
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 549 PARAÍBA

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO

REQTE.(S) :GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA 
INTDO.(A/S) :TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª 

REGIÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DECISÃO: Trata-se de  arguição  de  descumprimento  de  preceito 
fundamental,  com  pedido de  medida  cautelar,  ajuizada pelo  Senhor 
Governador  do  Estado  da  Paraíba,  com  o  objetivo  de  questionar 
“decisões judiciais do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região,  
em Primeira e  Segunda Instâncias,  que resultaram –  ou se encontram na  
iminência de resultar –  em bloqueio, penhora e liberação de valores da  
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA,  para pagamento de  
indenizações  trabalhistas à  revelia  do  regime  de  precatórios  previsto  no  
artigo 100 da Constituição Federal” (grifei).

 
Eis, em síntese, as razões subjacentes à pretensão ora formulada pelo 

Senhor Governador do Estado da Paraíba:

“1. A  Companhia  de  Água  e  Esgotos  da  Paraíba  – 
CAGEPA  é  uma  sociedade  de  economia  mista  por  ações  
constituída  mediante  autorização da  Lei  Estadual  3.459/1966,  
alterada pela  Lei Estadual  3.702/1972,  vinculada à Secretária  de  
Estado da Infraestrutura, de Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e  
da Ciência e Tecnologia – SEIRHMAC.

2. As  atividades  da  CAGEPA  envolvem  a  execução  de  
serviço  público  essencial  em  sentido  estrito,  em regime não 
concorrencial,  sendo-lhe,  conseguintemente,  aplicáveis  às  
prerrogativas típicas da Fazenda Pública, no que diz respeito à  
impenhorabilidade de seus bens.
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3. A execução por quantia certa em desfavor da CAGEPA 
deve,  conseguintemente,  observar o regime de precatórios 
estabelecido pelo artigo 100 da Constituição Federal. 

…...................................................................................................
6. Ocorre que o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da  

13ª  Região,  em  Primeira  e  Segunda  Instâncias,  vem proferindo  
decisões  judiciais  que  resultaram –  ou  se  encontram  na  
iminência  de  resultar –  em bloqueio, penhora e  liberação de  
valores da CAGEPA, para pagamento de indenizações trabalhistas à 
revelia  do  regime  de  precatórios previsto  no  artigo  100  da  
Constituição Federal.

…...................................................................................................
9. Em  várias  das  aludidas  execuções  trabalhistas,  o  

bloqueio  de  valores  já  foi  realizado  à  revelia  do  regime  de  
precatórios  previsto  no  artigo  100  da  Constituição  Federal,  
como é o caso da tombada sob número 000038076.2017.513.0022, no  
bojo  da  qual  a  importância  de  R$  1.747.779,18  (um  milhão,  
setecentos  e  quarenta  e  sete  mil,  setecentos  e  setenta  e  
nove  reais  e  dezoito  centavos)  foi  objeto de  constrição  
judicial.

…...................................................................................................
12. Faz-se necessário,  desta  forma,  o manejo da presente  

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental com o 
objetivo de reconhecer a impossibilidade do bloqueio, penhora 
e liberação de recursos da CAGEPA à revelia do regime de 
precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.” 
(grifei) 

O  autor da  presente  arguição  de  descumprimento,  sustentando 
a cumulativa ocorrência  dos  requisitos  concernentes à plausibilidade 
jurídica do pedido e ao “periculum in mora”, postula o deferimento de medida 
liminar,  para que esta Suprema Corte  ordene as seguintes medidas que  
por ele foram assim expostas: 

“(a)  determinar a suspensão dos efeitos das decisões 
judiciais que impliquem –  ou possam implicar –  em bloqueio, 
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penhora e liberação de valor constantes das contas 
bancárias da  CAGEPA  à  revelia  do  regime  de  precatórios  
previsto no  artigo  100  da  Constituição  Federal,  no 
âmbito do  TRT  da  13ª  Região,  em  Primeira  e  Segunda  
Instâncias; 

(b) e determinar a devolução à conta bancária da CAGEPA 
em que estavam depositados os valores bloqueados, penhorados e  
liberados  à revelia  do regime de precatórios  previsto no artigo 100  
da  Constituição  Federal,  pelo  TRT  da  13ª  Região,  em  Primeira  e  
Segunda Instâncias.” (grifei)

Sendo esse o contexto, passo a apreciar, inicialmente, a admissibilidade 
da presente ação constitucional.  E,  ao fazê-lo,  assinalo que a arguição de  
descumprimento de preceito fundamental, instituída pela própria Constituição 
da  República  (art.  102,  §  1º)  e disciplinada pela  Lei  nº  9.882/99, 
qualifica-se como  típica  ação  constitucional destinada  a  proteger  e  a 
preservar  a  integridade  de  preceitos  fundamentais  revestidos de  um 
claro  sentido  de  essencialidade,  configurando,  em  decorrência  de  sua 
natureza mesma, “modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e  
concentrado no Supremo Tribunal Federal” (ADPF 33/PA, Rel. Min. GILMAR 
MENDES).

