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ISTÉRIO PÚBLICO

ESTADO DE SERGIPE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIACHUELO

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)  JUIZ(A)  DE  DIREITO  DA 
COMARCA DE RIACHUELO/SE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, 
por intermédio do Promotor de Justiça que  esta subscreve, no 
uso de uma de suas atribuições legais e constitucionais que 
lhe são conferidas, especialmente pelo artigo 129, inciso III 
da  Constituição  Federal,  no  artigo  118,  inciso  III  da 
Constituição do Estado de Sergipe, nas Leis Federais 7.347, de 
24 de julho de 1985, 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e da 
Lei Complementar Estadual N.º 02, de 12 de novembro de 1990, 
propõe a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
em  desfavor  do  ESTADO  DE  SERGIPE,  pessoa 

jurídica  de  direito  público  interno,  ora  representado  pelo 
Procurador-Geral  do  Estado,  endereço  para  citação  na 
Procuradoria Geral do Estado, Rua Itabaiana, n. 14, Centro, 
CEP 49010-170, Aracaju/SE, pelas razões fáticas e jurídicas a 
seguir explanadas.
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I. DOS FATOS

1. Conforme  noticiado  na  exordial  da  Ação  Cautelar 
preparatória  da  presente  Ação  Civil  Pública,  no  dia  27  de 
agosto de 2015 foi publicada a Lei Complementar Estadual n. 
264, de 26 de agosto de 2015, que dispõe sobre a utilização, 
pelo  Poder  Executivo  Estadual,  de  parcela  dos  depósitos 
judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, vinculados a feitos 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Sergipe.

2. Ao  se  debruçar  sobre  o  texto  da  lei,  este  Órgão 
Ministerial  verificou  que,  para  a  utilização  dos  referidos 
valores,  seriam  necessárias  diversas  medidas  de  ordem 
regulamentar ao Diploma Legal, o que se passa a delinear.

3.  No art. 1º,  § 3º, fica determinado que,  primeiramente, 
deverá ser calculado o valor total do estoque de depósitos 
judiciais  e  extrajudiciais,  considerando  seu  valor  integral 
devidamente atualizado, dos quais, 30% serão resguardados a 
título de Fundo de Reserva1.

4. O art. 1º, § 4º, a seu turno, dispõe que os recursos 
provenientes da mencionada transferência serão integrados ao 

1 Art. 1º, § 3º: Mensalmente, para fins de apuração do Fundo de Reserva, na forma do 
previsto no 1 deste artigo, deverá ser calculado o valor total do estoque de 
depósitos judiciais e extrajudiciais na data da publicação desta Lei Complementar, 
devidamente atualizado, e mais os novos depósitos judiciais e extrajudiciais, que 
ocorrerem após a data da entrada em vigor desta Lei Complementar e, ainda, os 
valores de restituições ou pagamentos de depósitos, sendo que após a apuração do 
montante  total  dos  depósitos  judiciais  e  extrajudiciais  atualizado,  deverá  ser 
verificado: I – se o saldo do Fundo de Reserva é inferior a 30% (trinta por cento) 
do montante apurado atualizado, caso em que o Tesouro Estadual deverá recompor o 
Fundo de Reserva, a fim de que ele volte a perfazer 30% (trinta por cento) do 
montante equivalente ao estoque de depósitos judiciais e extrajudiciais, até o 
prazo de 30 (trinta) dias; II – se o saldo do Fundo de Reserva é superior a 30% 
(trinta  por  cento)  do  montante  apurado  atualizado,  caso  em  que  a  instituição 
financeira  deverá  transferir  a  diferença  entre  o  valor  já  transferido  desde  o 
início da vigência desta Lei Complementar e o montante equivalente à proporção de 
70% (setenta por cento) apurada.
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Orçamento  do  Estado,  cabendo  ao  Decreto  Regulamentar 
explicitar, na execução orçamentária em vigor, a sua fonte de 
recursos, sua origem e aplicação2.

5. Por sua vez, o  §  6º  do  mesmo  artigo  estabelece,  como 
salvaguarda necessária à viabilidade do Fundo de Reserva, a 
disponibilização mensal das informações relevantes acerca da 
execução da mencionada Lei3.

6. Por fim, o § 8º fixa a necessidade de pactuação de Termo 
de  Convênio  e/ou  Compromisso  entre  os  Poderes  Executivo  e 
Judiciário,  com  a  finalidade  de  prevenir  a  perda  de 
rentabilidade para o Poder Judiciário4.

7. Com isso, resta clara a intenção da lei em  preservar a 
transparência no uso de recursos de terceiros por parte do 
Poder  Público,  além  de  prevenir  eventuais  entraves  ou 
prejuízos à efetividade da prestação jurisdicional, o que fica 
evidenciado pelo teor do § 5º, do multicitado artigo 1º, ao 
determinar a imediata recomposição dos depósitos em caso de 
insuficiência dos valores do Fundo de Reserva para cobertura 
do estoque de precatórios pendentes de pagamento5.

