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DECISÃO: Trata-se de requerimentos apresentados pelo Banco do
Brasil, pelo Estado de Minas Gerais, pelo Desembargador Presidente do
TJMG e pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional de
Minas Gerais, a respeito da situação fática que emerge do cumprimento
da medida cautelar inicialmente deferida na presente ação direta pelo
eminente e saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI (decisão de 29/10/2015) e
referendada pelo Tribunal Pleno em 28/9/2016.
Em 22/5/2017, em vista do quadro fático então relatado pelas partes
envolvidas a respeito da crise de liquidez dos depósitos judiciais no
âmbito daquela unidade federativa, concedi medida cautelar para, em
complemento ao pronunciamento emitido pelo Plenário e em atenção à
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evolução dos fatos, determinar a reversão da chamada “readequação
escritural” promovida pelo Banco do Brasil, restituindo ao fundo de
reserva os valores relativos a depósitos judiciais ocorridos entre
29/10/2015 e 3/10/2016, interregno entre a primeira decisão cautelar
deferida pelo Min. TEORI ZAVASCKI e a publicação da ata do
julgamento plenário que referendou aquela decisão.
Conforme destaquei na mencionada decisão cautelar, a apropriação
de depósitos judiciais pelo Estado de Minas Gerais, no valor aproximado
de 4,9 bilhões de reais, criou uma situação de fato que não seria
adequadamente contornada pela mera suspensão da eficácia da Lei
Estadual 21.720/2015. Considerando a persistência dos efeitos financeiros
gerados no intervalo de tempo em que vigeu a norma, atribuiu-se certo
grau de eficácia às normas daquele diploma destinadas à remuneração,
recomposição e preservação da liquidez dos depósitos.
Dessa feita, consignei que “a suspensão do diploma não exonerou as
instituições envolvidas do cumprimento das obrigações acessórias necessárias à
preservação da liquidez do fundo de reserva e do sistema de depósitos judiciais”,
bem como determinei que “cabe ao Estado de Minas Gerais e às instituições
financeiras custodiantes dos depósitos judiciais observar os deveres acessórios
previstos na legislação impugnada, sob fiscalização do Tribunal de Justiça local,
até o julgamento final desta ação”.
Ao longo do último semestre vieram sucessivas manifestações do
Banco do Brasil, do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça local,
em que relataram o progresso do quadro.
O Banco do Brasil sinalizou a possibilidade de exaurimento dos
recursos financeiros aportados no fundo de reserva, mesmo após a
reversão da readequação escritural, que teria municiado o referido fundo
com recursos da ordem de 1 bilhão de reais. Chamou a atenção para a
necessidade de o Estado de Minas Gerais cumprir com o seu dever de
recomposição do fundo, providência jamais adotada. Quando intimados
a se manifestarem (despachos de 8/6/2017 e 29/8/2017), tanto o Estado de
Minas Gerais quanto o Tribunal de Justiça afirmaram ser inconclusiva a
informação apresentada pelo Banco do Brasil, que, segundo alegaram,
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não teria se desincumbido da obrigação de prestar contas dos valores
custodiados.
Mais recentemente, foram apresentadas novas informações dando
conta do possível exaurimento do fundo de reserva e do proferimento de
decisões jurisdicionais de 1ª instância em suposto conflito com a decisão
cautelar proferida nesta ação.
O Estado de Minas Gerais (Petição STF 52361/2017, documento 208
dos autos eletrônicos; e, com conteúdo semelhante, a Petição 70970/207Doc. 212), afirma, novamente, que o Banco do Brasil não prestou contas
na sede adequada, pelo que suas informações quanto ao exaurimento do
fundo de reserva não teriam credibilidade. Requereu que todos os valores
confiados ao Banco do Brasil fossem creditados ao fundo de reserva, com
fundamento na ultratividade dos deveres impostos pela Lei Estadual
21.720/2015.
O Desembargador Presidente do TJMG (Petição STF 70303/2017, doc.
211, posteriormente reiterado pelo Ofício 1.304/GAPRE/2017), também
requereu novo provimento jurisdicional nesta ação direta com base na
ultratividade da Lei 21.720/2015, no seguintes termos (cito da última
manifestação, grifos aditados):
Embora o Banco do Brasil S/A ainda não tenha fornecido
todos os elementos necessários à validação do saldo do fundo,
com base nas informações preliminares, restou constatado, pela
equipe técnica do Tribunal, que o valor acautelado pelo Banco
do Brasil S/A está em visível crescimento, isto é, as
movimentações relativas às entradas estão superando as saídas.