No  sistema  constitucional  brasileiro,  há,  como  sabemos,  duas 
modalidades de  arguição  de  descumprimento:  uma de caráter autônomo 
(Lei nº 9.882/99, art. 1º, “caput”)  e outra de natureza incidental (”lex cit.”, 
art.  1º,  parágrafo  único),  como esclareceu esta  Suprema  Corte  em 
precedente  sobre  a  matéria  (ADPF 3-QO/CE,  Rel.  Min.  SYDNEY 
SANCHES).

Impõe-se destacar,  de  outro  lado,  que  a  arguição  de 
descumprimento  de  preceito  fundamental  pode ter por objeto de 
impugnação  tanto ato  estatal  impregnado de conteúdo normativo 
quanto ato do Poder Público despojado de qualquer atributo de 
normatividade,  valendo relembrar,  no  que  se  refere  a  esse  específico 
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ponto,  valioso precedente firmado  pelo  Plenário do  Supremo 
Tribunal Federal:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental.  
Lei nº 9882, de 3.12.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento  
da  referida  medida  constitucional.  2.  Compete  ao  Supremo 
Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no  
sistema  constitucional  brasileiro,  como  preceito  fundamental.  
(…) 4.  Arguição de descumprimento de preceito fundamental  
como  instrumento  de  defesa  da  Constituição,  em  controle  
concentrado. (…).  6. O objeto da arguição de descumprimento 
de  preceito  fundamental  há de ser ‘ato  do  Poder  Público’  federal,  
estadual, distrital ou municipal, normativo ou não (…).”

(ADPF 1-QO/RJ,  Rel.  Min.  NÉRI  DA  SILVEIRA  – 
grifei)

Impende verificar,  a seguir,  se se revela admissível a arguição de 
descumprimento  de  preceito  fundamental  nos  casos em  que  se 
impugnam decisões judiciais reputadas lesivas em razão  de interpretação 
nelas  veiculada  e que transgrediriam –  segundo sustenta o arguente – 
preceitos  fundamentais  consagrados  no  texto  da  Constituição  da 
República.

Tenho assinalado,  na linha de orientação jurisprudencial firmada por 
esta Suprema Corte (ADPF 33/PA,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES  – 
ADPF 47/PA,  Rel.  Min.  EROS  GRAU  –  ADPF 81-MC/DF,  Rel.  Min. 
CELSO  DE  MELLO –  ADPF 101/DF,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA – 
ADPF 144/DF,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO  –  ADPF 249-AgR/DF, 
Rel.  Min.  CELSO DE MELLO,  v.g.),  que se mostra processualmente viável 
a  impugnação,  em sede de  arguição  de  descumprimento  de  preceito  
fundamental,  de  interpretações  judiciais alegadamente violadoras de 
preceitos  fundamentais  –  como aquele que  contempla  o regime 
constitucional de pagamento de precatórios –,  cuja  suposta  transgressão 
decorreria  de  decisões  emanadas de  órgãos  diversos da  Justiça  do 
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Trabalho  (em primeira e em segunda instâncias),  desde que tais 
decisões  judiciais  ainda não tenham transitado em julgado 
(ADPF 249-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO,  v.g.),  considerado o 
que dispõe o art. 5º, § 3º, “in fine”, da Lei nº 9.882/99:

“Não podem ser alcançados pela  eficácia  suspensiva  de  
liminar  concedida em  ação  de  descumprimento  de  preceito  
fundamental  os efeitos de  sentenças  transitadas em  julgado  ou 
convalidados por lei superveniente.”