2 Art. 1º, § 4º: Os recursos provenientes da transferência prevista no “caput” deste 
artigo integram-se, dede já, ao Orçamento do Estado para os fins mencionados neste 
artigo, devendo através de Decreto ser explicitado na execução orçamentária em 
vigor, a sua fonte de recursos, sua origem e aplicação.
3 Art. 1º, § 6º: O Poder Executivo, como salvaguarda necessária à viabilidade do 
Fundo de Reserva, disponibilizará mensalmente em seu sítio eletrônico, bem como 
através  de  publicação  no  Diário  Oficial,  as  informações  relevantes  acerca  da 
execução desta Lei Complementar.
4 Art. 1º, § 8º: A fim de não haver perda de rentabilidade para o Poder Judiciário, 
a fixação de remuneração decorrente dos depósitos judiciais devida ao Tribunal de 
Justiça em razão do dispositivo neste artigo será objeto de pactuação em Termo de 
Convênio e/ou Compromisso a ser celebrado entre os respectivos Poderes.
5 Art.  1º,  §  5º:  Na  eventual  hipótese  de  a  parcela  de  recurso  financeiro 
transferida, na forma deste artigo, ultrapassar o valor do estoque de precatórios 
pendentes de pagamentos, o valor excedente será restituído ao Fundo de Reserva, até 
05 (cinco) dias úteis da data em que for apurada a diferença.
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8. Entretanto, antes mesmo de observar as citadas exigências 
legais,  o  Estado  de  Sergipe  iniciou  a  movimentação  dos 
referidos  valores,  tendo  sido  oficialmente  noticiado  pelo 
próprio Poder Executivo, por meio de sua agência de notícias, 
que já no dia 28 de agosto, portanto, apenas um dia após a 
publicação da Lei Complementar n. 264, passou a utilizar o 
valores  dos  depósitos  judiciais  e  extrajudiciais  para  o 
pagamento da folha de pessoal inativo, conforme capturado no 
sítio oficial do mencionado órgão6.

9. O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Sergipe  também 
noticiou que, desde o dia da publicação da referida Lei, ou 
seja, em 27/08/2015, seu Departamento de Precatórios detectou 
movimentação  não autorizada em contas de repasses de valores 
para pagamento de precatórios, tendo sido necessária a pronta 
intervenção  da  Presidência  do  Tribunal  para  que  fossem 
preservadas  as  mencionadas  contas,  conforme  nota  oficial 
publicada no sítio eletrônico oficial daquela Corte7.

10. A  informação  de  movimentação  indevida  dos  valores 
judiciais destinados ao pagamento dos precatórios, somada ao 
curtíssimo  espaço  de  tempo  entre  a  aprovação  do  referido 
Diploma  Legal  e  o  início  das  movimentações  das  contas 
judiciais,  demonstram  o  açodamento  do  Poder  Executivo  na 
execução  da  Lei,  descuidando-se  das  exigências  legais 
destinadas à resguardar a transparência e a segurança do uso 
de  recursos  financeiros  que  não  lhe  pertencem,  cuja 
preservação diz respeito não só ao interesse patrimonial dos 
jurisdicionados, mas principalmente à efetividade da prestação 
6 Disponível em:  http://www.agencia.se.gov.br/noticias/governo/governo-do-
estado-inicia-pagamento-de-servidores-nesta-sexta-28-com-educacao-e-
aposentados, acesso em 09 de setembro de 2015.
7 Disponível  em:  http://www.tjse.jus.br/agencia/noticias/item/8803-
esclarecimento-sobre-movimentacoes-de-recursos-em-contas-de-pagamento-de-
precatorios, acesso em 09 de setembro de 2015.
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jurisdicional e da transparência no trato da coisa pública, 
além da consequente possibilidade de se fiscalizar a correta 
execução  das  leis,  misteres  inerentes  à  função  deste  Órgão 
Ministerial.

11. Diante  da  premência  dos  referidos  fatos,  o  Ministério 
Público ajuizou Ação Cautelar Preparatória, tombada sob o n. 
201581000656, com a finalidade de estancar a ilegalidade, com 
a  consequente  suspensão  da  movimentação  dos  depósitos 
judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, vinculados a feitos 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, até que o 
demandado  comprove  cabalmente  o  cumprimento  de  todos  os 
requisitos legalmente postos como obrigatórios para a execução 
da referida Lei.

12. Notificado para se manifestar no prazo de 72 horas, o 
Estado de Sergipe se limitou a trazer fundamentos de ordem 
político-financeira,  nada  justificando  na  seara  jurídica  a 
prática do ato vergastado. Ainda em sua manifestação, apesar 
de muito falar, nada trouxe de concreto que demonstrasse o 
integral  cumprimento  dos  referidos  requisitos  legais,  pelo 
contrário, chegou a defender a aberração jurídica de que os 
requisitos vinculados para a prática do ato administrativo só 
devem se cumpridos  a posteriori,  o que sequer foi realizado 
até o presente momento.