Por isso, considerando a gravidade da situação, solicitolhe a gentileza de examinar, com a possível urgência, a
possibilidade de ratificar a ultratividade dos dispositivos
constantes daquele diploma normativo, para que os novos
depósitos possam ser utilizados para lastrear o fundo de
reserva, visando assegurar o pagamento dos alvarás judiciais,
como Vossa Excelência determinou em decisão liminar, pelo
menos, até o julgamento de mérito da mencionada ADI.”
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Nessa toada, o Estado de Minas Gerais (Petição 74051/2017, Doc.
216) noticia a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública
Estadual da Comarca de Belo Horizonte nos autos do Processo 501989469.2017.8.13.0024, em que determinada ao Banco do Brasil a
contabilização de todos os depósitos posteriores à Lei Estadual
21.720/2015 em um único fundo, e ao Estado de Minas Gerais que
recomponha esse fundo sempre que o mesmo possuir recursos em
importe menor do que 1 bilhão de reais.
O Banco do Brasil (Petição STF 74494/2017, Doc. 218) também trouxe
aos autos o conteúdo da mencionada decisão, requerendo a sua imediata
suspensão por contrariedade à decisão por mim proferida nesta ação
direta, que autoriza a contabilização no fundo de reserva apenas dos
depósitos efetuados até 3/10/2016. Além disso, o Banco do Brasil (Petição
STF 75775/2017, Doc. 225) também noticia despacho proferido pelo Juízo
da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo
Horizonte em que determina a indicação de provas para julgamento de
ação ordinária movida pelo Estado de Minas Gerais em que este pleiteia o
repasse de valores depositados com base na Lei 21.720/2015.
Por fim, a OAB-MG (Petição STF 75896/2017, Doc. 228) reporta a
iminência de nova crise de liquidez no levantamento de alvarás judiciais e
a necessidade de nova medida cautelar, que requereu nos seguintes
termos:
Diante do exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais, ora atuando como amicus curiae, e
exercendo as funções legais de que trata o art. 44, I, da Lei n.
8.906/1994, requer que esse Excelso Supremo Tribunal Federal
profira NOVA decisão impondo ao Estado de Minas Gerais o
dever de EFETIVAMENTE recompor o fundo de reserva para
pagamento dos alvarás judiciais que estejam integrados pelo
regime determinado pela Lei Estadual n. 21.720/2015,
determinando-se ao ente público que mantenha, de modo
permanente até o julgamento final da ação, a solvência do
fundo de reserva, inclusive, assegurando a manutenção de
saldo não inferior a 30% do valor total dos depósitos judiciais,
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devendo tal medida ser cumprida também por meio de
APREENSÃO IMEDIATA de quantias diretamente dos cofres
públicos, ou de repasses dirigidos ao Estado de Minas Gerais,
ou de contas bancárias em seu nome.
Sucessivamente, conforme o entendimento de Vossa
Excelência, requer-se que seja determinada, para solvência do
fundo de que trata a Lei Estadual n. 21.720/2015, a reversão da
operação de “readequação escritural” promovida pelo Banco do
Brasil S/A, determinando-se à instituição financeira que aporte
de volta valores relativos aos depósitos judiciais de particulares
realizados depois de 03/10/2016 (quando publicada a ata de
julgamento da decisão do Plenário que referendou a cautelar do
Min. TEORI ZAVASCKI), até o julgamento final desta ação.

É o relato do essencial. Decido.
Em primeiro lugar, destaco que a presente ação direta não é a sede
processual adequada para apurar a efetiva e concreta observância dos
deveres acessórios que a decisão cautelar, atribuindo certa ultratividade à
Lei 21.720/2015, determinou fossem observados pelo Estado de Minas
Gerais e pelo Banco do Brasil. O objeto da Jurisdição Constitucional é a
guarda da Constituição Federal mediante o controle de atos normativos
gerais e abstratos, ou seja, do direito objetivo. O efeito vinculante e a
eficácia erga omnes das decisões proferidas no controle concentrado não
convertem o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em juízo universal para a
apreciação de quaisquer situações concretas e individuais que advenham
da aplicação das normas submetidas a controle abstrato nesta CORTE.
