 167, inciso

VI, da Constituição Federal:

Art. 167. São vedados:

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro,
sem prévia autorização legislativa;

Vale dizer, a Constituição Federal proíbe qualquer burla à lei

orçamentária, condicionando a transposição, o remanejamento ou a transferência,

espécies de movimentação de recursos orçamentários, à prévia autorizaçc1o legislativa.

A notável exceção de realização de despesa pública sem autorização

legislativa é a abertura de créditos adicionais extraordinários em situações de extrema

necessidade e urgência, via medida provisória. Mas, ainda assim, somente é possível

nos casos de guerra, comoção interna ou calamidade pública - si!uaçõesextremas e que

6 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 14" ed. Rio de Janeiro, Renovar,
2007, p. 37.
7 Ibid., p. 40.



C?lelamampla e gravemenle a colelividade-, nos termos assinalados pelo art. 167, 93°,

da Constituição Federal.8

A propósito, o Min. ALEXANDRE DE MORAES, em seu voto

prolatado na ADPF 387, assim fez constar:

"Portanto, se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar
receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário
que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional
para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre
a atividade administrativa e a programação financeira do ente".

Ora, as decisões de bloqueio proferidas pela Justiça comum estadual e

especializada do Trabalho, aqui noticiadas, por recaírem sobre valores existentes nas

contas do Estado edas entidades dependentes da Administração indireta estadual, com

destinações orçamentárias específicas previamente definidas em lei, a qual contou com

a participação do Executivo na formulação e do Legislativo na deliberação e aprovação,

comprometem seriamente a execução orçamentária e, consequentemente, o desempenho

das atividades do Poder Público, entre as quais, a implementaçãode políticas públicas.

sobretudo aquelas que concretizam direilosfil11damentaisde índoleprestacional.

llIA Violação ao postulado constitucional da separação dos poderes

As decisões judiciais, que determinam a constrição patrimonial em

contas da CONDER, SUDIC e do próprio Estado da Bahia, à margem do regime dos

precatórios, para atenderem a direitos subjetivos tutelados concretamente em ações

individuais, avançam também sobre o postulado da separação dos Poderes, de extração

constitucional - art. 2°.

É que as dotações inscritas na lei orçamentária estadual assim o foram

pela deliberação democrática dos poderes constituídos, legitimamente eleitos e

competentes para tanto. Na medida em que os órgãos judiciários comum e trabalhista

ignoram a lei orçamentária estadual, que previamente fixou os gastos públicos em

rubricas específicas, acabam, na prática, por realizar um remanejamento de recursos

8 Constituição Federal, art. 167, S 30: A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para ~
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou
calamidade pública, observado o disposto no art. 62.
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públicos às cegas, pois sem conhecimento sobre quais políticas públicas - se segurança

pública, saúde, habitação, educação - serão afetadas, e usurpando, ainda, a condução da

Administração das mãos da Chefia do Executivo (art. 84, inciso 11, da Constituição

Federal, aplicável por simetria aos demais entes federativos).

Desse comportamento reiterado resulta um borrão sobre os espaços

demarcados de competência, traçados pelo postulado constitucional da separação e

harmonia de poderes - preceito fundamental estruturante, republicano por tradição.

Essa violação direta ao postulado da separação de poderes não vem

escapando aos olhos do Supremo Tribunal Federal, como atesta o seguinte precedente:

MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA la REGIÃO.
BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E
LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER
EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO
DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E
INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES
DE SERViÇOS. DEFINiÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA
APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER
PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1°, CAPUT, E 4°, S 1°, DA LEI
N° 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSiÇÃO
DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU
CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2°, 84, 11,e
167, VI e X, DA CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS
BONI JURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS
EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS
CONSTRITIV AS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE
TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE,
INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. 1. As reiteradas decisões do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal
Regional do Trabalho da la Região que resultaram em bloqueio,
arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados
pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender
demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e
inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços
e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de
recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público
passível de controle pela via da arguição de descumprimento de



preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1°, caput, e 4°, S 1°,
da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da
Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a
observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts.
167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias
(arts. 34, V, 158,111 e IV, e 159, SS 3° e 4°, e 160, da CF) e da garantia
de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica
de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de
numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para
saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos
de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com
vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação
orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre
categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que
não se concilia com o ali. 167, VI e X, da Constituição da República.
A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas
ao Poder Executivo - exercer a direção da Administração - e ao
Poder Legislativo - autorizar a transposição, remanejamento ou
transferência de recursos de uma categoria de programação para
outra ou de um órgão para outro - sugere lesão aos arts. 2°, 84, 11,
e 167, VI e X, da Carta Política. Precedente: ADPF 387/PI, Relator
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 23.3.2017.
Fumus boni juris evidenciado. 3. Satisfeito o requisito do periculum in
mora ante o elevado risco de comprometimento do patrimônio e das
receitas correntes do Estado do Rio de Janeiro. 4. Deferimento apenas
parcial para suspender os efeitos das decisões judiciais impugnadas
exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas
determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com
vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e
operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do
Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos
Municípios, em afronta aos arts. 2°, 84, 11, e 167, VI e X, da
Constituição da República. 5. Medida cautelar deferida em palie.
(ADPF 405 MC, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno,
julgado em 14/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020
DIVULG 02-02-2018 PUBLlC 05-02-20 18, grifou-se)

Na mesma trilha percorreu o voto condutor do Min. GILMAR

MENDES na ADPF 387, jájulgada em definitivo pelo Plenário do STF in verbis:

"Entendo, ainda, que o bloqueio indiscrim inado de provisões, da
forma apontada pelo requerente, além de desvirtuar a vontade do
legislador estadual e violar os princípios constitucionais do sistema
financeiro e orçamentário, constitui interferência indevida, em
desacordo com os princípios da independência e da harmonia entre os
Poderes (art. 2°, CF)".

A preservação do espaço reservado constitucionalmente para o

exercício das funções executiva, legislativa e judicial é uma das mais importantes

tarefas a ser exercida por uma Corte Constitucional, compromisso que o STF vem

desempenhando com rigor.
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I1I.5 Violação ao princípio da igualdade no tratamento com os credores

A sistemática dos precatórios, disciplinada pelo art. 100 da

Constituição Federal, traz consigo, ainda, a definição de um critério objelivopara que os

requisitórios se operacionalizem e sejam levados em consideração no momento da

elaboração da peça orçamentária anual dos entes públicos.

Com efeito, a estipulação de uma ordem cronológica de pagamentos,

autorizada a preferência apenas em relação aos débitos de natureza alimentícia e, dentre

estes, observada a prioridade em favor dos idosos, portadores de doença grave e pessoas

com deficiência - "superpreferência" -, materializaa ideia de impessoalidade e promove

o princípio da igualdade entre os credores do Poder Público.

Esse entendimento vem sendo reiterado pelo Supremo Tribunal

Federal, inclusive em sede de reclamação constitucional, instrumento destinado a

assegurar a autoridade de suas decisões:

RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE
JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE
NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA - SEQÜESTRO DE
RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO - MEDIDA
CONSTRITIV A EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO CASO,
PELA INVERSÃO DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO
PRECATÓRIO - IRRELEVÂNCIA DE A PRETERiÇÃO DA
ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDAMENTE
BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA
CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE ACORDO MAIS FAVORÁ VEL
AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE A ORDEM DE
PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO
PODER PÚBLICO - SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE
INOBSERV ÂNCIA DESSA ORDEM CRONOLÓGICA, DOS
VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS
PRÓPRIAS RENDAS PÚBLICAS - RECURSO IMPROVIDO.
EFiCÁCIA VINCULANTE E FISCALIZAÇÃO NORMA TIV A
ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL DO ART. 28 DA LEI N° 9.868/99.-
[...].
A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE
EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. - O regime
constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público,
qualquer que seja a natureza do crédito exeqüendo (RTJ 150/337) -



ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -,
impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve
observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da
impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga
preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica
("prior in tem pore", "potior in jure"). A exigência constitucional
pertinente à expedição de precatório - com a conseqüente obrigação
imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de
apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento -
tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e
proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos
judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ
108/463), (b) imped ir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar
tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou
preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica.
PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA
ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A
Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal
pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental
exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem
de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. -
A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a
extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições
da Constituição - configura comportamento institucional que produz,
no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) conseqüências de
caráter processual (seqüestro da quantia necessária à satisfação do
débito, ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida
sobre rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de
responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL
201/67, art. 1°, XII) e (c) reflexos de índole político-administrativa
(possibilidade de intervenção do Estado-membro no Município,
sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução
de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV,
"in fine"). PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS
RECENTE CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO
FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER
PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO
PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE
PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O
pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele
que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da
Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da
ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e
impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do
Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no a11. 100
da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo
Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por
credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento
antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de
precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte -
exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o
postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na
satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem ~
prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-
administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945),
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não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de
constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama.
Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal
Federal proferida na ADI 1.662/SP.
(Rei 2182 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/03/2003, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028
DIVULG 08-02-2013 PUBLIC 13-02-2013)

o precedente, acima ementado, registra, inclusive, a hipótese de

sequestro de verbas públicas (art. 100, S6°, CF/1988), ao lado da tipificação em crime

de responsabilidade(art. 1°, inciso XII, Decreto-Lei 201/67,) e da possibilidade

intervenção no ente federativo infrator (art. 35, inciso IV, CF/1988) como efeitos que

podem ser produzidos se houver quebra da preferência de pagamentos entre os credores.

É de se notar que o Eminente Ministro CELSO DE MELLO qualifica

o sequestro de verbas públicas, mesmo ocorrente hipótese de quebra de precedência

cronológica no regime dos precatórios, como "ato extraordinário de constrição judicial",

o que dá a exata dimensão da excepcionalidade e gravidade dessa medida jurídico-

processual sobre as verbas públicas já afetadas à programação orçamentária legalmente

fixada.

IV. DA MEDIDA CAUTELAR

A plausibilidade jurídica (jumus bani juris) da presente arguição se

encontra fortemente evidenciada nos numerosos precedentes do Supremo Tribunal

Federal, aqui mencionados, que reforçam diretriz juri~prudencial voltada à incidência

do regime constitucional dos precatórios sobre os pagamentos das condenações da

Fazenda Pública e de suas entidades da Administração Indireta dependentes.

De outro lado, a manutenção das decisões judiciais advindas do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Tribunal Regional do Trabalho da sa
Região, que sistematicamente vêm determinando o sequestrode verbas públicas,

inobservando o regime de precatórios, faz com que seja iminente uma lesão grave e de

difícil reparação ao patrimônio público estadual. Afinal, o bloqueio judicial dos ativos

financeiros do Estado da Bahia poderá resultar em dificuldades para cumprir

compromissos com fornecedores de bens e serviços prestados à população, além dorisco

de interrupção de políticas públicas em andamento.



Ademais, diante das ordensde liberação dos valores bloqueadospor

melO da expedição de alvarás, o risco de dissipação patrimonial e de consequente

irreversibilidade da medida é altíssimo, onerando injustificadamente o patrimônio do

Estado da Bahia e, consequentemente, de toda a população baiana.

A reiterada inobservância, portanto, do disposto no art. 100 da

Constituição Federal vem acarretando grave e inestimável ofensa à ordem pública e à

economia pública baiana, havendo manifesto interesse público em sua imediata

suspensão.

Frise-se que em apenas um dos casos, que envolve a extinta SUDIC,

já foram bloqueados das contas vinculadas à autarquia estadual e liberadosvalores

superiores aonze milhões de reais, em valores históricos, tendo o Julgador de primeiro

grau determinado recentemente a realização de novo bloqueio em VALOR superior a

vinte e seis milhões de reais, agora sobre as contas do Estado da Bahia (doc. 06).