13. Não bastasse, dos documentos então anexados, verifica-se 
que somente após tomar ciência dos termos da mencionada Ação 
Cautelar, o Poder Executivo buscou providenciar o cumprimento 
de um dos requisitos exigidos pela Lei, uma vez que a Ação 
Cautelar foi ajuizada em 09/09/2015, tendo o demandado tomado 
ciência  de  seus  termos  em  24/09/2015,  conforme  certidão 
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constante  do  Mandado  de  Intimação  n.  2015810003902,  mas 
somente em 13/10/2015 foi publicado o Demonstrativo referente 
aos  depósitos  mantidos  no  Banco  do  Estado  de  Sergipe, 
noticiando  um  estoque  de  R$  206.692.939,64  em  depósitos 
judiciais  e  extrajudiciais  no  BANESE,  dos  quais  R$ 
144.451.108,02 foram transferidos para o Poder Executivo.

14. Todavia,  até  o  presente  momento  não  há  notícia  da 
publicação  de  Decreto  integrando  ao  Orçamento  do  Estado  e 
explicitando na execução orçamentária em vigor a sua fonte de 
recurso, sua origem e aplicação. Além disso, também não restou 
demonstrada a disponibilização  mensal no sítio eletrônico do 
Poder Executivo e através de publicação no Diário Oficial das 
informações relevantes acerca da execução da multicitada Lei 
Complementar.

15. Por fim,  e ainda mais grave, não houve a subscrição por 
ambos  os  Poderes  de  pacto em  Termo  de  Convênio  e/ou 
Compromisso entre o Executivo e o Judiciário.

16. Diante  da  inconsistência  das  informações  aportadas  aos 
autos  da  citada  Ação  Cautelar,  proferiu-se  decisão  liminar 
determinando-se que o demandado se abstenha de movimentar os 
depósitos judiciais e extrajudiciais, até que reste cabalmente 
demonstrado o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela 
Lei Complementar Estadual n. 264/2015.

17. Requerida a Suspensão da Liminar ao Exmo. Sr. Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, este a indeferiu, 
ante a ausência de demonstração dos requisitos para tanto. 
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II. DA COMPETÊNCIA PARA CONHECER DO PRESENTE FEITO

18. Consoante  dispõe  o  art.  2º  da  LACP,  as  Ações  Civis 
Públicas serão proposta no foro onde ocorrer ou deva ocorrer o 
dano,  cujo  juízo  terá  competência  para  o  conhecimento  e 
julgamento da demanda. Já seu parágrafo único dispõe a lei que 
a propositura da ação prevenirá a competência do juízo para as 
demais demandas que sejam idênticas. 

19. Diante  disso,  pode-se  inferir  que  se  definirá  o  juízo 
competente para o conhecimento e julgamento das Ações Civis 
Públicas não pelos elementos subjetivos da demanda – domicílio 
do autor ou do réu – todavia por seu elemento objetivo, qual 
seja,  o  dano,  isso  em  razão  de  se  cogitar,  em  regra,  nos 
processos coletivos, de interesses que não dizem respeito ao 
indivíduo, mas como membro de uma sociedade, cujos interesses 
sobrepujam os meramente individuais.

20. Como se percebe, a lei estabeleceu regras específicas de 
competência para as ações civis públicas ou coletivas, com o 
objetivo de facilitar a defesa dos direitos transindividuais 
em  juízo.  No  caso  dos  direitos  difusos  ou  coletivos,  as 
demandas deverão ser propostas no foro do local onde ocorreu o 
dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e 
julgar a causa. O escopo dessa norma é possibilitar melhor 
instrução e colheita de provas, permitindo que o juiz que teve 
mais contato com o dano julgue os pedidos. Nesse sentido é o 
entendimento do STJ: 

Em síntese, qualquer que seja o sentido que se queira dar 
à expressão “competência funcional” prevista no art. 2º, 
da Lei 7.347/1985, mister preservar a vocação pragmática 
do dispositivo: o foro do local do dano é uma regra de 
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eficiência,  eficácia  e  comodidade  da  prestação 
jurisdicional, que visa a facilitar e otimizar o acesso à 
justiça,  sobretudo  pela  proximidade  física  entre  juiz, 
vítima, bem jurídico afetado e prova. E se é assim, a 
competência  posta  nesses  termos  é  de  ordem  pública  e 
haverá  de  ser  absoluta  –  inderrogável  e  improrrogável 
pela  vontade  das  partes. (STJ,  Resp.  1.057.878,  Min. 
Herman Benjamin, Dje 21/08/2009).

