
1 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 
 

 
 
 
 

THIAGO TAVARES DE QUEIROZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
A INCONSTITUCIONALIDADE DOS SEQUESTROS JUDICIAIS DE 

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS E OS 
MEIOS JURÍDICOS CONSTITUCIONAIS DISPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 
2015 



2 
 

 
 
 

THIAGO TAVARES DE QUEIROZ 
 

 

 

 

 

 
A INCONSTITUCIONALIDADE DOS SEQUESTROS JUDICIAIS DE 

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS E OS 
MEIOS JURÍDICOS CONSTITUCIONAIS DISPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. 

 

 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 
em Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicada da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como 
requisito para obtenção do grau de Mestre em Direito. 

Área: Constituição e Garantia de Direitos 

Linha de Pesquisa: Processo e Garantia de Direitos 

Orientador: Professor Doutor Gleydson Kleber Lopes 
de Oliveira. 

  
 

 
 

Natal/RN 
2015 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte 
Biblioteca Central Zila Mamede – Setor de Informação e Referência 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Queiroz, Thiago Tavares de. 
      A inconstitucionalidade dos sequestros judiciais de transferências voluntárias em 
convênios administrativos e os meios jurídicos constitucionais dispostos à Fazenda 
Pública / Thiago Tavares de Queiroz. – Natal, RN, 2015. 
      137 f. 

 
      Orientador: Gleydson Kleber Lopes de Oliveira. 
 
      Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Direito Público. 

 
      1. Direito público - Dissertação. 2. Convênios administrativos - Dissertação. 3. 
Sequestros judiciais - Dissertação. 4. Meios jurídicos constitucionais - Dissertação. I. 
Oliveira, Gleydson Kleber Lopes de. II. Título. 

  
RN/UF/BCZM                                                                      CDU 342 



4 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 
 

 

THIAGO TAVARES DE QUEIROZ 

 
A INCONSTITUCIONALIDADE DOS SEQUESTROS JUDICIAIS DE 

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS E OS 
MEIOS JURÍDICOS CONSTITUCIONAIS DISPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. 

 
 

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, pela seguinte banca examinadora: 

 
 

__________________________________________________________ 

Orientador: Professora Doutor Gleydson Kleber Lopes de Oliveira. 
Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

 
__________________________________________________________ 

         Professor Doutor Arthur Cortez Bonifácio  
Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 

__________________________________________________________ 

    Professora Doutora  Flavia Sousa Dantas Pinto 
Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

 

 

 

Natal /RN,             de                         de 2015. 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para meus pais, Joana D´arc e José 
Pereira (in memoriam), responsáveis pela 

formação de meu caráter. Para meu avô 
Sebastião Petronilo por sempre acreditar e 

confiar na minha determinação. Para a 
minha esposa, Alessandra, pela dedicação e 

apoio. Por fim, ao meu filho, Thomás, por ter 
me ensinado o verdadeiro amor. 



6 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a todos que me ajudaram a materializar este trabalho. 
 
Registro a satisfação de ter sido orientado pelo Professor Dr. Gleydson Kleber, dotado de 

uma inteligência aguçada a ponto de fazer seus ouvintes brilharem os olhos quando o ouvem 
traçar um raciocínio. 
   

Agradeço a Profa. Dra. Maria dos Remédios, a qual admiro por sempre ter tempo para 
tudo e todos, com quem convivi na disciplina Metodologia da Investigação Científica. 

 
Agradeço, ainda, aos servidores do programa de pós-graduação em Direito da UFRN, em 

especial a Lygia e Daniel. 
 

Aos amigos da Procuradoria Geral do Município do Natal, grandes exemplos de caráter e 
força, que me apoiaram nas seleções para ingresso no mestrado. 

 
As minhas irmãs Andrezza e Samantha e as minhas tias Gorete e Vilma, por sempre 

estarem por perto, mesmo quando estão longe, nos momentos de alegria e tristeza. 
 

A todos os demais familiares e amigos queridos. 
 

Aos amigos e colegas do Mestrado, pelo apoio direto ou indireto para o desenvolvimento 
desta pesquisa. 
 

Muito obrigado! 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        “Não se preocupe em entender, viver 
ultrapassa qualquer entendimento.” 

(Clarice Lispector) 

 

 



8 
 

ABREVIATURAS  

 

Art. – Artigo  

AI – Agravo de Instrumento  

CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal  

CC – Código Civil  

CEF – Caixa Econômica Federal 

CF – Constituição Federal  

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho  

CPC – Código de Processo Civil  

CP – Código Penal  

CAUC - Cadastro Único de Convenentes 

Dec. – Decreto  

DL – Decreto-Lei  

EC – Emenda Constitucional  

ED – Embargos Declaratórios  

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  

FPM – Fundo de Participação dos Municípios 

IN – Instrução Normativa  

L. – Lei  

PL – Projeto de Lei 

RO – Recurso Ordinário 

RE – Recurso Extraordinário 

REsp – Recurso Especial 

RR – Recurso de Revista 

SDI2 – Secção de Dissídios Individuais nº 2 

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 

SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 

STF – Supremo Tribunal Federal 

STJ – Superior Tribunal de Justiça 

Súm. - Súmula 



9 
 

SV – Súmula Vinculante 

TST – Tribunal Superior do Trabalho 

TRF – Tribunal Regional Federal 

TRT – Tribunal Regional do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objeto o reconhecimento da inconstitucionalidade das decisões 
judiciais que determinam sequestro de contas públicas específicas vinculadas aos convênios 
administrativos, abordando os meios jurídicos constitucionais eficazes dispostos à Fazenda 
Pública para combate das referidas decisões, com o fim de evitar as graves consequências 
jurídicas e financeiras aos entes públicos convenentes. Serão abordadas breves reflexões sobre 
convênios administrativos, entrementes, traçando um histórico legislativo do referido instituto 
descentralizador de políticas públicas, desde a Constituição de 1967 até a Constituição atual, 
passando por todo regramento legislativos infraconstitucional. Discutir-se-á as clássicas 
divergências dos convênios administrativos em relação aos contratos, desmistificando a 
tradicional natureza jurídica de ajuste ou acordo, especialmente em razão dos novos influxos 
sofridos pelos convênios no tocante a responsabilização e obrigatoriedade do seu cumprimento 
pelos partícipes. Ver-se-ão definições de convênios administrativos de natureza financeira e suas 
etapas de formação, adentrando na gestão dos mesmos com a finalidade de comprovar a natureza 
finalística das verbas presentes nos convênios, afastando-se da responsabilidade patrimonial dos 
convenentes. Ademais, discorrer-se-á sobre o procedimento de fiscalização e responsabilização 
dos gestores públicos envolvidos na execução convenial.  Assim, chegar-se-á ao reconhecimento 
da inconstitucionalidade das decisões judiciais de sequestros de convênios administrativos, ponto 
principal deste trabalho, no qual serão analisados os parâmetros constitucionais violados, 
consubstanciados nos princípios da independência e harmonia dos poderes, princípio da reserva 
legal em matéria orçamentária e o princípio do federalismo cooperativo. Não se nega, ademais, a 
violação constitucional ao sistema de precatórios das entidades públicas, bem como ao princípio 
da impenhorabilidade dos convênios públicos. Destarte, será respondido o questionamento se os 
créditos trabalhistas são ou não exceções ao regime de precatórios.  Por outro lado será debatida a 
decisão de sequestro judicial de contas públicas como vício constitucional subjetivo praticado 
pelos magistrados não revestidos das funções de Presidente de Tribunal do Poder Judiciário. Até 
se chegar as graves consequências ao ente público convenente responsabilizado pela inexecução 
do convênio, ocasionado pelo esvaziamento financeiro determinado no sequestro judicial. 
Culmina-se este trabalho na exposição dos meios jurídicos constitucionais eficazes dispostos à 
Fazenda Pública para enfretamento das referidas decisões judicias, consolidados no mandado de 
segurança, reclamação constitucional, arguição de descumprimento de preceito fundamental e na 
suspensão de liminar ou de segurança. Entretanto, antes da análise específica de cada caso, será 
dada atenção à viabilidade do controle de constitucionalidade de decisões judiciais, para, enfim, 
adentrar na parte específica dos meios constitucionais, explicitando as hipóteses de cabimento e 
fundamentação aptas a suspensão e reforma dos referidos julgados, focalizados no objeto do 
trabalho, tecendo, por derradeiro, comentários a respeitos do posicionamento da jurisprudência 
dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal, sobre o tema.  
 
 
Palavras-chaves: Direito público; convênios administrativos; sequestros judiciais; meios 
jurídicos constitucionais;  
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ABSTRACT 

 

 

This paper is the acknowledgment of the unconstitutionality of judicial decisions that determine 
abduction of specific public accounts linked to administrative agreements, addressing the 
effective constitutional legal means disposed to the State to combat those decisions in order to 
avoid the serious legal and financial consequences to the appropriate public entities. Brief 
reflections on administrative agreements will be addressed, meanwhile, tracing a legislative 
history of that decentralizing public policy institute, since the Constitution of 1967 to the current 
Constitution, through all infra legislative governance. It will be discussed the classic divergence 
of administrative agreements for contracts, demystifying the traditional legal nature of 
agreements or arrangements, especially because of the new inflows suffered by the covenants 
regarding to accountability and mandatory compliance by the participants. It will be presented 
definitions of administrative agreements species of a financial nature and its formative stages, 
entering in their management in order to prove the purposive nature of the funds present in the 
covenants, and moving them away from the patrimonial responsibility of the entities in the 
agreements.  Furthermore, it will be discuss the monitoring procedure and accountability of 
public officials involved in the execution of the covenants. Thus, it will get the recognition of the 
unconstitutionality of judicial decisions of administrative agreements kidnappings, the main point 
of this paper, in which violated constitutional parameters will be analyzed, grounded in the 
principles of independence and harmony of powers, the principle of legal reserve of the financial 
plan matter and the principle of cooperative federalism. Moreover, it is not denied the 
constitutional violation of the system of writs of public authorities as well as the principle of non 
pawn of public agreements. Thus, it will be answered if the workers' credits are or are not 
exceptions to the payment system of public entities. On the other side it will be discussed the 
decision of judicial abduction of public accounts as subjective constitutional addiction practiced 
by the magistrates who are not president of the Court. Until reaching the serious consequences to 
the public covenants entity responsible for non-performance of the agreement, caused by the 
financial drain caused by judicial abduction. This work culminates in the exposure of effective 
constitutional legal means disposed to the State for coping of those judicial decisions, 
consolidated the security warrant, constitutional complaint, arguing of fail to comply of 
fundamental precept and injunction or security suspension. However, before the specific analysis 
of each case, it will consider the feasibility of constitutionality control of the judicial decisions , 
to finally enter the specific part of constitutional instruments, explaining the adequate hypothesis 
and grounding able to suspension and reform of those judged , focused on the paper object, 
weaving, for last, comments to respect the position of the jurisprudence of the High Courts and 
the Supreme Court about the subject. 
 
keywords: Public law; administrative covenants; judicial abduction; constitutional judicial 
intruments; 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

A inconstitucionalidade das decisões judiciais de sequestro de verbas advindas de 

transferências voluntárias por meio de convênios administrativos de natureza financeira foram o 

cerne deste trabalho, mas, para se argumentar e fundamentar sobre esse tema foi necessário 

explicar desenvolvimento do instituto convenial, como instrumento da realização conjunta de 

ações de governo na execução das políticas públicas decorrente do exercício da competência 

comum dos entes federados, visando a redução das desigualdades regionais nesse país de 

proporções continentais. 

Este trabalho é composto de cinco capítulos, sendo o primeiro a introdução, três de 

desenvolvimento e o último formado pelas conclusões. 

Dessa forma, no primeiro capítulo do desenvolvimento, serão vistos breves reflexões 

sobre a temática dos convênios administrativos e necessidade de impulsionar o Estado no sentido 

de desenvolver mecanismos de descentralização das ações públicas ante a escassez de recursos 

imprescindíveis ao desenvolvimento eficiente dos serviços públicos. 

Além disso, será traçado todo histórico legislativo positivado do instituto do convênio 

administrativo, desde a anterior Carta Constitucional de 1967, especificamente no capítulo das 

competências dos Estados e Municípios, passando pelo Decreto-Lei 200/67 até sua presença 

constitucional na Lei Maior vigente e seu disciplinamento infraconstitucional, através de Leis, 

Decretos e Portarias. 

Avançando no primeiro capítulo, discorre-se sobre a clássica divergência entre 

contrato administrativo e convênio e o avanço interpretativo causado pelos novos influxos sociais 

e jurídicos sofridos pelo instituto com evolução da hermenêutica do direito constitucional.  

Necessário para a correta compreensão acerca do referido negócio jurídico, também 

será analisada a natureza jurídica dos convênios à luz das correntes doutrinárias, justificada pelo 

fato de que as consequências no plano do direito dela decorrentes interessam ao aplicador quando 

da celebração, do acompanhamento e da finalização da instrumentalização convenial dando 

substrato ao leitor para o reconhecimento da inconstitucionalidade das decisões judiciais de 

sequestro  efetivadas em convênios de natureza financeira. 
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Introduz-se no final do primeiro capítulo do desenvolvimento a noção e todo o 

regramento dos convênios administrativos de natureza financeira, os quais viabilizam a 

realização de transferências voluntárias de recursos entre os entes da Federação ou entre estes e 

entidades privadas sem intuito lucrativo. 

No segundo capítulo do desenvolvimento, escreve-se sobre a fundamentação da 

inconstitucionalidade presentes nas decisões judiciais de sequestro de convênios administrativos, 

abordando essencialmente os parâmetros constitucionais (bloco de constitucionalidade) violados 

pelas referidas decisões.  

Abordar-se-á, ademais, a violação ao princípio executivo da impenhorabilidade dos 

convênios públicos, decorrente da garantia da efetividade dos fins almejados para celebração dos 

convênios, adentrando na relevância das normas-princípios, dentro do ordenamento, a partir do 

momento em que a Constituição passa a ser considerada o centro normativo do sistema jurídico. 

Ainda no terceiro capítulo, será tratada a prerrogativa constitucional da Fazenda 

Pública de adimplir suas obrigações por meio de precatórios, expressamente tratada no art. 100 e 

seguintes da Constituição Federal de 1988, prosseguindo com a demonstração das hipóteses 

constitucionalmente previstas, de forma taxativa, de exceção à regra dos precatórios.  Será 

discutida, ademais, a natureza jurídica da atividade do Presidente do Tribunal como função típica 

jurisdicional, exclusiva, com poderes constitucionais explícitos de excepcionar a organização 

orçamentária do ente omisso, para executar sequestrar de valores públicos.  

Finalizando o terceiro capítulo do desenvolvimento, restará respondido o 

questionamento referente à inclusão ou não dos créditos trabalhistas nas exceções previstas na 

Constituição Federal ao regime de precatórios, possibilitando, por conseguinte,  a sua execução 

direta nas contas públicas ou aguardo da lista cronológica de inscrições para pagamento na regra 

constitucional. 

Após essas digressões, traçar-se-ão os aspectos que demonstraram as consequências 

decorrentes da irresponsabilidade na aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, 

mediante convênio, contrato de repasse ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município, amoldando condutas que podem ser responsabilizadas, bem como os 

nefastos efeitos ao ente público em caso de inexecução contratual causada pelos sequestros 

judiciais das contas específicas de convênios. 



16 
 

No último capítulo do desenvolvimento, serão mencionados especificamente os 

meios jurídicos constitucionais aptos e eficazes de combate às decisões inconstitucionais 

abordadas na pesquisa. Iniciando-se pela sistematização e abordagem do controle de 

constitucionalidade das decisões judiciais dentro do nosso sistema constitucional. 

Após, serão tecidos comentários sobre a viabilidade, aptidão e eficácias dos meios 

jurídicos constitucionais, qual sejam: o mandado de segurança, a reclamação constitucional, a 

arguição de descumprimento de preceito fundamental e, por fim, a suspensão de liminar ou de 

segurança, ambos direcionados as hipóteses de cabimento e fundamentação necessária a 

viabilizar a suspensão de ordens judiciais inconstitucionais na temática dos sequestros de 

convênios.  

Busca-se então, neste trabalho, demonstrar a violação aos princípios fundamentais da 

Constituição Federal pelas decisões judiciais de sequestros de contas específicas de convênios 

administrativos, elencando meios jurídicos constitucionais aptos e eficazes ao combate das 

referidas decisões, visando à suspensão e até a anulação das mesmas, com o fim de evitar a 

configuração das maléficas consequências da inexecução financeira dos convênios por 

interrupção judicial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BREVE REFLEXÃO SOBRE OS CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS.  

 



17 
 

2.1. ASPECTOS PRELIMINARES. 

 

O objetivo deste capítulo é trazer uma breve reflexão sobre os convênios 

administrativos para embasar e facilitar o estudo central dessa pesquisa que é a 

inconstitucionalidade das decisões de bloqueios ou sequestros judiciais em contas públicas  

vinculadas aos convênios de natureza financeira da Administração. Dessa forma caso haja 

necessidade de maior aprofundamento, não abrangido pelo corte epistemológico, remete-se a 

fonte bibliográfica citada, especialmente em razão de que a análise aqui trazida será 

essencialmente no que pertine para a relevância da pesquisa. 

Inicialmente, a escassez de recursos imprescindíveis ao desenvolvimento eficiente 

dos serviços públicos dispostos à população aliados às inovações tecnológicas ocasionaram o 

impulso necessário ao Estado no sentido de desenvolver mecanismos de descentralização das 

ações públicas, em contraposição ao antigo modelo monopolista. 

Sidney Bittencourt1, com base nas lições de Kelly Bruch2, afirma que com o 

surgimento do Estado Regulador sobreveio à concepção de se atender aos mais prementes anseios 

da sociedade mediante a comunhão de acordo de vontades, por intermédio de uma parceria entre 

os entes da federação e entre estes e particulares. 