À parte a discussão sobre a validade das normas objetivas, as demais
questões subjacentes, de natureza fática e concreta, deverão ser
submetidas à apreciação das instâncias ordinárias. É impraticável na via
processual da ação direta a instauração de dilação probatória profunda,
para a averiguação de fatos que não dizem respeito à constitucionalidade
em abstrato da norma objeto da ação. E isso é o que seria necessário, no
caso, para delimitar quais providências concretas deveriam ser efetivadas
para gerir os depósitos judiciais no âmbito de Minas Gerais, ou para
aferir a correção das medidas adotadas pelas autoridades locais.
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Por outro lado, as instâncias ordinárias não têm competência para
subverter o conteúdo daquilo que foi decidido pelo Plenário do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao apontar a inconstitucionalidade da
Lei Estadual 21.720/2015 e determinar a suspensão de todos os processos
que discutem a sua constitucionalidade. Desse comando decorre a
impossibilidade de que se aplique a legislação impugnada na presente
ação direta com alcance diverso daquele que se extrai das decisões
cautelares proferidas nos presentes autos.
Assim, com razão o Banco do Brasil ao apontar que carece
competência ao Juízo de Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte
para autorizar a contabilização de todos os depósitos judiciais em um
único fundo, quando a decisão cautelar proferida nestes autos
expressamente limita essa possibilidade aos depósitos realizados até
outubro de 2016.
Embora o desrespeito à autoridade de decisões proferidas por esta
CORTE deva, em regra, ser deduzido na via da reclamação constitucional
(art. 102, I, “i”, CF, c/c art. 13 da Lei 8.038/1990) – como já o fizeram tanto
o Banco do Brasil como o Estado de Minas, por meio da já mencionada
Rcl 26.106 (Rel. Min. ROBERTO BARRROSO, já arquivada), das Rcls
26.338 e 26.617 (Rel. Min. CELSO DE MELLO) e da Rcl 26.608, (Rel. Min.
LUIZ FUX) – entendo que o pleito do Banco do Brasil em relação à
decisão proferida nos autos do Processo 5019894-69.2017.8.13.0024,
proferida pela 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo
Horizonte, em vista da afronta a decisão cautelar tomada em ação direta
ainda em curso, pode ser apreciada neste ambiente processual, com base
no mesmo poder geral de cautela que a lei lhe investe para a preservação
do objeto útil do processo (art. 10 da Lei 9.868/1999), e na fungibilidade
entre as vias processuais à disposição da parte.
No entanto, o relato apresentado pelo Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil, corroborado pela manifestação do
Desembargador Presidente do TJMG, convence-me da necessidade de
nova complementação da providência cautelar concedida nestes autos.
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Frise-se que a decisão cautelar por mim proferida expressamente
delimitou a responsabilidade do Estado de Minas Gerais em aportar
recursos em prol do fundo de reserva, sob a fiscalização do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, sempre em vista da liquidez dos depósitos cujo
levantamento constitui direito subjetivo dos respectivos titulares. Na
verdade, o dever de recomposição já seria natural decorrência do
julgamento plenário anterior, conforme reconhecido pela eminente
Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência da CORTE, nos
autos da Rcl 26.106 (decisão monocrática, DJe de 31/1/2017), movida pelo
Estado de Minas Gerais contra o Banco do Brasil, tendo por objeto o
pleito à recomposição do fundo de reserva com base na decisão cautelar
proferida nesta ADI 5353. Pontuou Sua Excelência:
O que foi judicialmente assegurado ao Reclamante quanto
ao não desfazimento do repasse antes realizado, não
desobrigou o Estado de Minas Gerais a cumprir a regra vigente,
qual seja, a de recompor o fundo de reserva em relação à
quantia que lhe foi repassada.
Compreensão diversa, de que o levantamento dos valores
de depósitos sem necessidade de sua recomposição, levaria à
conclusão de que tais verbas teriam sido, na realidade,
transferidas em definitivo ao Estado e a ele pertenceriam,
divergindo de forma patente do fundamento do deferimento da
medida cautelar referendada pelo Plenário deste Supremo
Tribunal Federal.

A censura à constitucionalidade da Lei Estadual 21.720/2015, ainda
que em sede cautelar, visou a preservar o direito de propriedade das
partes depositantes da possibilidade de utilização desses numerários pelo
Poder Público, em prejuízo da expectativa de oportuno levantamento e
em desconformidade com a legislação federal que passou a regular essa
prática – em um primeiro momento, a Lei Complementar 151/2015 e,
depois, pela Emenda Constitucional 94/2015.