21. Da mesma forma, leciona José dos Santos Carvalho Filho8:

A opção do legislador fundou-se em que o juízo local é o 
que tem maior facilidade de coletar os elementos de prova 
necessários ao julgamento do litígio. Estando próximo ao 
local onde ocorrer o dano, poderá o juiz melhor apreciar 
as causas, a autoria, os elementos de intencionalidade e 
as  consequências  dos  atos  ou  fatos  danosos,  possuindo 
adequadas condições para decidir sobre a res deducta.

22. O artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública determina a 
competência pelo local do dano, assim considerado o local onde 
o  dano  deva  ou  possa  ocorrer.  Trata-se  de  competência 
absoluta,  já  que  improrrogável  e  inderrogável,  de  ordem 
pública, para priorizar o interesse do próprio processo.

23. Todavia, tratando-se de dano regional ou nacional não há 
previsão  normativa  específica  para  determinar  a  competência 
das ações coletivas fundadas em direitos difusos ou coletivos, 
apesar  de  existir  quem  defenda  que  a  solução  ocorrerá  por 
analogia  às  regras  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor, 
referente  aos  direitos  individuais  homogêneos,  em  que 
competente será do foro da Capital do Estado ou do Distrito 
Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, nos 
termos do art. 93, inciso II, do CDC. 

8 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Ação civil pública: Comentários por 
artigo (Lei nº 7.347, de 24/7/85). 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009, p. 40. 
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24. Hugo Nigro Mazzilli9 assevera que, no caso do artigo 93 do 
Código de Defesa do Consumidor, estamos diante de competência 
territorial e relativa, vez que, ao contrário do artigo 2º da 
Lei de Ação Civil Pública, não alude à competência absoluta 
nem funcional:

Como o artigo 93 do CDC não alude à competência absoluta 
nem funcional (ao contrário do que o faz o art. 2º da 
LACP),  a  nosso  ver,  nesta  matéria,  estamos  diante  de 
competência territorial e relativa, embora é verdade, com 
algumas peculiaridades.

25. Pedro  Lenza10,  ao  dispor  sobre  o  tema,  conclui  pelas 
seguintes regras de estabelecimento da competência:

a) dano de âmbito local – foro do lugar onde ocorreu ou 
deva ocorrer o dano;
b) dano abrangendo mais de uma comarca dentro de um mesmo 
Estado – a competência será concorrente, resolvendo-se 
pelas regras da prevenção;
c) dano abrangendo dois ou mais Estados – foro da Capital 
de qualquer deles, resolvendo-se pela prevenção;
d) dano abrangendo todos os Estados – foro da Capital de 
qualquer deles, resolvendo-se pela prevenção.

26. Elton  Venturi11 ressalta  que  entendimento  contrário 
poderia ferir o princípio do Promotor Natural, eliminando a 
possibilidade dos Promotores de Justiça ingressarem com Ações 
Civis Públicas de âmbito nacional ou regional, pois apesar de 
serem  legitimados  para  tanto,  seria  necessário  ajuizar  a 
demanda em Brasília ou na capital dos Estados:

9 MAZZILLI, Hugo Nigro.  A defesa dos interesses difusos em juízo: meio 
ambiente,  consumidor,patrimônio  cultural,  patrimônio  público  e  outros 
interesses. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 260. 
10 LENZA, Pedro.  Teoria geral da ação civil pública. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 298. - Sem destaques no original. 
11 VENTURI,  Elton.  Processo  civil  coletivo:  A  tutela  jurisdicional  dos 
direitos  difusos,  coletivos  e  individuais  homogêneos  no  Brasil. 
Perspectivas de um Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 294-297.
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Somente Promotores e Procuradores da República atuantes 
no Distrito Federal teriam atribuição para a promoção de 
tais  feitos  –  concentração,  essa,  política  e 
institucionalmente  desinteressantes  ao  sistema  nacional 
de  tutela  jurisdicional  coletiva”,  e  não  diga  que  a 
“abertura  das  fronteiras”  resolveria  o  problema 
permitindo  que  qualquer  promotor  ou  procurador  da 
república, de qualquer localidade, pudesse ajuizar tais 
ações  no  foro  da  Capital  do  Estado  ou  no  Distrito 
Federal, “longe de representar avanço ou a democratização 
do  exercitamento  das  funções  do  Ministério  Público,  a 
proposta  redunda  na  violação  do  princípio  do  promotor 
natural, para além do agravamento na já delicada e nem 
sempre  bem  resolvida  relação  entre  os  princípios 
constitucionais da independência funcional e da unidade 
do Parquet.

27. Nesse contexto, com a introdução do parágrafo único ao 
art. 2º pela MP 2.180, se os efeitos do dano (potencial ou 
efetivo) transbordarem dos limites de uma comarca, competente 
será  aquele  juízo  segundo  as  regras  insertas  no  Código  de 
Processo  Civil  sobre  prevenção  (art.  219),  ou  seja,  é 
explícita  a  determinação  da  competência  entre  as  comarcas 
envolvidas no evento danoso. 