Nesse cenário de fatores determinantes, verifica-se o surgimento dos convênios 

administrativos, que caracterizam, no conceito clássico, o acordo celebrado por entes públicos de 

qualquer espécie ou entre estes e entidades privadas, com intuito de concretizarem objetivos de 

interesse comum.   

No Brasil, desde 1967, já havia normativos descrevendo os convênios, em especial o 

Decreto-Lei nº 200/67 que, ao cuidar da reforma administrativa federal, no seu art.10, §3º, alínea 

"b", recomendava os convênios como meio de descentralização. É de se ressaltar que a primeira 

previsão constitucional dos convênios se deu na Carta de 1967 nos artigos: 8, §1º3, 13, §3º, 13, 

§4ª.  No atual sistema constitucional, a CF/88, inicialmente, trazia em seu bojo apenas uma 

                                                             
1 BITTENCOURT, Sidney. Manual de convênios administrativos: também enfocando os contratos de repasse e 
termos de parceria: com destaque para o Decreto nº 6.170/2007(...)3. Ed. rev. Atual.e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 
2012, p.13.  
2 BRUCH, Kelly Lissandra. Convênios administrativos. Revista Discurso Jurídico Campo Mourão, v. 4, n. 2, 
ago./dez. 2008. p. 91-121. Disponível em: <http://revista.grupointegrado.br/revista/index.php/discursojuridico/ 
article/view/284/135>.Acesso em: 22 de maio de 2014,  
3 Art 8º - Compete à União:(...)§1º - A União poderá celebrar convênios com os Estados para a execução, por 
funcionários estaduais, de suas leis, serviços ou decisões. 
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menção genérica sobre os convênios no §1º do art. 199, analisado no próximo item, por outro 

lado, através de princípios e normas programáticas fomentava a sua formação, como na norma 

insculpida no art. 23º, parágrafo único: "É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: (...) Leis complementares fixarão normas para a cooperação 

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional". Induvidoso que da leitura desse 

dispositivo, bem como de outros dispositivos presentes na Nossa Carta Constitucional4 sobretudo 

os que se relacionam à organização do Estado e à ordem social, emergem com clareza, no 

mínimo, os conceitos de cooperação, associação e coordenação, os quais norteiam as 

características dos convênios administrativos. 

Interessante previsão normativa há no Decreto nº 200/67, inclusive desde o texto 

original, em seu art. 10, na qual a execução das atividades da Administração Federal deverá ser 

amplamente descentralizada, da unidade federal para as unidades federadas mediante convênio. 

Também não se pode olvidar da previsão do instituto dos convênios no art. 48 do Decreto nº 

93.872/1986, bem como no art. 2º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, ambos adiante analisados.  

Posteriormente, através da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou estabelecido que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinariam em lei os consórcios 

públicos e convênios de Cooperação entre eles, autorizando, dessa forma, a gestão associada de 

serviços públicos. Percebe-se, assim, a constitucionalização expressa do instituto convênio na 

nossa atual Carta Maior, seja de cooperação ou de gestão associada.  

Atualmente, o Decreto nº 6.170/2007 e a Portaria Interministerial nº 507/2011 regem 

as transferências voluntárias, que são aquelas condicionadas à decisão pela autoridade 

competente dentro do chamado juízo de conveniência e oportunidade (juízo de 

discricionariedade). Além do preenchimento de condições preestabelecidas nas regras gerais 

sobre o assunto e da observância das normas específicas do programa federal escolhido pelo 

proponente, há necessidade de uma avaliação geral, por parte do agente ou órgão público 

responsável pela gestão do recurso, acerca da proposta apresentada. Normalmente, o exame se dá 

no tocante aos seguintes aspectos: economicidade (adequação dos custos), eficácia (capacidade 

efetiva de produzir resultados), eficiência (balanço positivo na relação entre custo e benefício). 

                                                             
4 Art. 23, caput e parágrafo único, o art. 199 e o art. 241 (com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4-
6-1998), da Constituição Federal de 1988. 
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Cabe destacar que as transferências constitucionais (Fundo de Partição dos 

Municípios – FPM, entre outros); e as transferências legais(Auxílio Financeiro para Fomento das 

Exportações-FEX, entre outros) não estão no âmbito de incidência da Portaria Interministerial — 

e, por consequência, estão excluídas do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, 

não sendo, portanto, objeto de nosso estudo. 

Feitas essas breves e preliminares considerações, analisar-se-á, a seguir, os conceitos 

clássicos e as distinções entre contrato administrativo e convênio administrativo, salientando, 

desde já, que não mais pairam dúvidas de que a premente necessidade de conjugação de 

conhecimento técnicos e recursos financeiros foi o fator determinante para o surgimento dos 

convênios administrativos e que o entendimento usual de que a diferença entre os referidos. 

 

 

2.2. O INSTITUTO DO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO POSITIVADO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Conforme já esposado, o instrumento de convênio fora previsto constitucionalmente 

desde a anterior Carta Constitucional5, especificamente em capítulo referente às competências 

dos estados e municípios, vejamos:  
Constituição Federal de 1967 
CAPÍTULO III 
Da Competência dos Estados e Municípios 
Art. 13 — Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e pelas leis que 
adotarem, respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os 
seguintes: (...) 
§ 3o— Para a execução, por funcionários federais ou municipais, de suas leis, serviços 
ou decisões, os Estados poderão celebrar convênios com a União ou os Municípios.  

 
Com efeito, o convênio era tão-somente permitido quando celebrado entre entes 

federados, não se facultando sua utilização com a participação de entidades particulares. 

Ademais, sob a égide da Constituição de 1967, o Decreto-lei nº 200/1967 foi editado, referindo-

se ao convênio como a forma de descentralização das atividades administrativas, porém ainda 

restringe sua utilização no âmbito público. 

                                                             
5 Segundo Enrico Ferrari, as citações previstas nas Constituições anteriores quando se referiram a instrumentos de 
cooperação apenas faziam referência ao “ajuste”, “acordo” ou “convenção”. Somente a partir da Constituição de 
1967 que restou previsto a figura do “convênio”. (Nogueira, Enrico Ferrari, Convênio administrativo: espécie de 
contrato?, revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 258, p. 81-113, set./dez. 2011) 
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Decreto-Lei 200 de 1967 
CAPÍTULO III — DA DESCENTRALIZAÇÃO 
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente 
descentralizada.  
§ 1o A descentralização será posta em prática em três planos principais:(...) 
b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam devidamente 
aparelhadas e mediante convênio; 
 

Já no atual sistema constitucional (Constituição Federal de 1988), tem-se o instituto 

do convênio público textualmente previsto de forma acanhada, incialmente, no §1º do art.199, 

veja-se: 
Constituição Federal de 1988 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 

Frise-se, por oportuno, que a expressão convênio , algumas oportunidades trazida no 

corpo do texto constitucional, pode não representar o instituto convênio administrativo ora 

estudado, não sendo, destarte, objeto de nossa pesquisa.  

Seguindo a análise, em decorrência da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, 

verificou-se a solidificação do instituto dos convênios na nossa Carta Maior, especialmente nos 

artigos nº 241 e §2º do art. 39, quais sejam: 
 
Constituição Federal de 1988 
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio 
de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)(...) 
 Art. 39. (...) 
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a 
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação 
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 

 

Na legislação infraconstitucional, destacamos as mais importantes previsões 

normativas sobre o instituto “convênios administrativos”, vejamos: 

 

DECRETO Nº 93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986 
Art. 48. Os serviços de interesse recíproco dos órgãos e entidades de administração 
federal e de outras entidades públicas ou organizações particulares, poderão ser 
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executados sob regime de mútua cooperação, mediante convênio, acordo ou ajuste. 
(Revogado pelo Decreto nº 6.170, de 2007); 
 
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 
Art. 2º (...) 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste 
entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, 
seja qual for a denominação utilizada.  
(...) 
Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração. 
§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da 
Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho 
proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações: (...)  
 
LEI Nº 11.107, DE 06 DE ABRIL DE 2005. 
Art. 2º Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da 
Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. § 1o Para o 
cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:  
I — firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do 
governo; (...) 
 
DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007. 
Art. 1º Este Decreto regulamenta os convênios, contratos de repasse e termos de 
cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública federal com 
órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de 
programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de 
recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. 
§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 
I — convênio — acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da 
administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da 
administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, 
entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, 
envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;(...) 
 
DECRETO Nº 7.592, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011. 
Art. 1º. Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão avaliar a 
regularidade da execução dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria 
celebrados até a data de publicação do Decreto no 7.568, de 16 de setembro de 2011, 
com entidades privadas sem fins lucrativos. 
 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 507, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011. 
 Art. 1º Esta Portaria regula os convênios, os contratos de repasse e os termos de 
cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com 
órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de 
programas, projetos e atividades de interesse recíproco, que envolvam a transferência de 
recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. 



22 
 

 

Explicitadas as normas constitucionais e infraconstitucionais que abordam a temática 

dos convênios e concordando com as palavras de Enrico Ferrari, torna possível inferir algumas 

conclusões iniciais: primeiro, que o convênio de cooperação e convênio administrativo são 

institutos divergentes; segundo que convênio está no mesmo patamar do contrato; e, por fim, que 

convênio e contrato são espécies do gênero ajuste ou acordo. Entretanto, a natureza jurídica do 

instituto convenial. Para tanto, analisaremos as correntes que tratam da temática, avançando no 

nosso estudo. 

 

2.3 A CLÁSSICA DIFERENÇA ENTRE CONVÊNIO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO.  

 

Avançando na análise do tema, importante registrar a clássica distinção entre 

convênios e contratos administrativos. Dessa forma, buscou-se na legislação a definição para os 

dois institutos. O Decreto nº 93.872/1986 trazia a primeira diferenciação entre convênio e 

contrato, entretanto, o art. 48 e seu parágrafo único foram revogados pelo Decreto nº 6.170/2007. 

Embora não esteja mais em vigor, a sua transcrição torna-se importante para o entendimento: 
 
Art. 48. (...) 
§ 1º Quando os participantes tenham interesses diversos e opostos, isto é, quando se 
desejar, de um lado, o objeto do acordo ou ajuste, e de outro lado a contraprestação 
correspondente, ou seja, o preço, o acordo ou ajuste constitui contrato. (Revogado pelo 
Decreto nº 6.170/2007). 
 

De acordo com esse Decreto, utilizam-se nos convênios o interesse recíproco e a 

mútua cooperação e nos contratos o interesse oposto e a contraprestação, ou seja, o ajuste a ser 

pago pelo objeto correspondente. 

Destaque-se que também há um conceito de contrato expresso no art. 2º, parágrafo 

único, da Lei 8.666/1993, a saber: “Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer 

ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um 

acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, sejam 



23 
 

qual for a denominação”. Sérgio Resende de Barros critica a definição em lei, dado que enrijece 

os conceitos. Para ele, cabe à doutrina acomodá-los da melhor forma6.  

Diogenes Gasparini7 afirma que convênio é um ajuste administrativo, não se tratando, 

portanto, nem de contrato, nem mesmo administrativo, inclusive cita o conceito trazido no art. 

104 da Constituição Paulista, emenda constitucional de 30/10/1969, na qual convênio é um ajuste 

administrativo, celebrado por pessoas públicas de qualquer espécie ou realizado por essas pessoas 

e outras de natureza privada, para a consecução de objetivos de interesse comum dos 

convenentes.  

Hely Lopes Meirelles8 ensina que o contrato administrativo “é o ajuste que a 

Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade 

administrativa para consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas 

pela própria Administração”. Com efeito, mostra-se consensual, formal, oneroso e intuitu 

personae. Consensual, segundo o referido autor, consiste em dizer que ele é de anuência entre as 

duas partes. Formal refere-se ao fato de ser consubstanciado em documento próprio. Oneroso diz 

respeito às obrigações de ambas as partes. Intuitu personae porque não permite que seja 

executado por outro, salvo as exceções trazidas pela lei. 

Marçal Justen Filho9 ensina que convênio consiste numa avença em que dois ou mais 

sujeitos, sendo ao menos um deles integrante da Administração Pública, comprometem-se a atuar 

de modo conjugado para a satisfação de necessidades de interesse coletivo, sem intento de cunho 

lucrativo, o que, portanto, assenta a característica como sendo a ausência de interesse 

especulativo de todas as partes, que atuam harmonicamente para o bem comum.  

Conceituação clássica se deve novamente a Hely Lopes Meirelles10 para ele “os 

convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou 

entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos 

partícipes”. 

                                                             
6 BARROS, Sérgio Resende de. Comentários ao Artigo 2º da Lei 8.666. Disponível em: < http://www.srbarros 
.com.br/ pt/comentarios-ao-artigo- 2o-da-lei-8_666.cont>. Acesso em: 10/08/2013. 
7 GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 11. Ed. São Paulo. Ed. Saraiva. 2006. p. 728. 
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p 214. 
9 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2ª ed. São Paulo. Saraiva. 2006, p.293. 
10 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p 
387. 
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O referido autor confirma a definição acima esposada nos comentários11 realizados ao 

art. 116 da Lei 8.666/1993, incluindo apenas o trecho final em seu conceito destacando que os 

convênios servem para o desempenho de competências administrativas, bem como destaca que 

somente pessoas públicas, ao menos uma, podem figurar como convenentes, sendo nulo de pleno 

direito o convênio administrativo assinado apenas por pessoas jurídicas de direito privado ou 

entre uma dessas e um órgão público, sem interveniência da pessoa jurídica de direito público, 

titular da legitimidade. 

Odete Medauar12, em harmonia de pensamentos como os autores acima explicitados, 

classifica o módulo contratual em alguns tipos: contratos administrativos clássicos; contratos 

regidos parcialmente pelo Direito Privado; figuras contratuais recentes, regidas precipuamente 

pelo Direito Público, como os convênios, contratos de gestão e consórcios públicos. Para ela, 

convênios são ajustes entre órgão ou entidades do poder público ou entre estes e entidades 

privadas, visando à realização de projetos ou atividades de interesse comum, em regime de mútua 

cooperação. 

José dos Santos Carvalho Filho13, também discorre sobre a clássica divergência entre 

contrato administrativo e convênio afirmando que outro aspecto distintivo desses institutos reside 

nos polos da relação jurídica. Nos contratos, são apenas dois os polos, ainda que um destes haja 

mais de um pactuante. Já nos convênios, ao revés, podem ser vários os polos, havendo um “inter-

relacionamento múltiplo”, de modo que cada participe se relaciona com os demais participantes. 

Comungando do mesmo entendimento da distinção clássico entres os institutos, mas 

sem mencionar tipos de classificação, Maria Sylvia Zanella Di Pietro14ensina que convênio é um 

dos instrumentos de que o Poder Público se utiliza para associar-se quer com outras entidades 

públicas quer com entidades privadas. 

Dessa forma, somos do entendimento que os recursos, verbas e/ou contrapartidas 

destinadas a título de fomento social, de auxílios, de ajudas, de contribuições correntes, de 

subvenções sociais e de bolsas, entre outros, devem ser, em princípio, viabilizados através de 

Convênios da Administração Pública, congêneres de procedimentos de natureza convenial. A 

                                                             
11 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13. ed. São Paulo: 
Dialética, 2009, p. 908. 
12 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo. 13. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 214. 
13 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed. rev., ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2007, p. 580. 
14 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 319. 
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condição para tanto é que, nas relações entre os partícipes, fique caracterizada uma vinculação 

que tenha como elementos que a individualize a cooperação e associação e, ainda, a ausência de 

lucro, especulação, preço e/ou remuneração.  

Pedro Durão15, examinando os contratos e os convênios administrativos sobretudo 

pela ótica do objetivo e objetos pretendido, entende que poderíamos traçar as primeiras e 

reveladoras diferenças entre ambas as figuras quando se trata do objetivo pretendido por tais 

acordos: nos contratos administrativos, há a oposição de objetos, exteriorizados pela prestação e 

contraprestação que envolvem o liame contratual; nos convênios de cooperação, não há tal 

contraposição, e sim, convergência de esforços para o atingimento da meta final, que é a 

satisfação do interesse público. 

Na realidade, o acordo de vontades encontrado nos convênios é marcado pela 

cooperação ou mútua colaboração, requisitos constitucionalmente exigidos. Em regra, 

diferentemente do acordo clássico pactuado nos contratos, em que se espera a entrega ou 

prestação de um produto em troca de contraprestação. Com efeito, se a Administração Pública 

necessita construir uma nova sede para determinada Secretaria, publicando-se procedimento 

licitatório, em busca da melhor proposta, notadamente as empresas participantes procuram vencer 

o certame com o maior preço possível, para que obtenham uma margem maior de lucro. Nítido a 

presença do intuito especulativo, característicos dos contratos, inclusive administrativos. 

No entanto, nos convênios, o objeto pretendido interessa a todos envolvidos em 

harmonia de interesses. Cita-se, por exemplo, se há pessoas, em situação de fragilidade social, 

que sobrevivem de resíduos sólidos em determinada localidade, tanto o Município quanto a 

entidade privada sem fins lucrativos buscam retirar esse grupo da situação precária de trabalho, 

para incluí-lo em uma associação ou cooperativa, que proporcionará, inclusive, aumento da renda 

recebida. Nesse caso, a entidade privada, nem tampouco a municipalidade não buscam o lucro, 

tanto que os recursos repassados pelo município terão destinação certa, prevista e finalidade 

pública. A contrapartida da entidade privada é a utilização de sua experiência e proximidade com 

aquele público e com outras instituições capazes de colaborar na execução do convênio. 