(ADPF 79-AgR/PE, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei) 

Essa compreensão da matéria – que sustenta a viabilidade da utilização 
da arguição de descumprimento contra interpretação judicial de que possa 
resultar lesão a preceito fundamental (excluídas,  no entanto, as decisões 
impregnadas da autoridade da coisa julgada material) –  encontra apoio em 
autorizado magistério doutrinário (ALEXANDRE  DE  MORAES, 
“Constituição  do  Brasil  Interpretada  e  Legislação  Constitucional”, 
p.  2.280,  item n.  5.1,  8ª  ed.,  2011,  Atlas;  FABIO CESAR DOS SANTOS 
OLIVEIRA, “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental”, 
p. 144/145, item n. IV.2, 2004, Lumen Juris; GABRIEL DIAS MARQUES 
DA CRUZ, “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – 
Lineamentos  Básicos  e  Revisão  Crítica  no  Direito  Constitucional 
Brasileiro”,  p.  99,  item  n.  5.7.1,  2011,  Malheiros;  SYLVIO  MOTTA  e 
GUSTAVO  BARCHET,  “Curso  de  Direito  Constitucional”,  p.  885, 
item  n.  10,  2007,  Elsevier,  v.g.),  valendo destacar,  por  relevante, 
a lição expendida pelo  eminente  Ministro  GILMAR  MENDES 
(“Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental: 
comentários  à  Lei  n.  9.882, de  3.12.1999”,  p.  72,  item  n.  6,  2007, 
Saraiva):

“Pode ocorrer lesão a  preceito  fundamental  fundada em 
simples interpretação judicial do texto constitucional.

Nesses  casos,  a  controvérsia  não  tem por  base  a  
legitimidade  ou  não  de  uma  lei  ou  de  um  ato  normativo,  
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mas se assenta simplesmente na legitimidade ou não de uma  
dada  interpretação  constitucional.  No  âmbito  do  recurso  
extraordinário  essa  situação  apresenta-se  como  um  caso  de  
decisão judicial  que contraria diretamente a Constituição (art.  102,  
III, ‘a’).

Não parece haver dúvida de que,  diante dos termos amplos  
do art.  1º da Lei n.  9.882/99,  essa hipótese poderá ser objeto de  
arguição  de  descumprimento  –  lesão a  preceito  fundamental  
resultante de  ato  do  Poder  Público  –,  até  porque se  cuida  
de uma situação trivial no âmbito de controle de constitucionalidade  
difuso.

Assim, o ato judicial de interpretação direta de um preceito  
fundamental  poderá conter uma violação da norma constitucional.  
Nessa  hipótese,  caberá a  propositura  da  arguição  de  
descumprimento  para  afastar a  lesão  a  preceito  fundamental  
resultante  desse  ato  judicial  do  Poder  Público,  nos  termos  do  
art. 1º da Lei n. 9.882/99.” (grifei)

Cabe analisar, ainda,  em face da situação ora exposta,  se se revela 
admissível,  ou não,  a presente  arguição de descumprimento de preceito 
fundamental,  considerado  o  que  prescreve  o  art.  4º,  § 1º,  da 
Lei nº 9.882/99, que assim dispõe:

“Não será admitida arguição  de  descumprimento  de  
preceito fundamental  quando houver qualquer outro meio eficaz de  
sanar a lesividade.” (grifei)

O diploma legislativo em questão,  tal como tem sido reconhecido 
por  esta  Suprema Corte  (RTJ 189/395-397,  v.g.),  consagra o princípio da 
subsidiariedade –  ou,  como  sustenta LUÍS  ROBERTO  BARROSO 
(“O  Controle  de  Constitucionalidade  no  Direito  Brasileiro”,  p.  312, 
item n.  3.1.2,  5ª  ed.,  2011,  Saraiva),  regra da  subsidiariedade  –,  que 
rege a instauração do processo objetivo de arguição de descumprimento 
de  preceito  fundamental,  condicionando o ajuizamento dessa especial 
ação de índole constitucional à ausência de  qualquer outro  meio 
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processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade indicada 
pelo autor:

“– O ajuizamento da  ação  constitucional  de  arguição  de  
descumprimento  de  preceito  fundamental  rege-se pelo princípio da   
subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º),  a significar que  não 
será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente 
idôneo apto  a  sanar,  com efetividade real,  o  estado  de  lesividade  
emergente do ato impugnado. Precedentes: ADPF 3/CE, ADPF 12/DF 
e ADPF 13/SP.

A  mera  possibilidade de  utilização  de  outros  meios 
processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação  
do princípio da subsidiariedade,  pois, para que esse postulado possa  
legitimamente incidir – impedindo, desse modo, o acesso imediato à  
arguição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental  – revela-se 
essencial que os instrumentos disponíveis  mostrem-se capazes de  
neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca  
obstar com o ajuizamento desse ‘writ’ constitucional.

