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ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUN-
DAMENTAL. DECISÕES DAS VARAS DO TRABALHO DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO.
BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS ESTA-
DUAIS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS
DE EMPRESAS QUE POSSUEM CRÉDITO COM O ESTADO.
MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE ALTERAM PROGRAMA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEM APROVAÇÃO LEGISLATIVA E
EM DESRESPEITO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRE-
CATÓRIOS. AFRONTA AOS PRECEITOS DA LEGALIDADE
ORÇAMENTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

1. O Supremo Tribunal Federal admite arguição de descumprimento
de preceito fundamental contra decisões da Justiça do Trabalho que
determinam o bloqueio, o arresto, a penhora e o sequestro de recur-
sos públicos para pagamento de verbas trabalhistas de empregados
de empresas governamentais. Precedentes.

2. Medidas judiciais constritivas sobre recursos públicos, para asse-
gurar pagamento de dívidas trabalhistas de empresas que possuem
crédito com o Estado, implica alteração de programação orçamen-
tária sem prévia autorização legislativa (CF, art. 167-VI) e conse-
quente desrespeito ao princípio da divisão funcional de Poder (CF,
arts. 2.º), assim como afronta ao regime constitucional dos precató-
rios (CF, art. 100). Precedentes.

3. Parecer pelo referendo da medida cautelar.

I

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de

medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Amapá, tendo por objeto “decisões

das Varas do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, que determinam
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bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas estaduais sob o argumento de que os valores subtra-

ídos seriam dívida (crédito) do Estado frente à empresa ré de ação trabalhista”.

Sustenta a petição inicial que os atos questionados impõem medidas de constrição

sobre verbas públicas que constituam crédito de empresa frente ao Estado em ação trabalhista.

Alega que a constrição de verbas públicas por decisões da Justiça do Trabalho compromete

a execução de políticas públicas. Afirma que a Justiça do Trabalho e o Banco do Brasil não

atenderam a solicitação do requerente no sentido de obter acesso a dados detalhados sobre os

valores bloqueados e sobre pagamentos ordenados às empresas credoras do Estado. Acentua

que a falta de informações precisas acerca das verbas públicas sequestradas pode ocasionar

sequestro em duplicidade. Argumenta que os atos de constrição judicial afrontam os princípios

da separação dos Poderes, do juiz natural e do contraditório, assim como o regime constituci-

onal dos precatórios e o postulado da segurança orçamentária, previstos nos arts. 2.º, 5.º-

LIII e LV; 100 e 167-VI e X da Constituição.

Requer, nesses termos, a concessão de medida cautelar para suspender quaisquer

medidas de constrição judicial que gerem bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públi -

cas do Estado do Amapá e/ou das entidades da administração indireta, assim como a devolu-

ção dos valores eventualmente sequestrados ainda à disposição do Juízo. No mérito, pede que os

órgãos jurisdicionais do TRT 8.ª Região se abstenham de bloquear, penhorar ou sequestrar

valores nas contas bancárias do Estado do Amapá e/ou de suas entidades das administração

indireta, “sob alegação de serem tais valores créditos ou direito de empresa executada em ação

trabalhista ou de ser o valor referente a dívida do Estado frente a essa empresa”, bem como

a devolução dos valores relativos às constrições judiciais que ainda disponíveis ao Juízo.

O relator, Min. Roberto Barroso, deferiu a medida cautelar, ad referendum do Plená-

rio, para determinar a “(i) imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição deter -

minada pela  Justiça  do  Trabalho  sobre  os  recursos  da  administração  pública  direta  e

indireta do Estado a tal título e (ii) devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e

ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”. Na oportu-

nidade, solicitou informações do TRT-8ª Região, a manifestação da Advocacia-Geral da União

e o parecer da Procuradoria-Geral da República, além da inclusão em pauta para apreciação do

referendo à medida cautelar (peça 6 do processo eletrônico).
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A Presidência do TRT-8.ª Região informou que o entendimento das decisões im-

pugnadas não mais prevalece na Primeira Turma do Regional. Apontou decisão da Segunda

Turma daquela Corte, no Processo AP 0001042-39.2016.5.08.0208, que determinou a liberação

dos valores bloqueados do Estado do Amapá em reclamação trabalhista (peças 10 e 11).

O relator, em face de novos sequestros de valores das contas do Estado do Amapá

(R$ 6.805.693,87) determinados pela 2.ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, entendeu descumprido

o provimento cautelar e determinou a suspensão do bloqueio dos valores (peça 20).