Logicamente, esse caso acima descrito apenas ilustre uma situação hipotética e ideal, 

que, sem a devida fiscalização e com interesse escusos e ilegais, pode decorrer como vistos em  

                                                             
15 DURÃO, Pedro. Convênios e Consórcios Administrativos: Gestão, Teoria e Prática. Curitiba: Juruá, 2004, p. 79. 
244 p. 
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diversas notícias veiculadas na imprensa sobre o desvio de recursos públicos, por meio de 

convênio, em especial envolvendo entidades privadas criadas, na verdade, para esse fim torpe, 

sendo denominada de “entidades de fachada” constituídas com finalidade de malversação de 

recursos públicos. 

Portanto, apesar do interesse público estar subentendido no convênio e até mesmo 

nos contratos, segundo Medauar (2009, p. 255) “se há presença de poder público num dos polos 

então o raciocínio seria que o interesse público é fim visado por ambos”. Mesmo assim, em 

razão dos desvirtuamentos ocorridos, adiciona-se ao conceito de convênio a expressão “interesse 

público”, com intuito de frisar que aquela avença jamais poderá servir a interesses comuns 

privados. Dessa forma, os convênios são acordos firmados entre entidades públicas quaisquer, ou 

entre estas e entidades privadas sem fins lucrativos, para realização de objetivos comuns de 

interesse público. 

De volta as diferenciações clássicas, dentre as comentadas pelos referidos autores 

pode-se destacar ainda. Nos convênios, os objetivos são institucionais e comuns, como vimos 

acima, o que move os partícipes do convênio é a mesma intenção. Nos contratos, de um lado, 

espera-se o produto e, de outro, o pagamento. 

É de ressaltar que nos convênios, já desde o Decreto 93.872/1986, consta a 

característica de mútua colaboração, o que demonstra a necessidade de interesses convergentes. 

Assim, o Município, conhecedor de sua realidade local, fornece as informações e mobiliza a 

comunidade e o estado, detentor de planejamento, programa e recursos financeiros, atua, por 

exemplo, objetivando diminuir o número de moradores de rua ou de dependentes químicos. 

Nesse sentido, as vontades nos convênios se somam, já que são convergentes. Por outro lado, nos 

contratos, elas apenas se juntam, pois são antagônicas e opostas. 

Outra clássica diferença diz respeito à responsabilização no âmbito do Tribunal de 

Contas da União. No caso dos contratos, quando caracterizada a ocorrência de débitos, com 

responsabilidade solidária da empresa contratada, essa responsabilidade deve ser imputada à 

pessoa jurídica, não alcançando o patrimônio das pessoas físicas dos sócios, salvo quando ficar 

comprovado o uso da personificação societária com intuito de abuso de direito, para fraudar a lei 

ou prejudicar terceiros. Aplicando-se, nesse caso, a teoria da despersonalização da pessoa 

jurídica. No tocante aos convênios, o dever de prestar contas de recursos repassados recai sobre a 

pessoa física, ou seja, o agente público e não sobre a entidade privada que firmou a avença ou o 
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ente estatal. A jurisprudência do TCU é no sentido de atribuir responsabilidade pessoal do gestor 

pela comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos mediante convênio 

(art. 145 do Decreto 93.872/1986; Acórdãos 384/1998-Segunda Câmara; 372/1999-Segunda 

Câmara e 92/1999-Primeira Câmara). 

O Tribunal de Contas da União não julga as contas de uma entidade ou órgão, e sim 

dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, de acordo com 

o art. 71, inciso II, da CF/88. O próprio Supremo Tribunal Federal proferiu julgamento nesse 

sentido nos autos MS 21.644/DF (Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento: 4/11/1993, Tribunal 

pleno, D.J. de 8/11/1993, p. 43.204). 

Corroborando esse entendimento, o voto do Ministro Ubiratan Aguiar no âmbito do 

Acórdão 27/2004-Segunda Câmara, resume a questão: 
(...) diferentemente das relações de natureza contratual, nas quais a responsabilidade do 
contratado, em princípio, restringe-se à pessoa jurídica da entidade privada contratada, 
no caso do convênio entre a administração e outra entidade pública ou privada, o 
dirigente da entidade convenente é pessoalmente responsável pela aplicação dos recursos 
públicos. 
Contudo, essa jurisprudência relativa ao convênio não era uníssona nas decisões do 
TCU. Existindo, em relação às transferências voluntárias para entidades privadas sem 
fins lucrativos, três tipos de responsabilização, quando havia débito: a) julgamento das 
contas apenas do gestor da entidade privada, imputando-se-lhe o débito; b) julgamento 
das contas apenas da entidade privada, imputando-se-lhe o débito; c) julgamento das 
contas de ambos, imputando-se o débito a ambos. 

 

Com efeito, suscitou-se incidente de uniformização de jurisprudência naquela Corte 

de Contas, por meio do Acórdão 2.763/2011-Plenário, que firmou o entendimento de que na 

hipótese na qual a pessoa jurídica de direito privado e seus administradores derem causa a dano 

ao erário na execução do convênio celebrado com o poder público com vistas à realização de uma 

finalidade pública, incide sobre ambos a responsabilidade solidária pelo dano. 

Em relação ao direito positivado regulamentador dos dois institutos. Fez-se menção 

aos vários normativos que se referem aos convênios no tópico anterior. Ressaltando, apenas, que 

o Decreto nº 6170/07 não operou a revogação da IN/STN 01/199, inclusive o Tribunal de Contas 

da União decidiu que houve revogação somente de dispositivos específicos cujo objeto foi 

regulado de forma diversa (Acórdão 1.937/2008-Plenário). Todavia, a Portaria 507/2011, que 

estabelece normas para execução do Decreto 6.170/2007, em seu art. 93, estabelece que a IN/01 

não se aplica aos convênios e contratos de repasse celebrados sob a vigência desta Portaria. 
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No tocante aos contratos, as Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 são as principais normas 

regulamentadoras dos procedimentos que resultam nos acordos contratuais. Inclusive, é possível 

apresentar mais uma diferença entre os dois institutos: a estabilidade normativa16. De um lado, a 

segunda lei citada, Lei do Pregão, possui somente treze artigos, tendo completado doze anos em 

2014, sem nenhuma alteração em seu texto. De outro lado, o Decreto 6.170/2007, que, em pouco 

mais de sete anos de vigência, possui oito decretos posteriores alterando seu texto17, reforçando a 

ideia, a Portaria Interministerial de nº 127/2008 que regulamentava o referido Decreto, também já 

foi revogada por outra Portaria Interministerial de nº 507/2011.    

Por fim, ainda se visualiza outra diferença entre contratos administrativos e convênios 

trazida pela doutrina administrativista clássica, na qual para os convênios não há previsão para 

existência de cláusulas exorbitantes18, previstas exemplificadamente, no art. 58, da Lei 8666/93, 

que determinam a possibilidade de alteração e rescisão unilateral do contrato, o equilíbrio 

econômico financeiro, a revisão dos preços e tarifas, a inoponibilidade da exceção do contrato 

não cumprido e aplicação das penalidades contratuais pela Administração Pública. 

 

2.4. NATUREZA JURÍDICA DOS CONVÊNIOS AMINISTRATIVOS.   

 

Nesse tópico, interessante, desde já, esclarecer que existem várias espécies de acordos 

de vontade firmados pelo poder público, dificultando a correta compreensão acerca de cada 

negócio jurídico, para tanto, nessa pesquisa já se explicitou nomenclaturas jurídicas iguais para 

institutos divergentes de conteúdo material. Imprescindível, portanto, analisarmos a natureza 

jurídica dos convênios à luz das correntes doutrinárias, sem, no entanto, esgotar o tema, pois se 

pretende, no presente capítulo, dar substrato ao real foco do nosso estudo, qual seja a 

inconstitucionalidade das decisões judiciais de sequestro de transferências voluntárias efetivadas 

em convênios de natureza financeira. 

                                                             
16 SILVA, Ronaldo Quintanilha da. Diferenças entre os contratos e convênios administrativos. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 17, n. 3207, 12 abr. 2012. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/21491>. Acesso em: 20/05/2013 
17 Decretos nº. 6.428/2008; 6.497/2008; 6.619/2008; 7.568/2011; 7.568/2011; 7.641/2011; 8.180/2013; 8.244/2014. 
18 Discordamos desse posicionamento, em parte, pois entendemos que existe a possibilidade de rescisão unilateral do 
convênio por descumprimento dos termos celebrados. 
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Dessa forma, a investigação da natureza jurídica justifica-se pelo fato de que as 

consequências no plano do direito dela decorrentes interessam ao aplicador quando da 

celebração, do acompanhamento e da finalização da instrumentalização convenial. Nesse 

contexto, preliminarmente, já manifestamos nosso entendimento pela natureza contratual dos 

convênios, sendo possível inferir, entre outras peculiaridades, que suas cláusulas são 

reciprocamente vinculantes para os conveniados, podendo prever e impor sanções para o caso de 

inadimplemento das pactuações, exigindo-se, e alguns casos, procedimento seletivo com critérios 

objetivos para o poder público conveniar com entes privados, qual seja, o chamamento público19. 

Para chegamos a essa conclusão, necessária a análise das correntes doutrinárias que 

explicam a natureza jurídica dos convênios, que, principalmente, são quatro: ato complexo; 

atividade de fomento; acordo ou ajuste; contratual. 

A primeira delas, a corrente doutrinária que defende o convênio como incluso na 

categoria jurídica de ato complexo. Segundo Diogo de Figueiredo20, a categoria do ato complexo 

fora desenvolvida pelo direito alemão, tendo em vista que, naquele ordenamento, a figura 

contratual era insuficiente para explicar determinadas situações jurídicas, mormente aquelas em 

que as manifestações dos partícipes não geravam obrigações mútuas21. Com efeito, percebe-se 

que a tal teoria se contrapunha à figura contratual tradicional, pois se buscava um novo instituto 

jurídico que fosse direcionado à realização de negócios em que as partes não se obrigassem 

reciprocamente. Não obstante a referidas argumentações, cumpre recordar que ato complexo é 

considerado ato administrativo, sendo destarte praticado, em regra, por agente do Estado 

investidos de prerrogativas públicas. Nos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello22, 

ato administrativo é providência complementar à lei, estritamente vinculada, devendo-lhe dar 

cumprimento. Acrescente-se que ato complexo é ato administrativo que necessita de, no mínimo, 

dois órgãos, da mesma esfera de governo, para a formação de ato único. Diante disso, a referida 

teoria não resolve, portanto, a situação das declarações de vontades vinculadas à estrita legalidade 

                                                             
19 Decreto nº 6170/11 - Art. 4º A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins 
lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando à 
seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste. (Redação dada pelo Decreto nº 7.568, de 
2011). 
20 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1976. p. 140. 
21 Ato complexo é “todo ato administrativo que só se concretiza pela manifestação concomitante ou sucessiva, de 
mais de um órgão do Estado”. (Cretella Júnior, Direito administrativo brasileiro, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 97) 
22 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004.p. 353. 
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quando um dos integrantes do ajuste é ente privado. Dessa forma, concordamos com 

posicionamento de Floriano de Azevedo23 que, comentando a Lei de Licitações, defende a não 

aplicação da teoria dos atos complexos aos convênios em nosso ordenamento jurídico, afirmando 

que a “amplitude da definição não deixa dúvidas quanto ao não acolhimento, no direito público, 

da teoria dos atos complexos”. 

Para Analisar a segunda corrente doutrinária acerca da natureza jurídica dos 

convênios, qual seja, a corrente que defende ser o convênio uma atividade de fomento, 

necessário, inicialmente, conceituar a atividade de fomento. Utilizando-se da definição de Maria 

Sylvia Di Pietro24 trata-se de instrumento utilizado pelo Estado, o qual deixa a atividade na 

iniciativa privada incentivando o particular que queira desempenhá-la por ser atividade benéfica à 

coletividade.  Feita essa intervenção preliminar, de pronto, percebe-se que apesar do esforço para 

aproximar o convênio como mera modalidade de fomento, não se pode considerar o convênio 

apenas como um mero incentivador da iniciativa privada, mas a própria execução do serviço 

público que o Estado, por si só, não seria capaz de desempenhar o serviço público sem a 

colaboração e cooperação de outros entes públicos ou entidades particulares, não se olvidando de 

que a própria legislação deixa claro que o convênio não somente se presta as subvenções25, mas 

também ao auxílio ou contribuição. Ademais e para fulminar a teoria, o convênio necessita de 

mais de uma manifestação de vontade para a realização do ajuste, não sendo emoldurado como 

mero ato administrativo repassador de recurso. Destarte, com base no esposado, também não 

concordamos com essa corrente. 

Terceira corrente doutrinária, a teoria que defende ser o convênio um ajuste ou 

acordo que é capitaneada por Hely Lopes Meirelles26, o qual aponta que os convênios 

administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e 

organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes. Esse 

entendimento é seguido por Di Pietro27, Diógenes Gasparini28, Tarso Cabral Violin29, Carvalho 

                                                             
23 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os consórcios públicos. Revista Eletrônica de Direito do Estado, 
Salvador, n. 3, jul./ago./set. 2005. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br/rede/edicao/03/>.Acesso em: 12 
nov. 2013. 
24 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2007. p. 316.  
25 Art. 58. A cooperação financeira da União a entidade pública ou privada far-se-á mediante subvenção, auxílio ou 
contribuição (Lei no 4.320/64, § 3o do art. 12). 
26 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 412. 
27 Di Pietro, Direito administrativo, op. cit., p. 314. 
28 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 787 
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Filho30.  Em contrapartida a esse posicionamento, Erico Ferrari31, questiona, transcrevendo a 

mesma doutrina de Maria Sylvia Di Pietro a qual, apesar de afirmar que convênio não é contrato, 

conceitua contrato administrativo como: “Ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra 

com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, 

segundo regime jurídico de direito público.”. Com efeito, numa analise superficial não se 

verifica qual requisito permite distinguir o contrato do convênio administrativo. Ademais, 

caracterizar o convênio como mero acordo ou ajuste dá a aparência de inexistência de vínculo 

obrigacional, o que desconfigura completamente a objeto, a execução, a fiscalização e as 

finalidades dos convênios. Pois bem, apesar de bem fundamentada, entendo que as razões 

trazidas e delineadas mais adiante, melhor se amoldam ao nosso ordenamento jurídico, afastando-

me, em grande parte, dessa terceira corrente doutrinária.  

Por fim, a última corrente doutrinária, a qual defende que o convênio é uma espécie 

de contrato administrativo. Essa teoria é defendida pelas lições de De Plácido32, Jorge Miranda e 

Maria Mota Pires33, os quais afirmam que “convênio é espécie de contrato que tem como fundo o 

interesse recíproco das partes, convergência de objetivos”. Para Odete Medauar34 a dificuldade 

de fixar diferenças entre contrato, de um lado, e convênio e consórcio, de outro, parece levar a 

concluir que são figuras da mesma natureza, pertencentes à mesma categoria, qual seja a 

contratual.  Dessa forma as concepções trazidas aos convênios e aos contratos administrativos 

que se revelam nos conceitos clássicos já mencionados, encontram-se, principalmente aportadas 

numa perspectiva dogmática e restritiva da teoria tradicional dos contratos, que se manifesta 

através do liberalismo e individualismo, que foi afastada, como regra, no âmbito da ampla 

maioria da doutrina e das novas codificações privadas.  Além dos argumentos que permitem 

refutar as outras correntes, sob nossa análise, entendemos que esta é a corrente mais coerente com 

nosso ordenamento jurídico, pelo menos sob o ponto de vista jurídico-administrativo, pois o 

                                                                                                                                                                                                     
29 VIOLIN, Tarso Cabral. Peculiaridades dos convênios administrativos firmados com as entidades do terceiro setor. 
Revista Fórum de Contratação e Gestão Pública, v. 4, n. 48, p. 6466-6475, dez. 2005. 
30 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 
177 
31 NOGUEIRA, Erico Ferrari, Convênio administrativo: espécie de contrato? Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, v. 258, p. 81-113, set./dez. 2011 
32 SILVA, De Plácido. Vocabulário jurídico. Atualização de Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008. p. 382. 
33 RIBEIRO, Jorge Miranda; PIRES, Maria Mota. Convênios da União: temas polêmicos, doutrina, jurisprudência do 
TCU e Poder Judiciário, recomendações. Brasília: Brasília Jurídica, 2005. p. 35. 
34 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 228. 
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próprio ordenamento jurídico também aproxima os dois institutos, quando no parágrafo único do 

art. 2o da Lei no 8.666, de 1993, dispõe que o contrato é qualquer ajuste em que haja acordo de 

vontades para formação de vínculo com estipulação de obrigações recíprocas.  

Ademais, é de se recordar, como bem explanou Judith Martins35, a existência dos 

negócios cujas relações obrigacionais ocorrem em comunhão de escopo (contrato de sociedade), 

traduzem-se em nítidas relações em comunhão de objetivos, ou seja, não há o clássico 

antagonismo dos contratos tradicionais, destacando que os deveres decorrentes da boa-fé 

apresentarão maior força e intensidade e a cooperação se manifestando em sua plenitude. Nesse 

contexto, relevante afirmação é feita por Tullio Ascarelli36, quando em face do contrato de 

sociedade, demonstra a insuficiência da teoria tradicional de cunho predominantemente 

dogmático, a qual fundamenta a noção de contrato a partir da generalização das regras próprias 

dos contratos bilaterais de compra e venda.  

Para finalizar entendemos que os pontos de vista mencionados, quando não negam a 

natureza contratual aos ajustes associativos, bem como não explicam a inexistência, ou fraqueza, 

de vinculo jurídico nos ajustes, acabam por compreender a natureza contratual dos convênios, 

dentro da espécie de contratos na qual se verifica a ausência o requisito do antagonismo, peça 

fundamentalmente exigida na natureza contratual sob as visões recheadas de restrições, 

exigências e limitações da doutrina clássica. Frise-se, por derradeiro, que nossa pesquisa se 

amolda aos pesquisadores, em posicionamento apartado da maioria doutrinária, entendendo que 

os convênios são espécies do gênero contrato, aos quais o legislador houve por bem conferir 

características, estrutura e contornos diferenciados.   