28. Assim, tratando-se de Ação Civil Pública, não importa a 
dimensão que os efeitos do dano possam alcançar, pois será 
competente,  dentre  as  comarcas  envolvidas,  a  que  se  tornar 
preventa.  Como  no  caso  em  epígrafe,  o  ato  do  demandado 
alcançou,  ou  ao  menos  tem  a  possibilidade  de  alcançar,  os 
depósitos judiciais e extrajudiciais decorrentes de todas as 
comarcas do Estado de Sergipe, fica patente a competência de 
qualquer delas para conhecer do feito.
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III. DO ARCABOUÇO JURÍDICO QUE ENVOLVE A MATÉRIA

DO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 264/2015

29. O evidente descumprimento das exigências dispostas na Lei 
Complementar Estadual n. 264/2015 deixa patente a ilegalidade 
da  movimentação  dos  depósitos  judiciais  e  extrajudiciais 
levados a efeito pelo Poder Executivo Estadual. 

30. Ao  agir  dessa  forma,  o  demandado  revelou  seu  total 
desrespeito  à  Lei  e  à  instituição  do  Poder  Judiciário, 
demonstrando  a  deliberada  intenção  de  atropelar  os  ditames 
legais.

31.  Tenha-se presente que, a partir do momento em que a 
legislação traz a previsão de requisitos para a prática de 
atos  administrativos,  o  agente  público,  seja  ele  quem  for, 
está obrigado a cumpri-los sempre, sob pena de restar o ato 
eivado pelo vício da nulidade. 

32. É cediço que o administrador público somente poderá agir 
quando e nos termos em que a lei assim o autorizar, obrigando 
a todos, desde o agente que ocupa a cúspide da Administração 
até o mais modesto dos servidores, como leciona Celso Antônio 
Bandeira  de  Mello12,  a  todos  cabendo  serem  obsequiosos 
cumpridores  das  disposições  fixadas  pelo  Poder  Legislativo, 
representação popular a quem cabe definir na lei os interesses 
públicos e os meios de persegui-los.

12 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 14a ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 84.
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33. Nesse  sentido,  o  atributo  da  tipicidade  do  ato 
administrativo direciona  à  obrigatória  observância  dos 
requisitos  legalmente  postos  para  a  prática  dos  atos  pelos 
agentes  públicos,  os  quais  devem  corresponder  às  figuras 
previamente  definidas  pela  lei  como  aptas  a  produzir 
determinados efeitos. Consiste, em essência, em uma garantia 
do  administrado,  que  impede  a  Administração  de  agir 
absolutamente de forma discricionária.

34. Segundo  Hely  Lopes  Meirelles,  ao  tratar  dos  elementos 
vinculados  dos  atos  administrativos,  o  Poder  Público  se 
sujeita às indicações legais ou regulamentares e delas não se 
pode afastar ou desviar sem  viciar irremediavelmente a ação 
administrativa13.

35. João Batista Gomes Moreira, sobre o mesmo tema, leciona 
que há vinculação ou discricionariedade do ato administrativo 
conforme  esteja  ou  não  o  administrador  limitado  às 
circunstâncias,  momentos,  formas  e  meios especificados  pela 
norma para atingir a finalidade pública14.

36. Por  falar  em  elementos  do  ato  administrativo,  não  é 
demais recordar que o art. 2º da Lei n. 4.717/6515 (Lei da Ação 

13 MEIRELLEES, Hely Lopes, Direito Administrativo.  São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006. p. 167.
14 MOREIRA,  João  Batista  Gomes.  Direito  Administrativo:  da  rigidez 
autoritária  à  flexibilidade  democrática.  Belo  Horizonte:  Editora  Fórum, 
2005, p. 255.
15 Art.  2º  São  nulos  os  atos  lesivos  ao  patrimônio  das  entidades 
mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão 
as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas 
atribuições legais do agente que o praticou;
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Popular) os elenca como sendo a Competência, Objeto, Forma, 
Motivo e Finalidade, classificação encampada por substancial 
parcela da doutrina.

37. Ao tratar da forma do ato administrativo, a lição de José 
dos Santos Carvalho Filho16 se mostra com a clareza necessária 
para a compreensão do caso em estudo:

Para  ser  considerada  válida,  a  forma  do  ato  deve 
compatibilizar-se com o que expressamente dispõe a lei ou 
ato equivalente com força jurídica. Desso modo, não basta 
simplesmente  a  exteriorização  da  vontade  pelo  agente 
administrativo; urge que o faça nos termos em que a lei a 
estabeleceu,  pena de ficar o ato inquinado de vício de 
legalidade suficiente para provocar-lhe a invalidação.
O aspecto relativo à forma válida tem estreita conexão 
com os procedimentos administrativos. Constantemente, a 
lei impõe que certos atos sejam precedidos de uma série 
formal  de  atividades (é  o  caso  da  licitação,  por 
exemplo). O ato administrativo é o ponto em que culmina a 
sequência de atos prévios. Por ter essa natureza, estará 
sua validade comprometida se não for observado todo o 
procedimento,  todo  o  iter que  a  lei  contemplou, 
observância essa, aliás, que decorre do devido processo 
legal, consagrado em todo sistema jurídico moderno.
(…)
Embora se distinga forma e procedimento, no sentido de 
que aquela indica apenas a exteriorização da vontade e 
este  uma  sequência  ordenada  de  atos  e  atividades, 
costuma-se caracterizar os defeitos em ambos como vícios 
de forma.   