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Seria insubsistente que, tendo Estado de Minas Gerais se favorecido
da transferência desses valores, viesse o juízo de inconstitucionalidade da
Lei Estadual 21.720/2015 a criar situação mais desfavorável para os
jurisdicionados depositantes do que aquela que adviria da vigência da
norma em questão. Ainda mais quando constatado que o atual quadro de
insegurança quanto a esses pagamentos decorre da renitência do Estado
de Minas Gerais em adimplir com sua inescusável obrigação de recompor
o fundo de reserva, desfalcado pela transferência indevida de vultoso
montante em favor do Estado.
Mais uma vez, impõe-se a necessidade de adequar a censura à
constitucionalidade da lei com a necessidade de preservar o interesse
concreto daqueles que poderão ser atingidos por nova crise de liquidez
dos depósitos, com grave repercussão social e econômica.
Registre-se que situações que tais ocorreram em outros Estados,
tendo o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sido acionado em inúmeras
outras ações diretas de conteúdo semelhante à presente ADI 5353. Na
ADI 5072 (Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de
15/2/2017) em relação ao caso do Estado do Rio de Janeiro, o eminente
Ministro Relator optou pela continuidade da escrituração de novos
depósitos em prol da liquidez do fundo de reserva, nos seguintes termos:
Importante consignar, em relação à manutenção e
recomposição do fundo de reserva, que, embora cautelarmente
suspensa a execução da lei estadual até referendo deste
Plenário, permanece a obrigação de o Estado do Rio de Janeiro
recompor o fundo de reserva, nos termos da legislação
impugnada.
(...)
Da mesma forma, entendo que, até a decisão de mérito
desta ação, deve o Banco do Brasil continuar efetuando os
depósitos judiciais entre privados de que trata a Lei Estadual
147/2013 no fundo de reserva por ela instituído. Dessa forma, os
depósitos que foram retirados do fundo e escriturados
individualmente em dezembro de 2016 deverão ser novamente
depositados no fundo de reserva, de modo a satisfazer o
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levantamento de alvarás, até decisão final desta ação pelo
Plenário da Corte.
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar
requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF),
para suspender os repasses do Banco do Brasil ao Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro, cabendo ao Banco do
Brasil e ao Estado do Rio de Janeiro manter a composição do
fundo de reserva nos termos previstos na legislação
impugnada, inclusive com os depósitos judiciais entre privados
efetuados depois de agosto de 2015, até julgamento final desta
ação.

De modo semelhante, entendo que o caso de Minas Gerais, em
complemento às providências cautelares já determinadas, comporta esse
mesmo encaminhamento, na linha do que postula a OAB/MG e a
Presidência do TJMG. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A
MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO
(art. 21, V, do RISTF), para:
(a) determinar a contabilização em fundo único de depósitos
realizados após a vigência da Lei 21.720/2015, exclusivamente para fins de
garantia da solvência e liquidez dos levantamentos pelos respectivos
depositantes;
(b) atribuir ao Estado de Minas Gerais a responsabilidade pela
garantia do levantamento dos depósitos judiciais mediante o aporte
direto de recursos suficientes à manutenção do fundo de reserva no
patamar de 30% (trinta por cento) do montante total de valores
depositados, sob pena de constrição direta e imediata de recursos
públicos de titularidade daquele ente público, exclusivamente por decisão
deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(c) atribuir ao Banco do Brasil e à Presidência do TJMG o dever de
prestação de contas, com periodicidade semestral, a respeito da liquidez
do fundo de reserva – nível dos montantes depositados, unicamente para
mensuração do percentual de 30% acima referido – a serem apresentadas
nestes autos, para averiguação do dever de recomposição pelo Estado de
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Minas Gerais;
(d) suspender, em conformidade com o julgamento cautelar
proferido pelo Tribunal Pleno nestes autos, quaisquer decisões que tratem
da constitucionalidade da Lei Estadual 21.720/2015, em especial aquela
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca
de Belo Horizonte nos autos do Processo 5019894-69.2017.8.13.0024.
Oficie-se com urgência ao Banco do Brasil, ao Estado de Minas
Gerais, à Presidência do TJMG e ao Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública
Estadual da Comarca de Belo Horizonte para ciência e cumprimento
desta decisão, bem como para fornecer informações no prazo de 10 (dez)
dias.
Nos termos do art. 21, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, peço dia para julgamento, pelo Plenário, do referendo da medida
ora concedida.
Publique-se. Int..
Brasília, 18 de dezembro de 2017.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente
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