 

2.5. OS CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA FINANCEIRA. 

 

Aproximando-se do foco central da nossa pesquisa, oportuno relembrar que a União, 

os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios têm competências distintas estabelecidas pela 

                                                             
35 MARTINS-COSTA, Judith. Mercado e Solidariedade Social entre Cosmos e Taxis: A Boa-Fé nas Relações de 
Consumo. In: MARTINS-COSTA, Judith (Organização). A Reconstrução do Direito Privado: Reflexos dos 
Princípios, Diretrizes e Direitos Fundamentais Constitucionais no Direito Privado. São Paulo: Editora RT, 2002 p. 
643. 
36 ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva, 1945,p. 276. 
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Constituição Federal, abrangendo variadas áreas, dentre outras, como saúde, educação, 

assistência social e habitação. Nesse contexto, existindo um interesse comum e coincidente para a 

realização de obras ou serviços, os entes podem realizar transferências de recursos tanto para os 

outros entes da Federação (transferências voluntárias) quanto para entidades privadas sem fins 

lucrativos (transferências de recursos a entidades sem fins lucrativos). São por assim dizer, as 

descentralizações de recursos que visam à concretização de ações que seriam de competência do 

ente repassador ou em solidariedade com os demais convenentes. Dessa forma, a 

operacionalização dessas transferências acontece por meio de convênios, contratos de repasse ou 

termos de parceria. 

Corroborando o entendimento esposado por Domingos Roberto37, pensamos que a 

partir de ampla motivação buscada no plano da teoria, do ordenamento jurídico e da pratica 

administrativa brasileira, os repasses e transferências de recursos públicos, a título de  

cooperação, auxílio ou assistência financeira, devem ser viabilizados, como regra, pelos 

Convênios administrativos de natureza financeira, ao mesmo tempo em que se não concordamos 

com as opiniões que consideram que os mesmos repasses e transferências devam ser viabilizados 

através de Contratos de Doação, os quais remontam as concepções e práticas administrativas 

arcaicas que enxergam os como recursos transferidos a “fundo perdido”, trazendo, como regra, 

prejuízos relevantes à sociedade. 

Não se olvide que transferências voluntárias de recursos realizadas de forma 

desorganizada, sem o devido acompanhamento técnico-fiscalizatório e até mesmo mal 

intencionadas, ocasionam sérios prejuízos à sociedade, demonstrados segundo levantamento 

realizado pelo Congresso em Foco38, no qual R$ 70.300.000,00 (setenta bilhões e trezentos 

milhões de reais) em transferências de recursos da União para prefeituras, estados e organizações 

não-governamentais (ONGs) não foram alvo de nenhuma fiscalização sobre a aplicação do 

dinheiro público durante os últimos 21 anos.  

Nesse toar, conforme outrora esposado, somente com o Decreto nº 6.170, de 

25/7/2007, e, por conseguinte, a revogação dos arts. 48 a 57 do Decreto 93.872/1986, é que se 

                                                             
37 TODERO, Domingos Roberto: Dos Convênios da Administração Pública, Dissertação (Mestrado) – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito, Programa de Pós- Graduação, 2006, p.41 
38 GAZETA DO POVO. R$ 70,3 bilhões repassados pela União estão sem fiscalização. Disponível em 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?id=841255> data de acesso: 21/03/2014. 
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trouxe a definição atual de convênio administrativo de natureza financeira, no art. 1º, inciso I, da 

referida norma regulamentadora, como sendo: 

(...) acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de 
recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração 
pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração 
pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas 
sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a 
realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse 
recíproco, em regime de mútua cooperação. 

 

Com efeito, o concedente é o órgão da administração pública federal direta ou 

indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos 

créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio; e o convenente seria o 

órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de qualquer esfera de governo, bem 

como entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a execução 

de programa, projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio.  

A referida norma que regulamenta o instituo convenial também nos trouxe a 

definição de contrato de repasse que é espécie de convênio administrativo de natureza financeira 

e que, segundo a literal transcrição do art. 1º, II, do Decreto 6.170/2007, é o instrumento 

administrativo, de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros 

se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como 

mandatário da União, ou seja, em relação aos seus fins, o contrato de repasse se diferencia do 

convênio em sentido estrito pela intermediação de uma instituição ou agente financeiro público 

federal, que representa a União na execução e fiscalização da transferência. Salvo se a 

concedente tenha estrutura para acompanhar a execução do convênio, a legislação define como 

regra o contrato de repasse para execução de objeto que preveja a realização de obra pública39.  

Nessa espécie administrativa, apesar de a legislação denominá-la de “contrato” de 

repasse e ainda ter previsto as figuras do “contratante”40 e “contratado”41, dúvidas não existem 

                                                             
39 Art. 8º do Decreto 6170/2007 - A execução de programa de trabalho que objetive a realização de obra será feita 
por meio de contrato de repasse, salvo quando o concedente dispuser de estrutura para acompanhar a execução do 
Convênio; 
40 Art 1º, §1º, V, do Decreto 6170/2007 - órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que 
pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal 
(mandatária) mediante a celebração de contrato de repasse; (Redação dada pelo Decreto nº 6.428, de 2008.); 
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acerca de seu enquadramento clássico na categoria de convênio administrativo de natureza 

financeira, pois se trata de nítido instrumento administrativo, de interesse comum e recíproco,  

sem previsão de supostas clássicas figuras antagônicas contratuais, num ajuste cujas figuras 

legitimadas, são, em verdade, partícipes dessa espécie de convênio, visando a execução de 

programa de governo em regime de cooperação mútua. Acrescente-se que a inclusão da figura 

denominada literalmente de “mandatária”, qual seja: a instituição financeira federal, em nada 

modifica a estrutura convenial do contrato de repasse. Salienta-se, por oportuno, que essa 

discussão amplamente debatida no tópico anterior, perdeu força com o novo posicionamento 

hermenêutico, do qual nos filiamos, que demonstra e comprova a natureza jurídica contratual dos 

convênios.    

Cumpre ainda lembrar que, em relação ao repasse de recursos da União para 

entidades privadas, existe ainda a figura do termo de parceria, instrumento jurídico previsto na 

Lei Federal n.º 9.790/1999, apto a promover a transferência de recursos federais às instituições 

classificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). Este 

instrumento, no entanto, não é aplicável às entidades da Administração Pública, não sendo, 

portanto, objeto do nosso trabalho.  

Nesse contexto, importante registrar que o repasse de recursos a título de auxílio 

financeiro de uma entidade federativa para outra tem a denominação de transferências 

voluntárias, tendo o seu conceito sido descrito no art. 25 da pela Lei Complementar nº 101/2000, 

como sendo a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, 

legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Essas transferências devem possuir dotação 

específica; observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição42; comprovação, por 

parte do beneficiário, de: que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 

financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos 

anteriormente dele recebidos; cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à 

                                                                                                                                                                                                     
41 Art 1º, §1º, VII, do Decreto 6170/2007 – órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de qualquer 
esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração federal pactua a 
execução de contrato de repasse; (Redação dada pelo Decreto nº 6.619, de 2008) 
42 Art. 167, CF/88: São vedados: (…) X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, 
inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para 
pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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saúde; observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com 

pessoal; e, por fim, previsão orçamentária de contrapartida, sendo vedada a utilização de recursos 

transferidos em finalidade diversa da pactuada. 

Esclarecidos os requisitos elencados acima e de forma exemplificativa para 

celebração dos convênios, podemos afirmar, que tanto o convênio quanto o contrato de repasse 

são instrumentos que precisam ser revestidos de certa formalidade. A começar pela confecção de 

termos próprios, nos quais devem constar as cláusulas que definem as regras mais específicas em 

relação àquele acordo de vontades. Com base nas normas disciplinadas no Título II, capítulos IV 

e V e no título V, capítulo VI, ambas da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/11, de 

aplicabilidade no âmbito federal, os convênios administrativos de natureza financeira da União 

possuem quatro fases bem definidas, são elas: a proposição; a celebração; a execução; e a 

prestação de contas. Dessa forma, o estudo dessas fases se mostra importante ao escopo do nosso 

trabalho, razão pela qual passaremos a detalhá-las a seguir. 

A primeira fase é a etapa da proposição, com o necessário credenciamento e 

cadastramento dos interessados no sistema atualmente eletrônico do Portal de Convênios da 

União, chamado de SIGONV. Dessa forma, para propor a celebração de convênios financeiros 

com a ente detentor de recursos é necessário a existência um dos três atos que podem determinar 

a abertura do processo de formalização do convênio, dentre os quais se inclui, no nosso 

entendimento, o contrato de repasse. São eles: a primeira delas, as emendas (individuais, 

coletivas, de comissão e de bancada) ao orçamento fiscal da União, apresentada por 

parlamentares federais visando à execução do objeto pretendido, salientando que já há previsão 

desses recursos com a publicação das peças legislativas orçamentárias; a outra forma de 

inicialização é a proposta do interessado, cabendo o Ministério respectivo apreciar a necessidade 

e disponibilidade de recursos para assinatura do convênio; por fim, também é possível a abertura 

de processo de celebração de convênio quando o próprio Ministério verifica as necessidades ou 

na hipótese de se pretender implementar algum tipo de programa, nessa hipótese, é o próprio 

detentor dos recursos quem detecta as necessidades e propõe a formalização aos entes para 

celebração do acordo.    



37 
 

Ressalte-se, ademais, que a Portaria Interministerial estendeu a necessidade de 

registro a todos que pretendem o ajuste com a Administração Federal, e não apenas às entidades 

privadas como previsto pelo Decreto nº 6.170/07. 

Nesse contexto, o Credenciamento é ato simplificado pelo qual o ente possuirá 

identificação própria no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse. Trata-se de 

condição básica para navegar por áreas mais específicas do Portal dos Convênios, notadamente 

pelo SICONV. Uma vez credenciado, o proponente poderá manifestar seu interesse em celebrar 

convênios e contratos de repasse, também através do cadastramento, que são as previas e 

conhecidas informações disponíveis ao proponente, válidas por um ano, que por meio de consulta 

à ficha de dados do programa de Acesso Livre do Portal dos Convênios, poderão ser utilizadas 

para os fins necessitados. Acrescente-se que a manifestação dos entes também poderá ser dirigida 

em face de programas federais preexistentes ou mesmo será fruto de proposição original, 

concebida pelo próprio Município. Em qualquer caso deverá ser apresentada no referido Portal 

dos Convênios(SICONV). 

Realizada essa etapa inicial, devem as entidades federadas apresentar o Plano de 

Trabalho, que é a peça final dessa fase inaugural, elaborada antes do convênio e tem a missão de 

definir as questões relacionadas ao acordo, especialmente no tocante aos aspectos de execução 

operacional e financeira. Nos termos do art. 116 da Lei de Licitações e Contratos, é 

imprescindível sua elaboração, sendo nulo o convênio celebrado sem observar essa condição, 

apesar de fortes críticas de parte considerável da doutrina43. 

O plano de trabalho desenvolvido pelas entidades federadas e incluído do Portal de 

Convênios deve apresentar justificativa para a celebração do instrumento, necessariamente 

indicando a situação de fato que requer a atuação do Poder Público, deve ainda conter a descrição 

completa do objeto a ser executado, detalhando a execução da atividade do convênio, a fim de 

permitir a avaliação inicial quanto à viabilidade e à eficiência. Ademais, no referido plano 

obrigatoriamente deve constar a descrição das metas a serem atingidas, a definição das etapas ou 

fases da execução, o cronograma de execução do objeto, o cronograma de desembolso e plano de 

                                                             
43 Zanella Di Pietro afirma que não se pode admitir a interpretação restritiva do art. 116, uma vez que o preceptivo 
deve ser analisado no bojo de todo o ordenamento jurídico em que está inserido, sendo necessário o cumprimento de 
suas exigências em tudo o que seja compatível com o objeto do convênio celebrado(...)(Cf. DI PIETRO. Direito 
Administrativo). 
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aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e da contrapartida financeira do 

proponente. 

Ultrapassada a inclusão do plano de trabalho, ele será analisado quanto à sua 

viabilidade e adequação aos objetivos do programa pelo órgão responsável pelo repasse. 

Qualquer irregularidade ou imprecisão constatadas no Plano de Trabalho será comunicada ao 

proponente, que deverá saná-la no prazo estabelecido pelo concedente ou contratante. Tanto a Lei 

nº 8.666/93, quando a Portaria nº 507/2011, determinam o prévio exame e aprovação da minuta 

do Plano de Trabalho, sendo impreterível que antes da celebração do convênio ou do contrato de 

repasse o Plano de Trabalho esteja pronto e aprovado44. Frise-se, por oportuno, que ao longo da 

vigência do acordo, é possível a modificação do referido plano, mas com a finalidade de 

promover os ajustes necessários. 

Importante mencionar ainda que, conforme o objeto do convênio ou contrato de 

repasse, também será necessário à elaboração do Projeto Básico45 ou do Termo de Referência46. 

O primeiro se aplica especificamente às obras e aos serviços de engenharia; o segundo, aos 

serviços e compras em geral. Ambas as peças destinam-se a assegurar uma maior precisão no 

tocante às atividades que serão desenvolvidas. Com a Portaria Interministerial nº 507/11, a regra 

geral passa a ser que a apresentação do Projeto Básico ou do Termo de Referência se dê após a 

assinatura do convênio (ou contrato de repasse) e antes da liberação da primeira parcela. 

Conforme o caso, porém, o órgão ou entidade concedente poderão exigi-lo juntamente com o 

Plano de Trabalho, nos termos especificados no programa federal de interesse dos entes 

federados. 

Finalizada a fase inaugural de proposição, passamos a segunda etapa de formação dos 

convênios administrativos de natureza financeira, que é a fase de celebração de convênios e 
                                                             
44 Sobre a vinculação da execução dos convênios ao Plano de Trabalho e eventuais punições decorrentes de seu 
descumprimento, segue trecho de julgado do TCU: “(...) As razões de justificativa apresentadas, ao lado dos 
documentos carreados aos autos (Plano de Trabalho, Relação do Material de Consumo e dos Medicamentos que 
teriam sido aprovados e Parecer Técnico que aprovou o pedido, juntados às fls. 146/151 do Anexo 1), não nos levam 
a inferir que constaram do processo original as ditas Relações do Material de Consumo e dos Medicamentos (fls. 
149 e 150 do Anexo 1). Assim entendemos porque o somatório dessas duas relações (R$ 788.009,30) não 
corresponde ao montante de recursos solicitados, constante do Plano de Trabalho aprovado (R$ 950.000,00). Por 
tais motivos não acatamos as razões de justificativa oferecidas quanto à especificação dos bens a serem 
adquiridos.(TCU. Acórdão 2663/2007 - Primeira Câmara) 
45 Peça de engenharia e consiste na descrição de uma obra ou serviço de engenharia, definindo cronologicamente 
suas etapas e fases e vários detalhes técnicos acerca da forma de execução. 
46 Documento elaborado quando o objeto do convênio, ou do contrato de repasse, envolver aquisição de bens ou 
prestação de serviços 
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contratos de repasse. Para todo e qualquer convênio ou contrato de repasse a celebrar com a 

União, os Municípios precisarão observar determinadas condições gerais, dentre as quais: a) 

Demonstração do exercício da Plena Competência Tributária do ente proponente; b) demonstrar a 

Regularidade Previdenciária, constituída pela observância dos critérios e das regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos – CRP; c) Regularidade quanto a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da 

União, conforme dados da Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos e Contribuições 

Federais e à Dívida Ativa da União; d) regularidade quanto a Contribuições Previdenciárias, 

conforme dados da Certidão Negativa de Débito (CND)47; e) regularidade perante o Poder 

Público Federal, conforme consulta ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor 

Público Federal (CADIN); f) regularidade quanto a Contribuições para o FGTS; g) regularidade 

quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais Recebidos Anteriormente; d) em alguns 

casos, a celebração dependerá da licença ambiental prévia entre outros. 

Com a finalidade de unificar as informações e facilitar o tramite procedimental para 

as entidades públicas em relação a essa etapa das condições necessárias para a celebração de 

convênios e contratos de repasse, criou-se o Cadastro Único de Convenentes (CAUC). O CAUC 

foi instituído pela Instrução Normativa (IN) nº 1, de 4 de maio de 2001, e hoje encontra-se 

disciplinado pela IN nº 1, de 17 de outubro de 2005, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN). É na realidade um subsistema dentro do Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI), disponibilizado em rede a todas as unidades do Governo Federal e, 

na internet, no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional. Destaque-se que desde a Lei nº 

11.678/2008, em seu art. 40, existe a alternativa de a entidade pública proponente se valer de 

outras formas de documentação idônea para a comprovação dos requisitos atualmente previstos 

no art. 38 da Portaria 507/2011. 

Com relação a essa ferramenta de unificação de cadastros dos convenentes, há um 

importante levantamento feito, no ano de 2013, pela CNM (Confederação Nacional de 

                                                             
47 Desde 03/11/2014 não há mais a emissão da Certidão Previdenciária. A Receita Federal expedirá uma única 
certidão que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros. Portanto, atualmente, a alínea 
“d” se encontra atualmente incluída na alínea “c”, ambas da Portaria nº 507/2011. 
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Municípios)48 o qual aponta que oito em cada dez municípios brasileiros estão com pendências de 

regularidade e foram inscritos no CAUC (Cadastro Único de Convênios), da STN (Secretaria do 

Tesouro Nacional). Por conta desses problemas, 4.458 municípios --80,1% do total-- estão 

impedidos de celebrar convênios com a União. 