–  A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 – que 
consagra o postulado da subsidiariedade – estabeleceu, validamente,  
sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo 
de  admissibilidade  da  arguição  de  descumprimento  de  preceito  
fundamental,  pois condicionou,  legitimamente,  o ajuizamento 
dessa especial ação de índole constitucional,  à observância de um 
inafastável requisito de procedibilidade,  consistente na ausência 
de qualquer  outro meio processual revestido de aptidão para fazer  
cessar,  prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade  
danosa) decorrente do ato impugnado.”

(RTJ 184/373-374, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Na realidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 
somente poderá  ser  utilizada,  se se demonstrar que,  por  parte  do  
interessado,  houve o prévio exaurimento  de outros mecanismos 
processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer 
cessar a  situação  de  lesividade ou de  potencialidade  danosa alegadamente 
resultante dos atos estatais questionados.
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Trata-se de requisito de procedibilidade que  pode  ser  validamente 
instituído pelo legislador comum,  em ordem a condicionar o exercício 
do direito de ação,  sem que a fixação de tais requisitos condicionantes 
caracterize situação de inconstitucionalidade.

O legislador,  ao dispor sobre a disciplina formal desse instrumento 
processual,  previsto no art. 102, § 1º, da Carta Política,  estabeleceu, no 
art.  4º,  §  1º,  da  Lei  nº  9.882/99,  como  anteriormente assinalado, que 
não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental, 
“quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade” (grifei).

Isso significa,  portanto,  que  o  princípio  da  subsidiariedade  não 
pode –  e não deve –  ser  invocado para impedir o exercício da ação 
constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, 
eis que esse instrumento  está vocacionado a viabilizar,  numa dimensão 
estritamente objetiva,  a realização  jurisdicional de  direitos  básicos,  
de  valores  essenciais e de  preceitos  fundamentais  contemplados no  texto 
da Constituição da República.

Se assim não se  entendesse,  a indevida aplicação do  princípio  da  
subsidiariedade poderia afetar a utilização dessa  relevantíssima ação de 
índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável 
frustração do sistema de proteção, instituído na Carta Política, de valores 
essenciais,  de preceitos  fundamentais  e de direitos  básicos,  com grave 
comprometimento da própria efetividade da Constituição.

Daí a prudência com  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  deve 
interpretar (e assim tem interpretado!) a regra inscrita no  art. 4º,  § 1º, da 
Lei  nº  9.882/99,  em ordem a permitir que  a  utilização  da nova  ação 
constitucional  possa,  efetivamente,  prevenir  ou reparar  lesão  a  preceito 
fundamental  causada por  ato  do  Poder  Público,  inclusive por decisões 
emanadas do Poder Judiciário.
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E essa é exatamente a situação que se registra na presente causa, 
eis que o  ora  arguente  não dispõe de meio processual idôneo capaz de 
afastar, de maneira efetiva e real, a situação de suposta lesividade que por ele 
é denunciada neste processo:

“32. No caso em tela,  considerando-se a possibilidade de  
ruma iminente  da  CAGEPA –  em razão do expressivo valor 
executado por credores trabalhistas em desfavor da sobredita 
companhia (R$  12.987.291,31)  –,  aliado  ao  fato  de  que  as  
execuções  trabalhistas  tramitam por diversos Órgão  
Jurisdicionais,  em  Primeira  e  Segunda  Instâncias  do  TRT  
da  13ª  Região,  sendo evidente,  portanto,  o potencial efeito 
multiplicador no que diz com a ultimação de bloqueio, penhora 
e liberação de valores à revelia do regime de precatórios  
estabelecido pelo  artigo  100  da  Constituição  Federal,  não há 
qualquer meio capaz de sanar a lesividade das  decisões  ora  
combatidas (vide doc. 04). 

33. Mesmo porque –  consoante  já  demonstrado –  o 
bloqueio,  a  penhora  e  a  liberação  de  valores  já foram 
realizados em  algumas  execuções  trabalhista  à revelia do  
regime  de  precatórios  previsto no  artigo  100  da  Constituição  
Federal,  como é o caso da tombada sob 
número 000038076.2017.513.0022,  no bojo da qual a 
importância de  R$  1.747.779,18  (um  milhão,  setecentos  e  
quarenta  e  sete  mil,  setecentos  e  setenta  e  nove  reais  e  
dezoito centavos) foi objeto de constrição judicial (vide doc. 05).