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou 
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 
violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de 
direito,  em  que  se  fundamenta  o  ato,  é  materialmente  inexistente  ou 
juridicamente inadequada ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando 
a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 
competência.
16 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12a 
ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, pp. 106-107. O autor cita o 
entendimento  semelhante  de  Hely  Lopes  Meirelles.  -  Sem  destaques  no 
original.
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38. Por sua vez, Celso Antônio Bandeira de Mello17, considera 
os  requisitos procedimentais como um pressuposto objetivo do 
ato  administrativo,  ou  seja,  atos  que  devem,  por  imposição 
normativa, preceder a um determinado ato. Consistem em outros 
atos jurídicos, produzidos pela própria Administração ou por 
um  particular,  sem  os  quais  um  certo  ato  não  pode  ser 
praticado.

39. Neste contexto, no caso em epígrafe, ao Poder Executivo 
não  foi  conferida  pela  Lei  Complementar  n.  264/2015  a 
possibilidade de dispor livremente dos depósitos judiciais e 
extrajudiciais,  até  porque  não  lhes  pertence,  revelando-se 
indeclinável  o  dever  do  Poder  Executivo  de  zelar  pela 
escorreita condução da coisa alheia, dentro dos exatos termos 
legais.

40. É importante atentar para o fato de que o legislador não 
deixou somente ao alvedrio do Poder Executivo movimentar os 
multicitados  depósitos.  Como  são  valores  pertencentes  a 
terceiros e estão sob a tutela do Poder Judiciário, foi sábio 
o legislador ao exigir, dentre outros requisitos, a necessária 
concorrência  de  vontades  de  ambos  os  Poderes  para  sua 
movimentação.

41. Eis  um  claro  exemplo  de  atuação  harmônica  entre  os 
Poderes, pois ao mesmo tempo em que o Legislativo autorizou 
por  Lei  a  movimentação,  exigiu  que  Executivo  e  Judiciário 
concertem-se na execução da Lei, emprestando sua aquiescência 
por meio de “pactuação em Termo de Convênio e/ou Compromisso a 
ser celebrado entre os respectivos poderes” (para sermos fieis 

17 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 14a ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 357.
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aos termos da lei, transcrevemos ipsis litteris a parte final 
do art. 1º, § 8º, da Lei Complementar n. 264/2015).

42. Sobre  a  formação  dessa  espécie  de  ato  administrativo, 
José dos Santos Carvalho Filho18 leciona que:

Não é o ato que é complexo ou composto; a vontade-fim da 
Administração  é  que  exige  vários  atos  no  processo  de 
formação da vontade final. Esta é que resulta de processo 
complexo, e não o ato em si. Melhor, então, firmar a 
conclusão de que  há certas vontades administrativas que 
somente consumam seu ciclo de formação se mais de um ato-
meio for praticado em tal processo.

43. Não  bastasse,  não  é  demais  salientar  que  os  fatos 
narrados,  além  de  representar  grave  e  intolerável  ofensa  à 
lei, impossibilitam a fiscalização por parte dos administrados 
e  dos  órgãos  de  controle,  no  efetivo  cumprimento  de  suas 
atribuições institucionais.

44. Dessarte, o caso aqui tratado é de extrema gravidade, uma 
vez  que  foram  praticados  atos  administrativos  sem  o  devido 
lastro legal, o que resulta em afronta ao sistema republicano.

DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 151/2015

45. O fundamento acima delineado, apesar de suficiente, por 
si só, para o deslinde da questão, anulando-se os atos já 
executados  e  impendido-se  a  prática  de  novos,  não  custa 
consignar  que  o  Legislativo  Federal,  no  exercício  de  sua 
competência  constitucionalmente  posta,  aprovou  a  Lei 
Complementar n. 151, de 05 de agosto de 2015, portanto, apenas 

18 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12a 
ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, pp. 126-127. - Sem destaques 
no original.
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três semanas antes da Lei Complementar Estadual n. 264, de 26 
de agosto de 2015.

46. O Diploma Normativo de âmbito Nacional trata de objeto 
semelhante, porém, com algumas peculiaridades, senão vejamos.