Sem intuito de esgotar a matéria, reputamos equivocada a intepretação de juristas e 

alguns jornalistas49, não sendo o caso da matéria acima transcrita, de que o CAUC é o 

responsável pelo impedimento para celebração de convênios com a União. A correta e melhor 

interpretação, no nosso entendimento e corroborando o posicionamento do TRF da 5ª Região50, é 

que o CAUC apenas explicita e unifica as pendências e irregularidades previstas no art. 38 da 

Portaria nº 507/2011, as quais realmente impedem a celebração dos convênios, mas não o CAUC 

que é o alvo de demandas judiciais como frequentemente ocorrem nos Tribunais de Justiça do 

País.  

Registe-se que há posicionamentos jurisprudenciais que entendem pela  

inconstitucionalidade do CAUC, por vício na sua origem infralegal, fazendo uso analogicamente 

do julgado do STF, trazido no informativo n.º 486 do STF51. 

                                                             
48 Carlos Madeiro, Irregularidades deixam oito em cada dez prefeituras proibidas de celebrar convênios com a União. 
25/02/2013. Disponível em < http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/02/25/irregularidades-deixam-
oito-em-cada-dez-prefeituras-proibidas-de-celebrar-convenios-com-a-uniao.htm> Data de acesso: 21/03/2014. 
49 Guilherme Duarte, Liminar tira Prefeitura de RB da lista negra. <Disponível em 
http://www.guiarb.com.br/noticias/Liminar-tira-Prefeitura-de-RB-da-lista-negra-2680.html> Data de acesso: 
21/03/2014. 
50 ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. 
NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO NO REGISTRO (ART. 7º DA LEI Nº 
10.522/2002). INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DEVIDA. APELAÇÃO 
PROVIDA. (...). 2. A retirada do nome do Município do cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e 
entidades federais - CADIN significa o cancelamento do registro, pressupondo a quitação da dívida, a existência de 
garantia idônea, ou a suspensão da exigibilidade do crédito. Previsão do art. 7º da Lei nº 10.522/2002. 3. Caso que 
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.522/2002. É de se inscrever o Município 
no cadastro de inadimplentes até ulterior verificação de quitação do débito. 4. Apelação provida, com inversão dos 
ônus sucumbenciais. (TRF-5 - AC: 1005720134058201  , Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, 
Data de Julgamento: 04/02/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 06/02/2014) 
51 CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.717/98. CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 9.717/98, DO DECRETO Nº 3.788/01 E 
PORTARIAS DO MPS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO DO STF NA 
APELAÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 830 - TA/PR. 1(...)5. Da leitura dos dispositivos legais mencionados percebe-
se, de plano, que a União extrapolou os limites de sua competência geral para regular matéria de previdência social. 
6. A reforçar este entendimento está o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, decidindo em sua 
composição plenária o pedido de tutela antecipada na ação cível originária n.º 830/PR, deferiu o pedido e determinou 
que a União se abstivesse de aplicar qualquer sanção em decorrência do descumprimento à Lei 9.717/98. (...) (TRF-5 
- REEX: 8009930920134058300, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 
17/12/2013, Quarta Turma) 
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Outro ponto relevante na fase de celebração dos convênios é que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, assim como o Decreto nº6.170/0752, determinam, em regra, a prestação 

de contrapartida por parte da entidade que receberá a transferência voluntária. Contudo, tal 

prestação não é obrigatória, tanto que a legislação utiliza a expressão “quando houver”. 

Contrapartida, na feliz conceituação de Murillo Basto Neto53, é a parte correspondente ou 

equivalente com que o convenente deve participar do valor total do convênio para execução do 

objeto proposto. 

O valor da contrapartida não possui percentual fixo nas legislações que preveem as já 

explicitadas regras gerais sobre os convênios. Com efeito, em cada lei anual que estabelece as 

diretrizes para o Orçamento da União Federal (LDO) consta seção de artigos a definir para a 

contrapartida e algumas regras gerais vigentes para cada exercício financeiro no âmbito da 

transferência voluntária. A título de exemplo, na Lei 12.919/2013(Lei se Diretrizes 

Orçamentárias do ano 2014), para os municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes foi 

arbitrado o percentual de 0,1% (um décimo por cento) a 4% (quatro por cento) do valor 

exclusivamente financeiro, do total do convênio ou contrato de repasse, corresponde ao custo da 

execução do convênio e engloba a soma do repasse com a contrapartida total. A título geral e de 

forma mais permanente, a Portaria Interministerial nº 507/2011, em seu art. 24 e §§, admite que a 

contrapartida possa ser prestada com recursos financeiros, bens ou serviços, se economicamente 

mensuráveis. 

O descumprimento na aplicação da contrapartida nos moldes definidos no Plano de 

Trabalho enseja o desequilíbrio econômico da participação de cada entidade no cumprimento do 

objeto do convênio e, conforme posição já solidificada pelo Tribunal de Contas da União54, 

“ainda que haja sido executado o objeto acordado, sujeita-o à devolução de montante 

equivalente ao percentual dos recursos que deveriam ter sido aplicados”. 

Ainda na fase de celebração, é essencial, que antes mesmo da assinatura do termo de 

convênio ou do contrato de repasse exista a reserva dos valores junto à dotação orçamentária 

adequada para cobrir os repasses a serem feitos para a conta do convênio, ou seja, também é 

                                                             
52 Art. 7º A contrapartida do convenente poderá ser atendida por meio de recursos financeiros, de bens e serviços, 
desde que economicamente mensuráveis. 
53 BASTO NETO, Murilllo de Miranda. Convênios. Uma nova abordagem. 1. ed. Curitiba: Negócios Públicos, 
2007.p. 32. 
54 TCU. Acórdão n° 1.834/2008 — 2ª Câmara. 
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condição para a celebração de convênios, a existência de dotação orçamentária específica no 

orçamento do concedente, a qual deverá ser evidenciada no instrumento, indicando-se a 

respectiva nota de empenho, conforme §10º, do art. 38 da Portaria nº 507/2011. Essa regra apenas 

corrobora a norma trazida desde a Lei Federal nº 4.320/64, na qual é nula a realização de despesa 

sem prévio empenho. 

Por derradeiro na fase de celebração dos convênios, deve-se mencionar o requisito da 

publicidade. É a Constituição da República quem estabelece a aplicação do princípio da 

publicidade à Administração Pública brasileira. A compreensão em torno desse princípio é a de 

que, em condições normais, deve ser assegurado o acesso a informações sobre a atividade 

administrativa a todos os interessados.  

Conforme já mencionamos, o Portal dos Convênios é uma ferramenta importante no 

sentido exatamente de facilitar o acesso aos dados relacionados à destinação das verbas federais 

repassadas por transferência voluntária, inclusive o Tribunal de Contas da União já havia 

determinado, desde o ano de 2009, a União (Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

do MPOG) e reforçado através do Acórdão nº 3304/2011 que fosse implementado, à época, um 

plano de trabalho com cronograma máximo de conclusão das funcionalidades do SICONV, 

atualmente já instalado e em funcionamento. Outro ponto relevante nessa seara, é que a Portaria 

Interministerial estabelece a extensão aos convênios e aos contratos de repasse da condição geral 

prevista para os contratos segundo a qual esses instrumentos somente poderão surtir efeito após a 

publicação do extrato correspondente. Ademais, os convenentes ou contratados deverão 

disponibilizar a consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, por meio da 

internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade.  

Passaremos, agora, a analisar a terceira e importante fase dos convênios 

administrativos de natureza financeira que a sua execução, desenvolvendo até a extinção. 

Na medida em que os convênios e os contratos de repasse são acordos de vontade 

baseados em normas vigentes, conforme já explicitado possuindo, no nosso entendimento, 

natureza jurídica contratual, é preciso que sua execução observe tanto as cláusulas previstas no 

instrumento que celebra o acordo quanto o conjunto de normas que regem essas relações. 

Torna-se evidente que o convênio ou contrato de repasse mantenham a integridade do 

objeto, pois mudança substancial no objeto pactuado representaria na verdade uma nova relação 
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jurídica, que deveria ser precedida de toda a fase preparatória acima analisada. Outrossim, é 

possível aceitar a ampliação da execução do objeto pactuado, bem como a redução ou exclusão 

de metas, sem prejuízo da funcionalidade do objeto do acordo. Essa alteração deve ser 

encaminhada por meio de termo aditivo, conforme Portaria Interministerial nº 507/2011. 

Ademais, vedações são previstas no tocante à execução desses instrumentos, 

especialmente relacionados ao emprego das verbas transferidas, merecendo destaque e 

transcrição no corpo desse trabalho, por atenderem o foco da pesquisa, as seguintes proibições 

dispostas no art. 52 da Portaria Interministerial: 

Art. 52. O convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas 
e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, sendo vedado: 
I - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de 
pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de 
consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
III - alterar o objeto do convênio ou contrato de repasse, exceto no caso de ampliação da 
execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da 
funcionalidade do objeto contratado; 
IV - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de 
preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho; 
V - realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento; 
VI - efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se 
expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato 
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; 
VII - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se 
refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo concedente, e 
desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no 
mercado; 
VIII - transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 
congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar; e 
IX - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho. 

  

 Imperioso mencionar que algumas das vedações acima descritas, demonstram cautela 

a fim de evitar a inconstitucionalidade de atos executórios no âmbito dos convênios e contratos 

de repasse, encontrando, portanto, forte respaldo Constitucional, especialmente no inciso X do 

art. 167 da Constituição Federal de 1988, na qual é vedada expressamente a transferência 

voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos 
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Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com 

pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Com efeito, a execução dos convênios deverá ser acompanhada de forma a garantir a 

regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o convenente, 

conforme prevê o art. 65 da mencionada Portaria, pelos danos causados a terceiros, decorrentes 

de dolo ou culpa na execução dos convênios. Dessa forma os agentes públicos ou pessoas 

privadas que fizeram parte do ciclo de transferências de recursos serão responsabilizados em 

todos os efeitos pelos atos que praticarem no acompanhamento da execução, podendo ser punidos 

nas esferas administrativa, civil e penal. 

Explicitadas as vedações acima referidas, devemos a descrever a gestão dos 

convênios administrativos de natureza financeira, ponto crucial e importante para nossa pesquisa.  

Na gestão dos convênios ou contratos de repasses, os recursos são depositados e 

geridos na conta bancária específica do convênio ou do contrato de repasse, que será aberta 

exclusivamente em instituições financeiras controladas pela União. Essa conta, em regra, apenas 

permitirá a movimentação por transferência bancária, sendo excepcional o saque para pagamento 

em espécie. Dessa forma, inexiste a figura do talão de cheque. Uma vez depositados os recursos, 

enquanto não forem empregados na finalidade indicada, serão obrigatoriamente aplicados da 

seguinte forma: em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão 

de seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, 

ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização 

estiver prevista para prazos menores. Uma das novidades do SICONV é exatamente a vinculação 

a necessidade de criação dessa conta específica de convênio, na qual serão aplicados os recursos. 

Essa conta, além de ser específica, é submetida a regras especiais, inclusive, são isentas de tarifas 

bancárias. Lastimavelmente, não escalpam das ordens judiciais de sequestro, via Bacen Jud, foco 

essencial da nossa pesquisa.  

Importante registrar, ademais, que norma prevista no art. 72, §1º da Portaria nº 

507/2011, a qual permite à concedente recolher os recursos, inclusive os rendimentos, disponíveis 

na referida conta específica dos convênios, quando a entidade federada não tiver prestado contas 

no prazo estipulado, demonstra a gestão compartilhada da conta convênio e poder da concedente 

de inclusive, sem qualquer oitiva ou concordância da proponente, recolher os recursos 



45 
 

transferidos. Vê-se, nitidamente, que em casos como o narrado acima, não se pode afirmar que 

houve incorporação das referidas verbas, presente na conta específica advinda por transferências 

voluntárias, ao patrimônio do ente federado. 

No nosso entendimento, a partir do momento do depósito, pelo detentor dos recursos, 

da transferência voluntária na conta especial vinculada ao convênio, cria-se até a sua efetiva 

utilização no objeto escopo do convênio um patrimônio finalístico de copropriedade entre o 

convenente e o ente recebedor dos recursos.  

Saliente-se que nessa conta, os referidos rendimentos das aplicações financeiras serão 

necessariamente aplicados no objeto do convênio ou do contrato de repasse, estando sujeitos às 

mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. No entanto, a 

Portaria Interministerial nº 507/2011 esclarece que as receitas oriundas dos rendimentos da 

aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo 

convenente ou contratado. 

O Tribunal de Contas da União, em algumas decisões55, fixou posicionamento de que 

se o conveniado receber determinado valor, este fica vinculado ao objeto do convênio durante 

toda sua execução, razão pela qual o executor deverá demonstrar que referido valor está sendo 

utilizado em consonância com os objetivos estipulados. Dessa forma, como não há 

comutatividade de valores, não basta demonstrar o resultado final obtido; é necessário demonstrar 

que todo o valor repassado foi utilizado na consecução daquele resultado.  

De tudo, infere-se que as verbas repassadas (transferências voluntárias) não mudam 

sua natureza por força do convênio; portanto, os recursos são transferidos e utilizados pelo 

executor do acordo, mantida sua natureza de dinheiro público federal (no sentido de que está 

destinado a fim público desejado pela União), sendo inconcebível outro encaminhamento. 

Nesse contexto, os recursos destinados às tarefas acordadas serão mantidos na conta 

bancária específica do convênio ou contrato de repasse e somente poderão ser utilizados para 

pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho. Após a realização do pagamento 

ocorrerá a transferência das informações relativas à movimentação da conta bancária ao SIAFI e 

ao SICONV, por meio magnético, a ser providenciada pelas instituições financeiras. 

                                                             
55 Acórdão nº 1.596/2007 — 1ª Câmara; Acórdão nº 2.089/2008 — 2ª Câmara; Acórdão nº 253/2007 — 1ª Câmara. 
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Por outro lado, mas no âmbito da fase de execução, percebendo os participes que o 

convênio não conseguirá alcançar as metas previstas no Plano de Trabalho, no prazo inicialmente 

previsto, poderá convenente efetuar o pedido de prorrogação que deverá ser feito, no mínimo, 30 

dias antes do término da vigência do convênio, sendo vedada a prorrogação após a extinção do 

convênio ou contrato de repasse. Essa prorrogação deve ser fruto de acordo entre os partícipes, 

como qualquer outra alteração no instrumento formal, por meio de termo aditivo com as mesmas 

regras de publicidade, ressalvado o caso de atraso na liberação de recursos, quando ocorrerá a 

chamada “prorrogação de ofício”, limitada ao período do atraso, prescindindo de parecer jurídico 

do concedente, bem como de termo aditivo. 

Partindo para última análise dessa terceira fase, necessário tecer comentário sobre a 

extinção dos convênios ou contrato de repasse. Com efeito, a forma de extinção natural dos 

convênios ou contratos de repasse será a conclusão de seu objeto dentro do prazo pactuado. Essa 

não é única, pois como não é possível a inclusão de cláusula obrigatória de permanência, outra 

forma de extinção dos convênios é a denuncia, na qual o partícipe pode, a qualquer tempo e 

ficando responsável somente pelas obrigações assumidas ou vantagens auferidas no tempo em 

que participaram voluntariamente da avença, por fim ao acordo. 

Outra forma de extinção dos convênios ou contratos de repasse se dá por meio da 

rescisão. A rescisão, em regra, ocorre quando uma das partes deixa de cumprir com os 

compromissos pactuados, no nosso entendimento, aplicadas aos convênios, por força da regra 

posta no caput do art. 116 da Lei nº 8.666/93. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região também 

já se manifestou, favoravelmente, sobre o tema, entendendo pela possibilidade de rescisão de 

convênio por descumprimento56.  

                                                             
56 “(...)com base no disposto na cláusula sexta do Termo de Convênio, assim redigida: CLÁUSULA SEXTA - DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. Pela inexecução total ou parcial do disposto no presente convênio, as partes, 
garantida a defesa prévia, sofrerão as seguintes sanções administrativas: I. O Ente Público, a partir da data em que 
porventura derem causa à inexecução total ou parcial do presente convênio, devolverão à CAIXA, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, valor proporcional ao desembolsado conforme especificado na CLÁUSULA TERCEIRA 
deste convênio, considerando como base de cálculo para reembolso o prazo remanescente, devidamente corrigido 
pela taxa Selic correspondente ao período. (...).Assim não procedendo, acabou por descumprir parcialmente o 
convênio firmado com a CEF, o que acarretou a rescisão e a imposição da penalidade prevista em sua cláusula 
sexta.(...).Dessa forma, o valor da penalidade administrativa deve permanecer no montante exigido pela CEF.2. 
Improvimento do agravo retido e da apelação.(TRF-4 - AC: 2522 PR 2008.70.01.002522-5, Relator: CARLOS 
EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 27/04/2010, TERCEIRA TURMA, Data de 
Publicação: D.E. 05/05/2010) 
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Outra hipótese de rescisão se dá com a verificação da falsidade ou incorreção nos 

documentos ou informações prestadas pelos partícipes. Neste caso, é importante mencionar que a 

falsidade ou incorreção ensejadora da rescisão poderá ser atestada a qualquer tempo. E por 

último, a rescisão também ocorrerá desde que presentes quaisquer das hipóteses que dão origem a 

instauração de Tomada de Contas Especial(TCE), procedimento administrativo disciplinado na 

Instrução Normativa 56/2007 do TCU, cujo objetivo é apurar responsabilidade daquele que não 

cumpra o dever de prestar contas ou então dê causa à perda, ao extravio ou a outra irregularidade 

da qual resulte dano ao erário57. Oportuno mencionar que a instauração de Tomadas de Contas 

Especial demandará a inscrição do respectivo instrumento no SICONV, fator que impedirá novas 

transferências de recursos financeiros mediante convênio, contrato de repasse ou termos de 

cooperação.  Não sendo foco do nosso estudo, para aprofundamento no tema TCE, remete-se a 

fonte bibliográfica citada. 