34. Por  fim,  vale  citar a Jurisprudência deste  Pretório  
Excelso,  que não só admitiu,  como também deferiu pedido 
formulado na ADPF 387,  ajuizada pelo Governador do Estado 
do Piauí, com objeto idêntico ao da presente arguição.” (grifei) 

Sendo esse o contexto,  passo, desde logo,  a analisar “o pedido de medida 
cautelar”.
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A Companhia  de  Água  e  Esgotos  da  Paraíba  (CAGEPA),  que  é  
sociedade  de  economia  mista,  constituída  por  autorização da  Lei 
Estadual nº 3.459/66, executa, como atividade-fim, os serviços de saneamento  
básico em todo o Estado da Paraíba,  qualificando-se  ,   em razão de sua 
específica condição institucional, como entidade delegatária dos serviços 
públicos a que se refere o art. 210 da Constituição do Estado da Paraíba.

Cumpre enfatizar, por relevante, que a exploração dos serviços públicos 
essenciais de captação, tratamento e distribuição de água e disposição final 
dos esgotos  poderá ser executada,  diretamente, pelo próprio Estado da 
Paraíba,  ou,  então,  indiretamente,  mediante utilização, por essa pessoa 
política, de instrumentos de descentralização administrativa.

É preciso ter presente,  no  ponto,  que a exploração dos  serviços 
essenciais  de  saneamento  básico  no  Estado  da  Paraíba,  pela CAGEPA, 
ocorre em caráter de exclusividade,  eis  que a  atividade  prestada  pela 
sociedade  de  economia  mista  em  questão  é  exercida em ambiente não 
concorrencial,  tal  como  veio  a  ser  reconhecido pela  jurisprudência 
do  próprio TRT/13ª  Região,  cuja  diretriz,  no  tema,  restou 
consubstanciada em enunciado sumular assim formulado:

“SÚMULA Nº 17.  CAGEPA. SERVIÇO PÚBLICO 
ESSENCIAL. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. EXECUÇÃO 
POR PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. 

As atividades da Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba – CAGEPA envolvem a execução de serviço público 
essencial, em sentido estrito,  em regime não concorrencial.  
Desta forma,  são aplicáveis à referida empresa  as prerrogativas 
típicas da Fazenda Pública,  no  que  diz  respeito  à  
impenhorabilidade  de  seus  bens,  devendo a execução 
em seu desfavor seguir o rito do art. 100 da  Constituição  
Federal de 1988.” (grifei)
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O aspecto que venho de ressaltar acha-se impregnado de inquestionável 
relevo jurídico,  eis que o magistério jurisprudencial  desta Suprema Corte 
(ARE 698.357-AgR/RS,  Rel.  Min.  CÁRMEN LÚCIA –  RE 225.011/MG, 
Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 592.004-AgR/AL, Rel. Min. JOAQUIM 
BARBOSA –  RE 627.242-AgR/AL,  Red.  p/  o  acórdão  Min.  ROBERTO 
BARROSO  –  RE 1.067.478-AgR/RJ,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  v.g.) 
firmou-se no sentido de reconhecer que as normas especiais  que regem o 
processo de  execução  por  quantia  certa  contra a  Fazenda  Pública, 
estendem-se,  nos  termos  do  que  prescreve  a  própria  Constituição,  às 
sociedades  de  economia  mista prestadoras de serviços públicos essenciais 
que exercem,  à  semelhança  da  CAGEPA,  atividade  de  natureza  
não concorrencial,  como se depreende do  teor  de  decisão emanada  da 
colenda Segunda  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal  que  restou 
consubstanciada em acórdão assim ementado:

 
“Agravo regimental no  recurso  extraordinário. 

Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de 
precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio 
do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes.

1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da 
aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de 
economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e 
de natureza não concorrencial.