47. Quanto  aos  valores  a  serem  movimentados,  a  Lei 
Complementar Nacional n. 151/2015 restringe a movimentação aos 
depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a 
processos  judiciais  ou  administrativos,  tributários  ou  não 
tributários,  nos  quais  os  entes  federados  sejam  parte19, 
enquanto  a  Lei  Complementar  Estadual  n.  264/2015 pretende 
possibilitar  a  movimentação  dos  depósitos  judiciais  e 
extrajudiciais, em dinheiro, vinculados aos feitos no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado de Sergipe que também tenham os 
particulares  como  parte,  ou  seja,  inclui  os  montantes 
pertencentes aos particulares.

48. No que se refere à destinação dos referidos valores,  o 
mesmo Diploma Legal de âmbito Nacional prioriza o pagamento de 
precatórios judiciais de qualquer natureza20, enquanto a Lei 

19 Art. 2o Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes 
a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, 
nos  quais  o  Estado,  o  Distrito  Federal  ou  os  Municípios  sejam  parte, 
deverão ser efetuados em instituição financeira oficial federal, estadual 
ou distrital.
Art. 3o A instituição financeira oficial transferirá para a conta única do 
Tesouro do Estado, do Distrito Federal ou do Município 70% (setenta por 
cento) do valor atualizado dos depósitos referentes aos processos judiciais 
e  administrativos  de  que  trata  o  art.  2o,  bem  como  os  respectivos 
acessórios.
20 Art.  7o Os  recursos  repassados  na  forma  desta  Lei  Complementar  ao 
Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, ressalvados os destinados ao 
fundo  de  reserva  de  que  trata  o  §  3o do  art.  3o,  serão  aplicados, 
exclusivamente, no pagamento de:
I – precatórios judiciais de qualquer natureza;
II – dívida pública fundada,  caso a lei orçamentária do ente federativo 
preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios 
judiciais exigíveis no exercício e não remanesçam precatórios não pagos 
referentes aos exercícios anteriores;
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Complementar Estadual permite a utilização das quantias para 
pagamento de benefícios previdenciários, sem a necessidade de 
observar qualquer ordem de preferência.

49. Ademais, da mesma forma que a Lei Complementar Estadual, 
a de âmbito Nacional também estabelece uma série de requisitos 
para  que  se  torne  viável  a  prática  do  ato  administrativo 
destinado à movimentação dos valores depositados, dentre os 
quais  condiciona  a  habilitação  do  ente  federado  para  o 
recebimento  das  transferências  à  apresentação  de  termo  de 
compromisso ao órgão jurisdicional responsável pelo julgamento 
dos litígios aos quais se refiram os depósitos21.

III – despesas de capital,  caso a lei orçamentária do ente federativo 
preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios 
judiciais  exigíveis  no  exercício,  não  remanesçam  precatórios  não  pagos 
referentes  aos  exercícios  anteriores  e  o  ente  federado  não  conte  com 
compromissos classificados como dívida pública fundada;
IV – recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos 
fundos  de  previdência  referentes  aos  regimes  próprios  de  cada  ente 
federado, nas mesmas hipóteses do inciso III.
Parágrafo  único.  Independentemente  das  prioridades  de  pagamento 
estabelecidas no caput deste artigo, poderá o Estado, o Distrito Federal ou 
o  Município  utilizar  até  10%  (dez  por  cento)  da  parcela  que  lhe  for 
transferida nos termos do  caput do art. 3o para constituição de Fundo 
Garantidor de PPPs ou de outros mecanismos de garantia previstos em lei, 
dedicados exclusivamente a investimentos de infraestrutura. (Sem destaques 
no original)
21 Art. 4o A habilitação do ente federado ao recebimento das transferências 
referidas no art. 3o é condicionada à apresentação ao órgão jurisdicional 
responsável pelo julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos 
de termo de compromisso firmado pelo chefe do Poder Executivo que preveja:
I – a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável 
pelo repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no § 3o do art. 
3o desta Lei Complementar;
II – a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à 
parcela  dos  depósitos  judiciais  mantida  na  instituição  financeira  nos 
termos  do  §  3o do  art.  3o,  condição  esta  a  ser  observada  a  cada 
transferência recebida na forma do art. 3o desta Lei Complementar;
III – a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do 
disposto nos arts. 5o e 7o desta Lei Complementar; e
IV – a recomposição do fundo de reserva pelo ente federado, em até quarenta 
e oito horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu 
saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 3o do art. 3o desta Lei 
Complementar.
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50. Diante do mencionado requisito, o Conselho Nacional de 
Justiça deferiu medida liminar no Pedido de Providências n. 
0005051-94.2015.2.00.0000,  determinando  aos  Tribunais  de 
Justiça que, “ao celebrar Termos de Ajuste e Compromisso com o 
escopo  de  liberar  a  transferência  de  recursos  oriundos  de 

depósitos judiciais para as contas dos Tesouros dos Estados, 

do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  guardem  a  devida 

observância  aos  requisitos  erigidos  no  artigo  7º  da  Lei 

Complementar  nº  151/2015,  abstendo-se  de  firmar  termos que 

importem a possibilidade de aplicação de tais recursos fora 

das hipóteses expressamente elencadas nos incisos I a IV do 

referido dispositivo de lei, ou sem a devida observância da 

prioridade  ali  assegurada  ao  pagamento  dos  precatórios 

judiciais de qualquer natureza”.