Por fim, analisaremos a última fase convenial, que é fase de prestação de contas.  

Em sede constitucional, a Administração Pública deve submissão aos princípios 

previstos no art. 37 da Constituição da República: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, princípios estes básicos no Estado Democrático de Direito, servindo, 

assim, de parâmetro à atividade de controle. Nessa seara de controle dos convênios e contratos de 

repasse, o momento principal, mas não o único, é a prestação de contas, quando deverá ser 

demonstrada formalmente toda a aplicação das verbas públicas. 

Nessa fase, segundo Sidney Bittencourt58, é que todo órgão ou entidade recebedor de 

recursos, objetivando implementar politicas públicas em regime de cooperação mútua com a 

Administração Federal, obriga-se a prestar contas da sua boa e regular aplicação59.  Ressalte-se, 

                                                             
57 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tomada de Contas Especial: processo e procedimento na Administração 
Pública e nos Tribunais de Contas. Editora Fórum. 5ª Edição. 2012. p.45. 
58 BITTENCOURT, Sidney. Manual de convênios administrativos: também enfocando os contratos de repasse e 
termos de parceria: com destaque para o Decreto nº 6.170/2007(...)3. Ed. rev. Atual.e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 
2012, p.141. 
59 Destacamos importante julgado do STJ no qual assenta a ausência de obrigatoriedade de prestar constar em 
convênios celebrados antes da Constituição de 88, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. EX-PREFEITO. VERBA FEDERAL. REPASSE AO MUNICÍPIO. CONVÊNIO FIRMADO 
ANTES DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 209 DO STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI N.º 10.628, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2002 (ART. 
1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O repasse de verbas federais ao Município, por 
meio do convênio, deu-se sob a égide da Constituição anterior a de 1988 (EC n.º 1/1969), quando não havia previsão 
expressa no sentido da exigibilidade de prestação de contas perante órgão federal, diferente da Constituição em 
vigor, ex vi do disposto no art. 71, inciso VI. 2. Nesse contexto, as verbas repassadas à municipalidade não estavam 
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que pode o gestor do órgão/entidade concedente, com fundamento no princípio da autotutela 

administrativa, a qualquer momento, solicitar esclarecimentos ou o envio de qualquer documento 

que julgar necessário para a decisão sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos. 

Na prestação de contas serão verificados: a comprovação da boa e regular aplicação 

dos recursos, na forma da legislação aplicável; a compatibilidade entre a execução do objeto, o 

que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os 

cronogramas apresentados; a regularidade das informações registradas pelo convenente ou 

contratado no SICONV; e, o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições 

estabelecidas. 

O prazo para apresentação da prestação de contas é de até 60 (sessenta) dias após o 

encerramento da vigência ou conclusão da execução da obra, o que ocorrer primeiro, devendo tal 

prazo ser estipulado no acordo. Caso a prestação de contas não tenha sido encaminhada no 

referido prazo, o concedente ou contratante estabelecerá o prazo máximo de 30 dias para sua 

apresentação ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado 

financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei. Findo o 

prazo e não apresentada a prestação de contas ou devolvidos os recursos o concedente registrará a 

inadimplência no SICONV e adotará as medidas cabíveis para o ressarcimento de danos ao 

erário, por meio da instauração de uma Tomada de Contas Especial. 

Imperioso frisar que o Tribunal de Contas da União assentou a obrigatoriedade do 

gestor que sucede ao outro que havia celebrado o convênio no dever de prestação de contas, 

inclusive dos atos praticados na gestão anterior, caso não devidamente consignado nas 

informações, observado o teor da Súmula de Jurisprudência do TCU nº 23060, cabendo ao novo 

Chefe do Executivo adotar todas as medidas cabíveis, visando ao acesso à documentação 

necessária à prestação de contas junto ao órgão concedente e, conforme o caso, denunciar o 

antecessor ao Ministério Público, sob pena de assumir as responsabilidades decorrentes de sua 

omissão. 

                                                                                                                                                                                                     
sujeitas à fiscalização dos órgão de controle da União. Afasta-se, pois, a incidência da Súmula n.º 208, sendo 
aplicável à espécie o comando da Súmula n.º 209 do STJ. Precedente do STF. (...) (STJ, Relator: Ministra LAURITA 
VAZ, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO) 
60 Súmula 230/TCU - Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebidos 
por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando 
ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de 
corresponsabilidade. 
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Destaque especial ao § 2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 01/97, na redação dada 

pela IN/STN 05/0161, o qual autoriza a suspensão da inscrição do ente no CAUC, suspendendo- 

por conseguinte, as exigências do art. 38 da Portaria nº 507/11, quando a irregularidade sob 

apuração tenha se verificado na atuação da gestão anterior e já tenha sido iniciada a Tomada de 

Contas Especial, para apuração das responsabilidades. 

Feitas essas breves considerações sobre os convênios administrativos, nos tópicos 

seguintes serão explicados os fundamentos para o reconhecimento da inconstitucionalidade das 

decisões judiciais de sequestro das transferências voluntária em contas específicas de convênio e 

os meios jurídicos constitucionais postos à disposição da Fazenda Pública para reconhecimento 

dessa flagrante violação constitucional.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                                             
61 IN nº 01/97, art. 5º, § 2º: Nas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo anterior, a entidade, se tiver outro 
administrador que não o faltoso, e uma vez comprovada a instauração da devida tomada de contas especial, com 
imediata inscrição, pela unidade de contabilidade analítica, do potencial responsável em conta de ativo "Diversos 
Responsáveis", poderá ser liberada para receber novas transferências, mediante suspensão da inadimplência por ato 
expresso do ordenador de despesas do órgão concedente. (Redação alterada p/IN 5/2001) 
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3. A INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE 

VERBAS DESTINADAS EM CONTAS ESPECÍFICAS DE CONVÊNIOS DE 

NATUREZA FINANCEIRA. 

 

Já vimos que os recursos públicos repassados pela entidade pública detentora ao 

partícipe convenente não perde sua natureza por força do convênio. Com efeito, o executor do 

convênio é visto como alguém que administra dinheiro público, assumindo solidariedade com o 

ordenador de despesas, em caso de mau uso das verbas. Como tal, está obrigado a prestar contas 

não só ao ente repassador das verbas, como também ao Tribunal de Contas.  Com base no 

esposado, o objetivo deste capítulo é trazer os fundamentos da inconstitucionalidade das decisões 

que determinam o sequestro de consta específica de convênio administrativo, bem como analisar 

as severas consequências para o ente sequestrado, caso mantida a decisão e liberado os recursos 

em prol do exequente beneficiado com o referido bloqueio judicial.  

 

3.1. PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE: PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E 

HARMONIA DOS PODERES, PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL EM MATÉRIA 

ORÇAMENTÁRIA E O PRINCÍPIO DO FEDERALISMO COOPERATIVO.  

 

Para definição e comprovação da inconstitucionalidade das decisões de sequestros de 

transferências voluntárias, que têm por finalidade a realização conjunta de ações de governo na 

execução das políticas públicas decorrente do exercício da competência comum dos entes 

federados, ainda que efetivados por órgão da sua administração indireta, necessário à exposição 

dos parâmetros constitucionais (bloco de constitucionalidade) aos quais as referidas decisões 

violam frontalmente, sistematizando-os a seguir.  

Já vimos, no capítulo I, que durante todas as fases dos convênios administrativos, seja 

da proposição, formalização, execução ou prestação de contas, a Administração Pública é 

vinculada a determinados comandos normativos, os quais descumpridos podem ensejar 

responsabilização do ente público ou privado e dos responsáveis, nas diversas searas. Dentre 
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essas normas, destacam-se a necessidade previsão orçamentária de contrapartida e a vedação de 

utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.  

Com efeito, respaldando as afirmações acima mencionadas, imperioso destacar 

importante norma constitucional que os convenentes devem obediência, que é o art. 167, VI da 

CF/88, o qual veda expressamente a transposição, o remanejamento ou a transferência de 

recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa; 

Em comentário a referida norma, Jorge Miranda Ribeiro e Maria Mota Pires62, são 

categóricos ao afirmar não pode o convenente, por sua conta, remanejar verba do orçamento 

federal sem autorização expressa do concedente. Essa autorização, embora seja mero ato de 

excluir futura responsabilidade do convenente, não pode também ser dada pelo concedente, visto 

que importaria em remanejar verba orçamentária, previamente autorizada pelo Congresso 

Nacional, para outro programa/projeto ou atividade, sem o aval das duas Casas Legislativas 

Federal, tornando-se  violação  orçamentária  em  vigor. 

Dessa forma, sua origem orçamentária impede que o convenente empregue os 

recursos captados para determinado fim no convênio, em outro que julgue agora mais importante. 

Nesse sentido, envolvendo repasse de recursos financeiros advindos do orçamento, visando a 

execução de programa de trabalho, projeto, atividade ou evento com finalidade pública, sob 

regime de mútua cooperação, imprescindível que haja previamente a autorização pelo Congresso 

Nacional, para o remanejamento dessa verbas a outro programa/projeto ou atividade, o que sem o 

aval das duas Casas Legislativas Federal, tornando-se violação constitucional. 

 Destacando, ainda, posicionamento doutrinário sobre o tema, Maria Sylvia Di Pietro63 

esclarece que nos convênios, se o conveniado recebe determinado valor, este fica vinculado à 

utilização prevista no ajuste; assim, se um particular recebe verbas do poder público em 

decorrência de convênio, esse valor não perde a natureza de dinheiro público, só podendo ser 

utilizado para os fins previstos no ajuste. 

E, por fim, ainda se referindo à natureza de tais recursos conclui: 

                                                             
62 RIBEIRO, Jorge Miranda; PIRES, Maria Mota. Convênios da União: temas polêmicos, doutrina, jurisprudência do 
TCU e Poder Judiciário, recomendações. Brasília: Brasília Jurídica, 2005. p. 161.  
63 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 18a ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 297. 
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“(...)Vale dizer que o dinheiro assim repassado não muda a natureza por força do 
convênio; ele é utilizado pelo executor do convênio, mantida a sua, natureza de dinheiro 
público. Por essa razão, é visto como alguém que administra dinheiro público, estando 
sujeito ao controle financeiro e orçamentário previsto no artigo 70, parágrafo único, da 
Constituição." (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, op. cit. pág. 161 pág. 300).” 

 
Nesse contexto, ressalte-se que a decisão judicial não está acima da lei, nem 

tampouco da Constituição, devendo respeito ao sistema jurídico vigente, salientando o princípio 

da separação ou divisão dos poderes, princípio fundamental do ordenamento constitucional 

brasileiro, conforme art. 2º da Carta Constitucional vigente. 

Entendimento contrário, estar-se-ia a admitir que o Poder Judiciário pudesse autorizar 

ao convenente que recebe o recurso, utilizá-lo na forma que bem entendesse e para o fim que lhe 

aprouvesse, como para pagamento de fornecedores. Em outras palavras, o Poder Judiciário tinha 

autorização para a prática de crime uma vez que, dependendo da origem dos recursos (obtidos 

através de empréstimo, ou de previsão orçamentária), a sua aplicação em finalidade diversa 

daquela explicitada pelo convênio pode configurar crime contra o Sistema Financeiro (artigo 20 

da Lei n° 7.492/86)64 ou em crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315, 

do Código Penal - CP)65. 

Acrescente-se que, tal ato implicaria, também, em interferência do Poder Judiciário 

nas deliberações orçamentárias de iniciativa do Executivo, o que a propósito já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça66. Nesse entendimento, tem-se a opinião do Professor-doutor Paulo Salvador 

Frontini, que a respeito afirma que o atributo de independência do Poder significa que, em seu 

âmbito de atuação, cabe-lhe tomar as deliberações que entende adequadas, segundo critério 

próprio, cuja apreciação é vedada aos demais Poderes67. 

                                                             
64 Art. 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento 
concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo: Pena - Reclusão, de 2 
(dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
65 Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei: Pena - detenção, de um a três 
meses, ou multa. 
66 EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITOS COMINATÓRIOS DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCRICIONARIEDADE DA MUNICIPALIDADE. NÃO CABIMENTO DE 
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO. (STJ. 
Resp nº 208893-PR, rel.Min.    Franciulli Netto, DJ 22.03.2004, p.263). 
67 FRONTINI, Paulo Salvador. Ação Civil Pública e Separação dos Poderes do Estado. Ação Civil Pública: Lei 
7.347/1985 - 15 anos, coordenador Edis Milaré. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 697. 
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Não resta dúvida, destarte, que se trata de típico ato de gestão administrativa68 a 

celebração de convênio para transferência de recursos financeiros da União aos demais entes 

federados, voltado para a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, e 

dependente de dotação orçamentária específica (oriunda do orçamento fiscal e do orçamento da 

seguridade social da União). Por isso, a alteração (deliberada ou não), pelo Poder Judiciário, da 

destinação dos recursos federais vinculados à execução do objeto do convênio para pagamento de 

débitos de outras finalidades implica violação ao preceito constitucional consistente no princípio 

da independência e harmonia dos poderes69. 

Adverte Ives Gandra da Silva Martins70 que 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. Dessa forma, a mudança de programação por iniciativa do 

Executivo em sentido contrário à disposição constitucional representaria reduzir a lei 

orçamentária a singela sugestão de literatura jurídica, sem quaisquer outras funções que não de 

mero aconselhamento ao Executivo. 

Com efeito, podemos traçar o mesmo raciocino para modificação da destinação das 

verbas transferidas em convênios públicos pelo Poder Judiciário, fazendo com que a lei 

orçamentária perdesse toda a sua finalidade, caso os programas aprovados pudessem ser 

afastados e substituídos pelo Poder Judiciário na sua execução. 

Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário, sem prévia autorização legislativa, 

determinar a retirada de recursos financeiros de uma programação orçamentária para outra, sob 

pena de ofensa ao princípio da legalidade orçamentária – o que significa, em última análise, lesão 

às opções de gasto público realizadas pelo povo, por meio de seus representantes nos Poderes 

Legislativo e Executivo. Deste é corolário o princípio da especialidade orçamentária, segundo o 

qual as receitas e despesas devem figurar no orçamento de maneira discriminada, ambos 

extraídos das vedações contidas no texto constitucional, em especial no art. 167 da CF/88. 

                                                             
68 RTJ, v. 115, p. 597. 
69 EMENTA. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O 
PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NA LIBERDADE DO ENTE PÚBLICO DE CELEBRAR CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. (STF, 2ª Turma. Recurso extraordinário 
241.757/MA. Rel.: Min. MAURÍCIO CORRÊA. 29/6/1999, maioria. DJ, 20 abr. 2001). 
70 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001, v. 6, t. 2, p. 383-384. 
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Além disso, a transferência de recursos financeiros da União aos demais entes 

federativos destinados à execução de programas de governo dá-se como expressão do 

federalismo cooperativo, cuja principal característica é a demarcação de competências a serem 

exercidas por todos os entes federados, com atuação de maneira coordenada e cooperativa (CF, 

arts. 23, 24 e 241) não podendo decisão judicial modificar tais competências, sob pena de causar 

erosão no próprio modelo de federalismo cooperativo, desarticulando a atuação conjunta, 

coordenada e colaborativa entre os entes federados, a fim de atender demanda de interesse 

exclusivo e individual, por mais que seja nobre e relevante a finalidade do sequestro judicial. 

Nesse contexto, como demonstra a jurisprudência e a doutrina citadas, a origem 

orçamentária e a finalidade do objeto do convênio discricionariamente decidido entre os entes 

convenentes, indicando de forma precisa que os recursos transferidos com destinação específica 

visam atender um interesse público, em regime de mútua cooperação de entes públicos, são 

absolutamente impenhoráveis, impossibilitando o sequestro judicial dessas verbas, o que, caso 

viesse a ocorrer, certamente redundaria em privilégios individuais de credores em detrimento do 

interesse coletivo, até mesmo difuso.  

Ressalte-se, que é totalmente divergente a análise quando se está diante de sequestro 

judicial de verbas transferidas via convênio público para adimplemento do próprio objeto 

específico do ajuste, o qual não tenha sido devidamente cumprido pelo ente público, sendo 

inclusive respaldado por decisões de Tribunais de Justiça71, pois resulta até interesse da sociedade 

a conclusão dos convênios. 

Portanto, o Poder Judiciário não pode se imiscuir em questões de aplicação de 

recursos orçamentários, por implicar isso usurpação de competência e, consequentemente, 

violação do princípio da independência e harmonia entre os Poderes. 

                                                             
71 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. 
BLOQUEIO DE VERBAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. IRREGULARIDADES. 
LEGITIMIDADE. ESTADO DO ACRE. INTERESSE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTA- DUAL. PEDIDO 
SUBSIDIÁRIO: ACOLHIMENTO. DESBLOQUEIO PARCIAL. NUMERÁRIOS. CONVÊNIO. ENTES 
FEDERATIVOS DIVERSOS.(..)2. Apesar de oriundas de convênio firmado com órgão federal Ministério do 
Desenvolvimento Social as verbas destinadas à Agravante para a execução do contrato, decorrendo a pretensão 
recursal justamente de suposta inexecução do mencionado ajuste, firmado após a Agravante sagrar-se vencedora em 
procedimento licitatório implementado pelo Estado do Acre, resulta evidenciado o interesse da Fazenda Pública na 
causa, eventualmente responsabilizada pelas irregularidades decorrentes da execução do contrato.(TJAC. Acórdão 
n.º : 10.725. Agravo de Instrumento n.º 00875-83.201.8.01.00. Rel. Des. Eva Evangelista de Araujo Souza. Dj 
26/06/2011. 
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Por outro lado, importante previsão constitucional sobre o tema também é veiculada 

no art. 167, X da Constituição Federal que veda, expressamente, a transferência voluntária de 

recursos para pagamento de pessoal do Estado ou Município72. 