De igual modo, a CONDER vem sofrendo ordens de bloqueio, que

também avançam sobre as contas do Estado da Bahia, oriundas da Justiça do Trabalho e

da Justiça comum estadual (does. 03 e 04).

Importa sublinhar também que embora o Estado da Bahia não

engrosse as fileiras dos entes estaduais que atrasam salários e aposentadorias dos seus

servidores, pois pratica uma gestão fiscal responsável, a sua situação econômica se

deteriorou nos últimos anos.

Segundo dados do IBGE, o número de famílias que vivem em extrema

pobreza (renda per capita inferior a R$ 84,00) na Bahia dobrou, de 4,8% em 2014 para

9,8% em 2017. Com isso, o estado, que tem a maior população do Nordeste e a quarta

maior do país, pulou da 12" para a 3a posição no ranking nacional.

Em que pese ser a sexta maior economia do país com participação de

4,1% do PIB nacional, a Bahia possui vasto território, queequivale aproximadamente à

França, e apresenta PIB per capita de apenas R$ 16.931, IO e arrecadação de ICMS per

capita de R$ 1.358,44, que correspondem, respectivamente, a 20" e 19" posição entre os
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estados, conforme quadro de indicadores econômicos, ora anexado (doc. 07). Vale

dizer, o dinheiro é curto e as necessidades, extremas.

Portanto, a definição das prioridades na alocação orçamentária dos

recursos escassos para fazer frente a graves demandas sociais de toda ordem (saúde,

educação, segurança, habitação) leva, inevitavelmente, a "escolhas trágicas", que,

todavia, são feitas dentro da moldura democrática, considerando a deliberação realizada

junto à Assembleia Legislativa quando da construção da lei orçamentária anual.

A partir do momento em que a execução orçamentária é subvertida

por ordens judiciais de bloqueio inesperadas, pois não confinadas nas rubricas inerentes

aos precatórios, as políticas públicas voltadas a reduzir desigualdades, pois promotoras

de direitos fundamentais de índole social, ficam enormemente comprometidas.

Presentes, aSSIm, os elementos que caracterizam as

decisõesjudiciaisobjeto da presente arguição como suscetíveis de causar à Agravante

lesão grave e de difícil reparação ao Estado da Bahia, o que justifica plenamente a

concessão de medida liminar apta a fazer cessar a renitente lesão a preceitos

fundamentais.

v. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer o Governador do Estado da Bahia:

1) presentes os requisitos necessários, que seja concedida

monocraticamente medida liminar pela Eminente Relatoria desta ação, ad referendum

do Plenário, no sentido de que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia e ao Tribunal Regional do Trabalho da sa Região e suas instâncias de primeiro

grau - Varas Cíveis, da Fazenda Pública e Varas Trabalhistas - e de segundo grau que

(1.1)suspendam os bloqueios nas contas da CONDER e do Estado da Bahia, na

condição de sucessor da SUDIC e de acionista controlador da CONDER, (1.2)que

sejam liberados os valores bloqueados, e que (1.3) sejam devolvidos os valores que até

a propositura desta ação ainda não tenham sido repassados aos beneficiários das rí1
dee isões j udi eiai s; ~



2) que, após ouvidos os órgãos judiciais prolatores dos atos, aquI

impugnados, além da manifestação dos oficiantes necessários nas ações de controle

objetivo de constitucionalidade - Advogado-Geral da União e Procuradora-Geral da

República. seja julgada procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental, com eficácia vinculante e erga omnes, a fim de que seja reconhecidoque

as decisões judiciais, inclusive em ações de desapropriação, proferidas em desfàvor da

CONDER e do Estado da Bahia, em nome próprio e na condição de sucessor da SUDIC

e de único acionista da CONDER, sejam cumpridas ou executadas exclusivamente sob

o regime constitucional de precatórios.

Procurador Gera do Estado da Bahia

BARBARA CAMARDELLI LOI

Procuradora-Chefe da Procuradoria Administrativa

TARCÍSIO MENEZES

Procurador do Estado
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