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo referendo da medida cautelar, ao

entendimento de que “não cabe ao Poder Judiciário modificar, mediante imposição de atos

constritivos, a destinação de recursos públicos previamente definida pelas autoridades gover-

namentais competentes”, pois tal conduta afronta a separação de Poderes (peça 29).

O relator indeferiu requerimento do Governador do Estado para que fossem sana-

dos eventuais descumprimentos da decisão cautelar pela Justiça do Trabalho da 8ª-Região,

ao entendimento de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não é via

adequada para solucionar situações concretas (peça 34).

É o relatório.

II

O Supremo Tribunal Federal admite arguição de descumprimento de preceito fun-

damental contra decisões  judiciais  que determinam o bloqueio,  o arresto, a  penhora e  o se-

questro de recursos estaduais para pagamento de verbas trabalhistas.  Citem-se, por exemplo:

ADPF 114/PI, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 27.6.2007; ADPF 275-MC/PB, Rel. Min. Teori

Zavascki, DJe 10.9.2013; ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2017, ADPF

549/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 10.12.2018, entre outros julgados).

Nas referidas ações, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado: (i) a impossibili-

dade de decisão judicial alterar programação orçamentária,1 sob pena de afronta aos princípios

1 “As programações orçamentárias são projetadas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Poder Legislativo,
razão pela qual a lei orçamentária retrata um projeto que, em tese, exterioriza o desejo da sociedade de
que seja aplicado da forma como foi aprovado. […] A lei orçamentária perderia toda a sua finalidade se os
programas  aprovados  pudessem ser  afastados  e  substituídos  pelo  Poder  Executivo  em sua  execução”
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da reserva legal em matéria orçamentária e da independência e harmonia dos Poderes (CF, arts.

2.º e 167-VI), e (ii) a afronta ao regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100), quando a

medida constritiva recaia sobre recursos públicos em razão de dívidas trabalhistas de empresas

governamentais prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial.

Vejam-se, a propósito, as ementas dos seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES
JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRA-
ÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇA-
MENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públi-
cas, 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. 2.º c/c art. 60, §4.º, 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 Mo-
res, julgado em 17.10.2018).

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 1ª RE-
GIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALO-
RES 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 FUNDA-
MENTAL CABÍVEL. ARTS. 1.º, CAPUT, E 4.º, §1.º, DA LEI 9.882/1999. ALTERAÇÃO
DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO
DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRA-
MAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2.º, 84, II,
E 167, VI E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS E PERI-
CULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE
NOS CASOS EM QUE MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RE-
CURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS  CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZA-
DOS 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 1ª 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 pagamentos de salário de servidores ativos e inativos,
satisfação imediata de créditos de prestadores na aplicação dos recursos públicos tradu-

(BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. 2 ed. São Paulo:
Saraiva, 2001. v. ., t. 2, p. 383-384.
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zem, 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.º, caput, e 4.º, §
1.º, 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 orçamentá-
rio (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V,
158, III e IV, e 159, §§ 3.º e 4.º, e 160, da CF) e da garantia de pagamentos 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 alte-
ração 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
art. 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.º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedente: ADPF 387/PI, Rel. Min. Gil-
mar 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 medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído
sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a con-
vênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo
e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2.º, 84, II, e
167, VI e X, da Constituição da República.

5. Medida cautelar deferida em parte (ADPF 405-MC/RJ, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe
05.02.2018).

Na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental questiona-se a

interpretação judicial adotada no âmbito do TRT da 8.ª Região que tem permitido o sequestro

de verbas públicas sob o argumento de que esses valores constituem crédito da empresa recla-

mada frente ao Estado. São, contudo, inconstitucionais o bloqueio, a penhora e o sequestro de

verbas públicas para pagamento de dívidas trabalhistas de empresas públicas ou sociedades

de economia, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e o perigo na demora pro-

cessual (periculum in mora) foram suficientemente demonstrados na decisão que deferiu a

medida cautelar, notadamente em face da situação de verdadeira “sangria nos cofres públicos

do Estado do Amapá, promovida por meio de decisões que, segundo o alegado, não assegu-

ram ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, não observam a regra

constitucional do precatório e desrespeitam o princípio do juiz natural” e do comprometimento

da execução orçamentária e da continuidade dos serviços públicos.
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III

Ante o exposto, opina a Procuradora-Geral da República pelo referendo da me-

dida cautelar.

Brasília, 18 de dezembro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

pc
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