A regra acima mencionada refere-se a uma proibição Constitucional que não pode  

ser  olvidada  pelo  Poder Judiciário, porque de observância peremptória para todos, não só para o 

gestor público. Sua inobservância também implica em claro descumprimento de preceito 

constitucional, bem como não se pode deixar de vislumbrar igualmente ofensa aos princípios 

constitucionais da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos, da 

repartição tributária dos entes federados, bem como da vinculação da natureza dos recursos 

repassados, o que, inclusive, sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União. 

O Supremo Tribunal Federal tem afirmado que recursos federais repassados pela 

União a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante convênio (como transferência 

voluntária, nos termos do art. 25 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000) não são 

apropriados pelos entes recebedores, pois se destinam especificamente à execução do objeto de 

cada convênio e sua aplicação se sujeita à fiscalização da Controladoria-Geral da União e do 

Tribunal de Contas da União73. 

Amparada na referida norma constitucional, a responsabilização direta e sumária da 

Administração pública para pagamento de pessoal, inclusive por verbas advindas de convênios, 

também é vedada pela Lei nº 8.666/1993, em seu art. 71, o qual reza que a inadimplência do 

contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 

Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro 

de Imóveis. Esse dispositivo inclusive foi, inclusive, declarado constitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADC nº 1674. 

                                                             
72 Art. 167. São vedados: (...) X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por 
antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de 
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
73 STF. Plenário. ADPF 83/ES. Rel.: Min. AYRES BRITTO. 24/4/2008, DJe, 01/08/2008. 
74 EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. 
Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência 
proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de 
constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 
1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (STF, ADC 16, 
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Saliente-se que, se a transferência não pode ser automática, tampouco pode ocorrer 

por nenhuma outra forma sumária que, por vias transversas, burle a aplicabilidade do art. 71, § 1º, 

da Lei nº 8.66/1993, seja qual for o nome conferido à transferência da responsabilidade pelo 

pagamento da empresa empregadora para a Administração Pública, inclusive por determinação 

judicial. 

Assim, inadmissível que sequestros realizados nas contas públicas de convênios 

sejam utilizados para pagamento imediato de verbas de natureza salarial, pois se estaria 

executando diretamente a Fazenda Pública por dívida de terceiros. Nesse sentido de 

constitucionalidade da norma prevista na Lei de Licitações, foram julgadas inúmeras 

reclamações75 e ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF76, ambas 

no Supremo Tribunal Federal. 

 

3.2. O PRINCÍPIO EXECUTIVO DA IMPENHORABILIDADE DOS CONVÊNIOS 

PÚBLICOS.  

 

É certo que, verificando-se a chamada crise de cooperação, de adimplemento ou 

descumprimento, evidencia-se a necessidade da tutela jurisdicional executiva, uma vez que só 

                                                                                                                                                                                                     
Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 
EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219- PP-00011). 
75 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A 
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993 
RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. 
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Rcl 12926 AgR, Relator(a):  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 08-02-
2012 PUBLIC 09-02-2012 RT v. 101, n. 921, 2012, p. 641-648)(...)  
76 MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 
PARAÍBA. (...)Na espécie, o bloqueio determinado pelo ato questionado se destina à execução de condenação da 
CDRM/PB nos autos de Reclamação Trabalhista, que fixou obrigação líquida e certa (Autos 0107800-
66.2009.5.13.0008). Trata-se, portanto, de interferência judicial sobre transferência voluntária, sob a modalidade 
“convênio” e submetida ao modelo fiscalizatório de atribuição do Tribunal de Contas da União (TCU – CRFB/1988, 
art. 71, VI), para o emprego de verbas públicas federais destinadas a finalidade específica(...)Ante o exposto, 
configurada a relevância jurídica da pretensão cautelar (fumus boni juris), bem como a indispensabilidade da 
providência antecipada (periculum in mora), defiro o pedido de liminar “(1) determinar a suspensão dos efeitos da 
determinação judicial que implique em bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos de convênios que tenham 
finalidade específica, no âmbito da Justiça trabalhista do Estado da Paraíba(...) (STF. ADPF Nº 727. Rel. Ministro 
TEORI ZAVASCKI. Dj.05/09/2013.  
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haverá necessidade de o Judiciário prestar esta tutela quando houver descumprimento de 

comando normativo determinado em decisão judicial ou relação jurídica extraprocessual que haja 

sido descumprida. Cássio Scarpinella Bueno salienta que a tutela jurisdicional executiva deve ser 

compreendida com sendo os efeitos externos ao processo, ou seja, “a realização concreta e 

sensível, de uma específica classe de tutela jurisdicional”77, nascendo a possibilidade de 

utilização dos diversos instrumentos aplicados notoriamente a fase executiva, como a busca e 

apreensão, sistema de penhora on-line, via BacenJud78, entre outros.  

Ocorre que o processo executivo, porém, não pode ser efetivado a todo custo, sem a 

observância dos princípios constitucionais considerados sistematicamente, atentando-se para o 

sistema executivo regido pelo princípio do interesse do credor, porém não aniquilando os direitos 

do devedor e de terceiros. Isso porque, regidos por princípios, deve-se lembrar de que estes, 

conforme lições de Paulo Gustavo Gonet79, são comandos para que um determinado bem jurídico 

seja satisfeito e protegido na maior medida que as circunstâncias permitirem.  

Ressalte-se que todos os princípios que regem o direito processual são aplicáveis ao 

processo executivo. Este também é parte integrante do direito processual o que, por óbvio, faz 

com que lhe seja oponível os princípios gerais do direito processual, como os princípios 

constitucionalmente instituídos do devido processo, contraditório, ampla defesa, isonomia, dentre 

outros. Frisando, desde já, que o estudo de todos os princípios processuais não é objeto de nossa 

pesquisa.  

No entanto, far-se-á necessário antes da análise do princípio específico do processo 

de execução denominado de impenhorabilidade dos convênios públicos, trazer a concepção de 

princípio que se adota que é a de mandamentos nucleares80 do sistema processual constitucional, 

e, por conseguinte, do processo executivo. Inegável é que os princípios tornaram-se tema que tem 

sobremaneira permeado a mente dos juristas da atualidade, especialmente relativo à eficácia e ao 
                                                             
77 SCARPINELLA BUENO, Cássio. Curso de direito processual civil: tutela jurisdicional executiva – v. 2. – São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 1. 
78 Salienta-se que a pioneira na aplicação do BacenJud foi a Justiça do Trabalho, através do convênio entre o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Banco Central do Brasil, em 2001. Posteriormente, foi utilizada, nas 
execuções fiscais, através da Lei Complementar nº 118/2005; estendendo-se à Justiça Comum em 2006, por meio da 
Lei nº 11.382/2006. 
79 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. "Aspectos de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais", in: MENDES, Gilmar 
Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica Constitucional e Direitos 
Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p.181. 
80 MELLO, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
53. 
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papel dos mesmos no âmbito do sistema normativo em geral, não sendo equivocada a ideia de 

que a última década do século passado foi marcada, no campo da meditação sobre o direito, pelo 

“paradigma dos princípios”81. 

Humberto Ávila nos ensina que atualmente se apresenta imprescindível à construção 

dos lindes das normas que prescreverem fins a serem atingidos, servindo de fundamento para a 

aplicação do ordenamento constitucional, qual seja os princípios jurídicos82. A relevância dos 

princípios, dentro do ordenamento, revelou-se ainda mais ascendente a partir do momento em que 

a Constituição passou a ser considerada o centro normativo do sistema jurídico, bem como a 

partir do momento em que as Constituições passaram a albergar em seus textos princípios de 

elevada carga ética e moral, tendo a discussão sobre sua eficácia assumido contornos até então 

não inéditos no âmbito do discurso jurídico. 

Nesse contexto, dúvida não há mais que a compreensão e a aceitação de que o 

sistema jurídico instituído não é um conjunto de regras abrangentes da totalidade das situações 

reais capazes de gerar conflitos entre os titulares de direitos, nem, muito menos, claro e 

perfeitamente transparente83. Ovídio Araújo Baptista da Silva84, afirma que a produção do direito 

liberal haveria de ser obra exclusiva do legislador, que se supunha ser um super-homem 

iluminado, capaz de produzir um texto de lei tão claro e transparente que dispensasse o labor 

interpretativo. 

Portanto, princípios gerais de direito, segundo Miguel Reale85, são enunciações 

normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento 

jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas. 

Nesse sentindo, Araken de Assis86, a propósito, doutrina que em quaisquer sistemas 

legislativos, inclusive no processual, encontrar-se-ão linhas gerais, que animam e inspiram as 

                                                             
81 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 42 
82 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 15. 
83 SOUZA, Valternei Melo de. A função jurisdicional executiva e seus princípios. Disponível em 
<http://www.carpena.com.br/artigos/a-funcao-jurisdicional-executiva-e-seus-principios.pdf> Data de acesso: 
10/07/2014.  
84 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 
2004, p. 24. 
85 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24ª ed., São Paulo: Saraiva, 1998, p. 306. 
86 ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execução. 8ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 111 
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notas características dos ritos e institutos nele recepcionados. Essas diretrizes revelam os valores, 

originados de prévio consenso, estabelecidos em dado sistema”. 

Comumente e com relativa unanimidade, destaca-se o conceito adotado por Celso 

Antonio Bandeira de Mello, para quem os princípios jurídicos são: 

“(...)Verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e 
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico”.  
 

Induvidoso, hodiernamente, que na medida em que os princípios deixam de se liminar 

à força interpretativa, bloqueadora e passam a vincular pessoas jurídicas públicas e privadas, não 

há como  lhes negar força coercitiva, tornando-se normas impositivas de qie se reaçoze dada uma 

finalidade.87   

Indispensável, ademais, trazer os comentários sobre concepção de Alexy em 

acréscimo à teoria de Dworkin, realizados por Marcelo Medina88, no qual os princípios seriam 

normas que determinariam fosse algo realizado no maior grau possível, segundo as possibilidades 

materiais e jurídicas existentes, entretanto as regras somente poderiam ser ou não cumpridas e 

complementa afirmando que por ser mandado de otimização é que um princípio poderia 

sobreviver a colisões, ainda que houvesse de ceder passo para aplicação de outro princípio, 

conforme as circunstancias do caso concreto. 

Seguindo também a linha de pensamento de Robert Alexy, José Joaquim Gomes 

Canotilho89 também pontua que o sistema normativo é formado por regras e por princípios, no 

qual estes ocupam o papel de fundamento das regras jurídicas e de “ligar” o sistema 

constitucional. 

Nesse sentido, Leonardo Martins90 leciona que o princípio, ao contrario da regra, 

seria uma norma jurídica correlacional que adquiria significado somente após sua correlação 

normativa com o princípio colidente. 

                                                             
87 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo. Ed. Juspodivm. Salvador. 2008. p. 33. 
88 MEDINA, Marcelo Borges de Mattos. Esboço de uma teoria da ponderação independente da teoria dos 
princípios. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Renovar, v. 238, out./dez. 2004. p. 46. 
89 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2003. p. 1162-1163. 
90 MARTINS, Leonardo. Liberdade e Estado Constitucional: leitura jurídico-dogmática de uma complexa 
relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas. 2012. p. 69. 
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Numa síntese das definições acima esposadas, pode-se afirmar que os princípios 

jurídicos consistem naquelas normas que veiculam os valores consensos e fundamentais ao 

sistema jurídico, permitindo não apenas uma melhor compreensão, superação de eventuais 

conflitos normativos que a lei apresente, mas também permitindo a aplicação coercitiva do direito 

com base em norma principiológica.  

Nesse contexto, como mandamento nuclear do sistema processual, em especial o 

executivo, vislumbra-se plenamente inserido no nosso ordenamento jurídico a figura descrita no 

direito comparado como “princípio da impenhorabilidade dos fundos públicos”, comentado nas 

lições de Alexandre Aragão91, em referência ao sistema jurídico argentino descrito pelo jurista 

Ignácio M. de la Riva: 

“O Direito Administrativo Comparado chega a fazer referência ao “Princípio da 
Impenhorabilidade dos Fundos Públicos, saídos do Erário, enquanto permanecerem 
sendo aplicados na finalidade para a qual foram criados, salvo se for penhorado para a 
realização dessa própria finalidade, o que, naturalmente, será permitido. O Princípio, 
assim colocado, é essencial para que a finalidade pública à qual o Fundo está afetado não 
fique frustrada e para que o beneficiário do apoio do Estado não sofra com o 
inadimplemento da Administração Pública em razão de uma ação de terceiro. O interesse 
público visado pela concessão da ajuda pública exige que assim o seja. (RIVA, Ignácio 
M. de la. Ayudas Públicas: Incidencia de la intervención estatal en el funcionamien-to 
del mercado. Buenos Aires: Hammurabi, 2004, p.p 187/8).” 
 

Analisando a similitude do princípio de defendido nessa pesquisa e a figura do direito 

comparado, verifica-se a total consonância dos mesmos, tendo somente na extensão do objeto um 

alargamento maior no direito comparado, pois a expressão “fundos”, caso trazida sem as devidas 

adaptações, englobaria não apenas os convênios de transferências voluntárias, mas também 

repasses constitucionais e legais, que no nosso estudo não é alvo de discussão, salientando que 

alguns desses fundos servem de complementação orçamentária, o que poderia distorcer o 

entendimento aqui esposado. Portanto, entendemos que no nosso ordenamento jurídico a melhor 

expressão do instituto é princípio da impenhorabilidade dos convênios públicos.  

Com efeito, não se pode olvidar da clara presença do princípio da impenhorabilidade 

dos convênios públicos no nosso sistema jurídico, apesar de não positivado expressamente no 

código de processo civil, temos que o mesmo decorre especialmente como desdobramento do 

princípio da utilidade da execução, no qual a execução deve ser útil ao credor tão somente para 
                                                             
91 ARAGÃO, Alexandre Santos de. As parcerias público-privadas - PPPs no direito positivo brasileiro. 
Disponível em < http://www.direitodoestado.com.br/artigo/alexandre-aragao/as-parcerias-publico-privadas-ppps-no-
direito-positivo-brasileiro> Data de acesso: 19/03/2014. 
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efetivar seu direito já reconhecido anteriormente em tutela cognitiva, e nunca usar o instrumento 

executório como castigo ou para gerar sacrifício ao devedor, consoante leitura do art. 659, § 2º do 

Diploma Processual Civil, bem como do princípio de que a execução tende apenas a satisfação do 

direito do credor, consubstanciado em que toda execução tem por finalidade apenas a penhora de 

bens possíveis do executado. Ressalva deve ser feita, por oportuno, para os casos de realização de 

sequestro judiciais para realização da própria finalidade do convênio, o que, de fato, deve ser 

permitido.  

Nesse sentido, conforme já explicitamos, na gestão dos convênios ou contratos de 

repasses, os recursos são depositados e geridos na conta bancária específica do convênio ou do 

contrato de repasse, que será aberta exclusivamente em instituições financeiras controladas pela 

União, ema gestão compartilhada da referida conta convênio e tendo a concedente o poder de, 

sem qualquer oitiva ou concordância da proponente, recolher os recursos transferidos em caso de 

ausência de regular prestação de contas. Nesse caso, pode-se afirmar que não houve incorporação 

das referidas verbas, presente na conta específica advinda por transferências voluntárias, ao 

patrimônio do ente federado.  

O nosso entendimento, também já esposado, é que a partir do momento do depósito, 

pelo detentor dos recursos, da transferência voluntária na conta especial vinculada ao convênio, 

cria-se o status, que vai a sua efetiva utilização no objeto escopo do convênio, de um patrimônio 

finalístico de copropriedade entre o convenente e o ente recebedor dos recursos.  

Logo, corroborando nosso entendimento o TRT da 15ª Região, afirmou que o repasse 

dos recursos públicos não compõe o patrimônio do executor, este apenas o administra para a 

consecução da finalidade do convênio, inclusive devendo prestar conta de todo o montante e, em 

caso de sobra, devolver o excedente92. 

Atente-se, ainda para o disposto no parágrafo único do art. 56 do Decreto Federal n° 

93.872 de 23/12/1986, de aplicação para todos os convênios firmados pela União e suas 

autarquias, segundo o qual os bens, materiais e equipamentos adquiridos com recursos de 

convênios com Estado, Distrito Federal, Territórios ou Municípios poderão, a critério do Ministro 

de Estado competente, ser doados àquelas entidades quando, após o cumprimento do objeto do 

                                                             
92 TRT da 15ª Região, Processo Nº RTSum-161100-92.2009.5.15.0102. Rel. CARLOS EDUARDO VIANNA 
MENDES. DJe 13/03/2012.  
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convênio, sejam necessários para assegurar a continuidade de programa governamental, 

observado o que, a respeito, tenha sido previsto no convênio. Percebe-se, que se a mera 

celebração do convênio, ipso facto, já transferisse de pleno direito a propriedade dos recursos 

conveniados, a disposição constante do parágrafo único, acima mencionada, seria totalmente 

inócua, já que, dispensava a previsão de doação dos bens a quem os recebesse. 

Não é demais recordar que o nosso código de Processo Civil (Lei nº 5.869 de 11 de 

Janeiro de 1973), atualmente ainda em vigência, em seu art. artigo 649, inciso X,  em redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006, reza que são absolutamente impenhoráveis os recursos públicos 

recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência 

social. Essa previsão normativa, não obstante frisar a expressão “recebidos por instituições 

privadas” visa, na realidade, resguardar a finalidade pública das verbas repassadas via convênios 

ou contrato de repasses, que possuem direcionamento compulsório em atividades relevantes à 

sociedade, quais sejam: educação, saúde ou assistência social. Com efeito, seria inimaginável 

afirmar que a referida proteção não abrange os entes públicos que também recebem valores 

transferidos voluntariamente para tais finalidades.  