51. Dessa forma, na mesma linha do que aqui se defende, o CNJ 
também  entende  imprescindível  a  aquiescência  do  Poder 
Judiciário, via subscrição de termo de compromisso, para que o 
Poder Executivo possa ter acesso aos montantes depositados.

52. Do  cotejo  de  ambas  as  leis  que  regulam  a  matéria, 
conclui-se que o Poder Executivo Estadual, não satisfeito com 
a deliberação do Poder Legislativo Federal, mormente ante a 
priorização do pagamento dos precatórios judiciais, buscou dar 
início  ao  processo  legislativo  de  sua  própria  lei,  para 
atender  a  seus  interesses,  não  só  com  relação  aos  valores 
pertencentes aos particulares, como também quanto à destinação 
dos depósitos para a cobertura da efêmeras despesas com os 
benefícios da previdência estatal.

53. Referida iniciativa do ente federado poderia ser mais um 
fundamento para o deslinde da presente questão, pois não se 
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desconhece  que  sobre  o  tema  recaem  questionamentos  sobre  a 
constitucionalidade formal e material das leis que autorizam a 
movimentação  dos  depósitos  judiciais  e  extrajudiciais22, 
todavia, este Órgão Ministerial pretende, no presente momento, 
restringir a causa de pedir ao não cumprimento dos requisitos 
legais para a prática do ato administrativo.

54. Diante  de  tudo  o  quanto  exposto,  os  fatos  narrados 
justificam  a  intervenção  do  Poder  Judiciário  no  sentido  de 
fazer cessar a continuidade dessa ofensa ao sistema jurídico, 
anulando-se os atos de movimentação dos depósitos judiciais e 
extrajudiciais, em dinheiro, vinculados a feitos no âmbito do 
Poder  Judiciário  do  Estado  de  Sergipe,  com  o  consequente 
ressarcimento dos valores já utilizados às contas judiciais e 
extrajudiciais, bem como determinando-se que o Poder Executivo 
se abstenha de fazê-lo até que comprove o integral cumprimento 
de todos os requisitos legalmente postos para tanto.

IV. DOS PEDIDOS

55. Ante o exposto, requer o Ministério Público:

A)  A  citação  do  Estado  de  Sergipe  para,  querendo, 
apresentar resposta aos termos da presente ação;

B) Que seja julgada a presente pretensão PROCEDENTE, para 
anular os atos de movimentação dos  depósitos judiciais e 

22 As Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5375 e 5376 ajuizadas, 
respectivamente, pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) questionam a Lei 
Complementar  Estadual  n.  264/2015.  Por  sua  vez,  a  Associação  dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) ajuizou, também no Supremo Tribunal Federal 
(STF), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5361 contra os artigos 
2º a 11 da Lei Complementar Federal n. 151/2015.  
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extrajudiciais, em dinheiro, vinculados a feitos no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado de Sergipe;

C) Que  seja  determinada  a  imediata  recomposição  dos 
depósitos judiciais e extrajudiciais já movimentados;

D) que seja determinado ao Poder Executivo que se abstenha 
de movimentar os depósitos judiciais e extrajudiciais, em 
dinheiro,  vinculados  a  feitos  no  âmbito  do  Poder 
Judiciário  do  Estado  de  Sergipe, até  que  comprove  o 
integral  cumprimento  de  todos  os  requisitos  legalmente 
postos para tanto;

E)  –  A  comunicação  do  teor  da  decisão  ao  Diretor-
Presidente  do  Banco  do  Estado  de  Sergipe  e  aos 
Superintendentes Regionais do Banco de Brasil e da Caixa 
Econômica Federal, para que deixem de operacionalizar as 
transações  financeiras  destinadas  à  transferência  dos 
depósitos  judiciais  e  extrajudiciais,  em  dinheiro, 
vinculados  a  feitos  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  do 
Estado de Sergipe;

F)  A remessa de cópias das peças do presente processo ao 
Procurador-Geral  de  Justiça  para  apuração  de 
responsabilidade  por  eventual  prática  de  ato  de 
improbidade  administrativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo 
Estadual e seus auxiliares.

56. Protesta e requer a produção de todos os meios de prova 
admitidos,  em  especial  o  documental,  além  da  realização  de 
perícias, inspeções, vistorias, etc, se necessário for.

57. Dá-se à causa o valor de R$ 144.451.108,02.
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58. Termos  pelos  quais,  com  respeito  e  lhaneza,  aguarda 
deferimento.

Riachuelo/SE, 19 de novembro de 2015.

WALTENBERG LIMA DE SÁ
Promotor de Justiça
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