2. A CASAL,  sociedade de economia mista prestadora de  
serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do  
Alagoas,  presta serviço público primário e em regime de 
exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado,  
haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social  
majoritariamente estatal. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.”
(RE 852.302-AgR/AL, Rel. Min. DIAS TOFFFOLI – grifei)

Cabe assinalar,  por oportuno,  que o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal,  defrontando-se com pretensão jurídica idêntica à  ora  em exame 
(ADPF 387/PI,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES),  julgou procedente 
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a  arguição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental,  cassando decisões  
judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho no âmbito da 22ª Região, que 
haviam determinado o  bloqueio,  a  penhora e a  liberação  de  valores 
decorrentes de  dívidas  trabalhistas  de  ente  da  administração  pública 
indireta, reafirmando o entendimento de que as sociedades de economia 
mista  prestadoras de serviços públicos essenciais,  ao exercerem atividades 
estatais de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime constitucional  
de pagamento de precatórios, fazendo-o em acórdão assim ementado:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental.  
2.  Ato lesivo fundado em decisões de primeiro  e  de segundo  
graus  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  22ª  Região  que  
determinaram  bloqueio, penhora  e  liberação  de  valores  
oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento  
de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de  
Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).  3. Conversão da  
análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação  
devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.  4. É aplicável o 
regime dos precatórios às sociedades de economia mista 
prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza 
não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios 
constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em 
especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos  
princípios da independência e da harmonia entre os Poderes 
(art.  2º  da  CF)  e ao regime constitucional dos precatórios 
(art.  100  da  CF).  6.  Arguição de descumprimento de preceito 
fundamental julgada procedente.”

Esse mesmo entendimento veio a ser observado, uma vez mais, em 
recentíssimo julgamento ocorrido em 17/10/2018,  cabendo transcrever,  por  
inteiramente pertinente, a ementa do acórdão em questão:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS 
PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS.  CRÉDITOS 
TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA 
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.  INDEPENDÊNCIA ENTRE 
OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA.  
ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora 
ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade 
financeira de entes da Administração Pública, para satisfação 
de créditos trabalhistas,  violam o princípio da legalidade 
orçamentária (art.  167,  VI,  da  CF),  o preceito da separação 
funcional de poderes (art.  2º  c/c  art.  60,  §  4º,  III,  da  CF),  
o princípio da eficiência da Administração Pública 
(art.  37,  ‘caput’,  da  CF)  e o princípio da continuidade dos 
serviços públicos (art.  175,  da  CF).  Precedente firmado no 
julgamento da ADPF 387 (Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  
Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).

2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF 275/PB,  Rel.  Min.  ALEXANDRE DE MORAES – 

grifei)

Impende referir, por relevante, que, em situações semelhantes à que se 
registra  na presente causa, esta Suprema Corte  tem deferido, “initio litis”, 
medidas  cautelares em  processos  instaurados  por  iniciativa  do próprio   
Estado-membro  (ADPF 405-MC/RJ,  Rel.  Min.  ROSA  WEBER  – 
ADPF 437-MC/CE,  Rel.  Min.  ROSA WEBER  –  ADPF 484-MC/AP,  Rel. 
Min.  LUIZ FUX –  ADPF 530-MC/PA,  Rel.  Min.  EDSON FACHIN,  v.g.), 
determinando,  então, a adoção  da mesma providência que ora se postula 
nesta sede processual.

Entendo,  desse  modo,  que a cumulativa ocorrência,  na  espécie,  da 
plausibilidade jurídica da pretensão cautelar e da configuração objetiva 
de  situação  caracterizadora  do  “periculum  in  mora”  torna imperiosa a 
outorga do provimento cautelar ora requerido.

Sendo assim,  e em face  das  razões  ora expostas,  defiro o pedido de 
medida liminar,  para suspender,  cautelarmente,  até final  julgamento  da 
presente  arguição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental, 
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quaisquer medidas de constrição judicial proferidas por Varas do Trabalho 
sediadas no Estado da Paraíba ou pelo E. Tribunal Regional do Trabalho 
da  13ª  Região,  consubstanciadas em bloqueio, penhora e/ou liberação  de  
valores  da Companhia de Água e  Esgotos  da Paraíba (CAGEPA),  para 
efeito de  pagamento  de  condenações  trabalhistas,  desde  que com 
inobservância  do  regime  de  precatórios  previsto  no  artigo  100  da  
Constitucional Federal, ordenando, também, a devolução, para as respectivas 
contas de onde provieram,  dos valores  que eventualmente já  tenham sido 
objeto de referidas medidas de constrição, contanto que ainda se encontrem 
disponíveis à conta de cada Juízo.

Transmita-se,  com urgência,  para cumprimento imediato,  cópia da 
presente decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, que 
também deverá, por sua vez, cientificar, para conhecimento e pronta execução 
deste ato decisório,  todas as Varas do Trabalho sediadas no  Estado  da 
Paraíba.

Publique-se.

Brasília, 05 de dezembro de 2018 (19h30).

Ministro CELSO DE MELLO 
Relator 
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