Registre-se que há um Projeto de Lei de nº 1.423/07, que visa positivar o princípio da 

impenhorabilidade dos convênios públicos, incluindo um paragrafo único ao art. 731 do Código 

de Processo Civil atual, determinando expressamente que não seriam objeto da ordem de 

sequestro as quantias provenientes de transferências voluntárias de entes da Federação, 

depositadas em contas bancárias específicas, de acordo com as exigências dos convênios ou 

acordos celebrados. O referido projeto de elevada importância, especialmente aos magistrados 

amoldados a figura do “juiz-robô” ou mero aplicador do direito positivado93, foi arquivado pela 

mesa da Câmara, apesar de parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, em razão do 

art. 105 do regimento interno94 da referida Casa Legislativa. 

                                                             
93 A respeito escreve Gustavo RadBruch (Introdução à Ciência do Direito, Trad. de Vera Barkow. São Paulo, 
Martins Fontes, 1999. p. 126): “O juiz é um dos portais por onde passa do reino das ideias ao reino da efetividade. 
Nele se consuma a encarnação do direito”.  
94 Art. 105(RICD). Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido 
submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito 
suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: I – com pareceres favoráveis de todas as Comissões; II – já 
aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele 
originárias; IV – de iniciativa popular; V – de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. 
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos 
primeiros cento e oitenta dias da 
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Por outro lado, o novo Código de Processo Civil, PLS nº 166/2010 (nº 8.046/10 na 

Câmara dos Deputados) que se encontra aguardando a sanção presidencial95 também não traz 

expressamente a impenhorabilidade dos convênios públicos em texto. 

Não é demais lembrar, que apesar de não ter sido positivado nas codificações 

processuais como regra mandamental, dúvida não há acerca da existência e necessidade de 

aplicação do mandamento de otimização denominado de princípio da impenhorabilidade dos 

convênios públicos, devendo o magistrado se distanciar da postura de mero aplicador da lei, 

figura é incompatível com a realidade constitucional atual96.   

O Tribunal de Contas da União, em consonância com nossa pesquisa, mantém-se 

firme no posicionamento de que recursos federais transferidos pela via dos convênios, 

movimentados em conta bancária específica, não estão sujeitos a bloqueio judicial97. 

Dessa forma, o princípio da impenhorabilidade dos fundos públicos encontra-se 

presente no nosso ordenamento jurídico, protegendo a sociedade de desvirtuamentos judiciais das 

finalidades precípuas acordadas para transferências de recursos no âmbito das entidades 

federativas. 

 

3.3 – A DECISÃO DE SEQUESTRO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E O SISTEMA 

CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIO.  

 

Consoante abordamos na introdução desse capítulo, o objeto do presente trabalho é 

demonstrar justificadamente a inconstitucionalidade das decisões judiciais de sequestro de verbas 

transferidas voluntariamente através de convênios e os meios jurídicos dispostos à Fazenda 

Pública para cessar a referida violação à Carta Constitucional. Com efeito, já explicitamos no 

                                                                                                                                                                                                     
primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se 
encontrava. 
95 Informação Disponível em <http://www.relacoesinstitucionais.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/ 
assuntos_parl/projetos-de-lei-em-fase-de-sancao/proposicoes-em-fase-de-sancao> data de acesso: 10/01/2015. 
96 BONIFACIO, ARTUR, C. O Juiz, A Constituição e Os Direitos Humanos. In: Flavia Piovesan. (Org.). Direitos 
Humanos. : Juruá, v. II 2007. 
97 Assunto: CONVÊNIOS. DOU de 31.05.2007, S. 1, p. 107. Ementa: o TCU entendeu que recursos federais 
transferidos pela via dos convênios, movimentados em conta bancária específica, não estão sujeitos à bloqueio 
judicial (item 9.2.11.2, TC-015.441/2005-2, Acórdão nº 1.320/2007-TCU-2ª Câmara). 
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item 3.1, os parâmetros constitucionais consubstanciados nos princípios da independência e 

harmonia dos poderes (CF/88, art. 2º), princípio da reserva legal em matéria orçamentária(CF/88, 

art. 167, VI e X) e o princípio do federalismo cooperativo(CF/88, arts. 23, 24 e 241). 

Entretanto, nesse trabalho preferimos destacar, em item isolado, o parâmetro 

constitucional previsto no texto da Constituição da República Federativa do Brasil, que reza 

sobre a sistemática de precatórios dos entes públicos.  Com efeito, verifica-se incontroverso a 

prerrogativa constitucional da Fazenda Pública de adimplir sua obrigação por meio de 

precatórios, expressamente tratada no art. 100 e seguintes da Constituição Federal de 198898.  

 

3.3.1 – O sequestro judicial e suas hipóteses constitucionalmente previstas. 

 

Ademais, Como regra, os bens públicos são revestidos dos atributos da 

impenhorabilidade e inalienabilidade, motivo pelo qual se mostra inadequada e inaplicável a 

regra da responsabilidade patrimonial prevista no art. 591 do Código de Processo Civil.  

Inicialmente, alertam Alexandre Câmara99 e Araken de Assis100 que os sequestros 

judiciais nada mais são que um arresto, sendo, destarte, imprópria a designação da nomenclatura 

do referido instituto, o qual consiste numa medida satisfativa, de natureza executiva, destinada a 

entregar a quantia apreendida ao credor preterido em sua preferência.  

                                                             
98 “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude 
de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 
adicionais abertos para este fim. (...) 
§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao 
Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento 
do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação 
orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.(...) 
§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a 
título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e 
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, 
ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial.  
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 
(trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições 
estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos.” 
99 CAMARA, Alexandre Freitas, Lições de direito Processual Civil, vol. II. 7ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 
p. 2003, p. 343.  
100 ASSIS, Araken de. Manual da Execução, 9ª ed. São Paulo: RT, 2005, p.922. 
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Em sua obra a Fazenda Pública em Juízo, Leonardo Carneiro defende que o sequestro 

judicial, em caso de preterição da ordem de pagamento, pode incidir sobre o patrimônio público, 

bem como sobre o patrimônio do credor que recebeu antes do momento adequado101, sugerindo, 

como base na expressão de Juvêncio Vasconcelos102, um litisconsorte passivo no requerimento de 

sequestro. 

Ressalva seja feita, no que tange às execuções de pagar quantia certa contra fazenda 

pública, ao entendimento manifestado por Wilson de Souza Campos Batalha103, o qual distingue 

o instituto do bloqueio judicial em relação ao sequestro judicial, como dois institutos divergentes 

e autônomos. O referido autor afirma, que enquanto o bloqueio da conta bancária visa impedir a 

transferência dos valores executados, enquanto durar a execução, o sequestro adentra no 

numerário, buscando o valor executado e, entregando-o ao credor. Apesar de correta a 

explanação, entendemos que essa lógica não se amolda as execuções por quantia certa em 

desfavor das Fazendas Públicas, em virtude da sistemática de precatório. Primeiro, porque não há 

permissivo constitucional para bloqueio judicial de contas públicas, sendo tão-somente prevista a 

hipótese de sequestro judicial; segundo porque se a intenção do bloqueio é cautelar, na prática 

resta esvaziada a cautela, pois o administrador público somente pode adimplir suas obrigações 

judiciais pecuniárias via precatório; e por fim, entendemos, no bojo das execuções contra entes 

públicos, ser o bloqueio apenas uma etapa do procedimento constitucional de sequestro judicial, 

viabilizando eventuais recursos e impugnações, antes da liberação dos valores, fim perseguido 

pelo instituto. 

No entanto, a Constituição Federal é exauriente na previsão das hipóteses de 

sequestro de recursos públicos, no art. 100, §6º, quais sejam: na hipótese de preterimento do 

direito de precedência ou no caso de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação 

do seu débito. Frise-se ainda que o art. 78 do ADCT da CF/88, há uma outra possibilidade de 

sequestro que é no caso de omissão de previsão do crédito para pagamento do parcelamento em 

10 (dez) anos previsto nessa regra constitucional.  

                                                             
101 CUNHA, Leonardo José Carneiro da, A Fazenda Pública em Juízo, 6ª ed. São Paulo: Dialética: 2008, p. 277. 
102 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Novas Considerações acerca da execução contra a Fazenda Pública. Revista 
Dialética de Direito Processual 5:54-68. São Paulo: Dialética, 2003, p.65.  
103 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado de direito judiciário do trabalho. 3ª ed. São Paulo: LTr, 1995. 
Pág. 749. 
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Portanto, o Constituinte derivado ao utilizar a expressão “exclusivamente” quando 

descreve as hipóteses de sequestro de contas públicas, dentre as quais as específicas de 

convênios, não deixa margem para nenhum ato infraconstitucional ampliar os casos de incidência 

dessa medida excepcional. Dessa forma, não se permitem, portanto, ilações, equiparações ou 

ponderações, que visem reduzir o alcance da incidência desse de sistema constitucional. Com 

efeito, o regime de precatório é regra constitucional, já devidamente densificada pela atividade do 

legislador constituinte. 

No sentido da impossibilidade de ampliação das hipóteses de exceção ao regime de 

precatórios, já se manifestou a Colenda Corte Constitucional na ADI nº. 1.662, assim ementada: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO 
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE 
UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E 
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES 
DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face 
da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação 
improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de seqüestro de 
verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, 
permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o 
autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. 
Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que 
equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios 
judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à 
preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da 
ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do 
seqüestro, após a oitiva do Ministério Público. 3. A autorização contida na alínea b do 
item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões nos cálculos dos 
valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração 
nem os índices de correção monetária utilizados na sentença exeqüenda. Declaração de 
inconstitucionalidade parcial do dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme 
precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de natureza alimentícia, cujo 
pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, 
na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que 
cuida o item XI da Instrução. Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a 
ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração de inconstitucionalidade dos 
itens III, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a informação da pessoa 
jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte final 
da alínea c do item VIII, e, ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 
100, §§ 1º e 2º, da Carta da República. 6. Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo 
alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito público. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente em parte. (STF, ADI 1662, Rel.  Min. 
MAURÍCIO CORRÊA, Pleno, j. 30/08/2001, DJ 19/09/2003, p. 00014 EMENT VOL-
02124-02 PP-00300). 
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Destaque-se que a referida ação direta inconstitucionalidade dizia respeito à instrução 

normativa do Tribunal Superior do Trabalho(IN/TST 11/97), a qual estendia a possibilidade de 

sequestros judiciais para as hipóteses de não inclusão, no orçamento, dos recursos necessários ao 

pagamento das verbas expedidas em precatório pelo referido Tribunal. Frise-se que essa 

possibilidade de sequestro judicial passou a ser hipótese expressamente prevista no texto 

constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 62/2009104, confirmando a tese de que apenas 

por meio de exceção prevista no texto constitucional poderá ser superada a exigência de 

precatório para pagamento das obrigações da Fazenda Pública. 

Cumpre anotar que os referidos sequestros judiciais, nos moldes realizados por 

decisões liminares ou em antecipação de tutela, ainda impediam a prerrogativa da compensação, 

prevista nos §§ 9º e 10º do art. 100 da CF/88105, o que agravava os prejuízos aos entes públicos. 

Necessário frisar que ambas as normas, atualmente, encontram-se com eficácia suspensa 

liminarmente pela STF106. 

Ademais, não se pode invocar, em amparo às liminares concedidas de sequestros de 

verbas transferidas em convênios, os poderes genéricos do art. 461, do CPC, pois assim estava 

concedido ao juiz o poder de utilizar qualquer tipo de medida necessária, inclusive com 

possibilidade de violação das prerrogativas constitucionais à Fazenda Pública, para dar 

efetividade às suas decisões. Nesse caso estaríamos diante de poder absoluto, ilimitado e supremo 

                                                             
104Art. 100, § 6º, CF/88 - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder 
Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e 
autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou 
de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
105 Art. 100, § 9º, CF/88: No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles 
deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em 
dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de 
parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou 
judicial. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
    Art. 100, § 10, CF/88: Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para 
resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que 
preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009). 
106 “O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos § 9º e § 10 do 
art. 100 da CF, incluídos pela EC 62/2009, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a 
coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre 
o poder público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, 
caput).” (ADI 4.425, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, julgamento em 14-3-2013, Plenário, DJE de 19-12-2013). 
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dos juízes, apto a acolher a pratica de abusos que muitas vezes são verificados no cotidiano 

jurisdicional. 

Esse poder genérico não é aplicado ao caso, primeiro, porque, no esteio do decidido 

na ADI nº 1.662-7/SP, as exceções ao regime de precatórios são descritas de forma exauriente, 

apenas podendo ser ampliadas por meio de reforma ao texto Constitucional; e, segundo, porque o 

Supremo Tribunal Federal já possui precedentes no sentido de que o cumprimento de sentença 

mandamental, caso exija pagamento por parte da Fazenda Pública, recai igualmente no regime de 

precatórios107.  

Ainda nesse sentido, o STF, através da Min. Cármen Lúcia, assentou a 

jurisprudência, taxando-o como pacífica no sentido de que o sistema de precatório instituído pela 

Constituição Federal não exclui o pagamento realizado pela Fazenda Pública decorrente de 

descumprimento de sentença de natureza mandamental. Incabível, no caso, portanto, o bloqueio 

de renda pública108.  

Ressalte-se, ainda que o regime de precatório não apenas garante a concretização de 

importantes princípios constitucionais, como a isonomia, a publicidade, a imparcialidade e a 

economia, como também é medida garantidora da normalidade orçamentária e ao superar a 

sistemática dos precatórios, a decisão judicial agride a ordem constitucional e avança sobre 

recursos que deveriam garantir outras despesas essenciais.  

Por fim, destaque especial será dado no próximo item aos casos em que se tratando 

do direito fundamental à saúde e diante de um risco iminente, no intuito de dotar o Estado-juiz de 

instrumentos mais eficazes para garantir o cumprimento da decisão judicial, sob pena de 

completa ineficácia do provimento jurisdicional, o STJ109 e STF110 vem admitindo sequestro 

judicial de contas públicas, excepcionando o §6º do art. 100 da CF/88. 

                                                             
107 “O sistema de precatório instituído pela CF não exclui o pagamento realizado pela Fazenda Pública decorrente de 
descumprimento de sentença de natureza mandamental. Incabível no caso, portanto, o bloqueio de renda pública.” 
(AI 589.584-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 31-8-2010, Segunda Turma, DJE de 24-9-2010.). No 
mesmo sentido: RE 602.184-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 14-2-2012, Primeira Turma, DJE de 9-3-
2012; AI 712.216-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 25-8-2009, Primeira Turma, DJE de 18-9-
2009. 
108 STF. AC 2.193-REF-MC/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 23.4.2010. 
109 STJ. REsp 1.069.810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013. 
110 STF. RE 607.582. Rel. Min. Ellen Gracie. Publicado no DJ de 26/08/2010: “Ademais, verifico que a matéria já se 
encontra pacificado no âmbito desta Corte, no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para garantir o 
fornecimento de medicamentos. Cito os seguintes julgados: AI 553.712-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª 
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3.3.2 – Sequestros judiciais em contas públicas realizados por magistrado não investido na 

função de Presidente do Tribunal – vício constitucional subjetivo. 

 

Consoante já se acentuou, a execução contra Fazenda Pública é cumprida e finalizada 

com a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). Nesse momento a ordem 

contendo os valores para pagamento é enviada ao magistrado Presidente do Tribunal que 

processará o precatório e organizará as inscrições em ordem cronológica para o devido 

pagamento pela respectiva entidade pública. 

Discute-se na doutrina qual seria a natureza desta atividade do Presidente do 

Tribunal, no que tange os precatórios judiciais. Assim, como em todo o direito, existem duas 

correntes, a que defende ser tal atividade de cunho meramente administrativo e outra, minoritária, 

que defende ser uma atividade jurisdicional111. Essa discussão é primordial para análise do 

controle jurisdicional do Presidente dos Tribunais, previsto pela Constituição Federal, sob os atos 

de sequestro em contas públicas. 

Leonardo Carneiro112 afirma categoricamente que é administrativa a atividade do 

Presidente do tribunal na condução do precatório, pois as questões incidentais, na execução em 

face da  Fazenda Pública, devem ser resolvidas pelo juízo que julgou a causa em primeiro grau, 

concluindo que as questões pendentes ou que surgirem após a expedição de precatório, tais como 

impugnação de juros ou de acréscimos indevidos, ou ainda, a postulação de correção monetária 

não inserida no precatório, devem ser resolvidas pelo juízo de primeiro grau, cabendo ao 

Presidente do tribunal apenas processar o precatório requisitórios expedido por ordem daquele 

Na seara jurisprudencial, essa celeuma já foi pacificada e a corrente que entende ser 

atividade meramente administrativo sobrepujou no Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal, não restando mais dúvidas de que esta atividade possui natureza administrativa. 

                                                                                                                                                                                                     
Turma, DJe 4.6.2009; AI 597.182-AgR, rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ 6.11.2006; RE 580.167, rel. Min. Eros 
Grau, DJe 26.3.2008; AI 669.479, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.12.2009; RE 562.528, de minha relatoria, DJ 
6.10.2005; AI 640.652, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 27.11.2007; e AI 724.824, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 
23.9.20008. 
111 FEDERIGHI, Wanderley José. A Execução contra a Fazenda Pública. São Paulo, Saraiva. 1996, p 59; e VIANA, 
Juvêncio Vasconcelos. Execução contra a Fazenda Pública. São Paulo, Dialética.1998, p. 122. 
112 CUNHA, Leonardo José Carneiro da, A Fazenda Pública em Juízo, 6ª ed. São Paulo: Dialética: 2008, p. 269. 
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No STJ, inclusive, tal entendimento está sumula por meio da Súmula nº 311: “os atos do 

presidente do tribunal que disponham sobre o processamento e pagamento de precatório não 

têm caráter jurisdicional”. O STF também com o julgamento do ADI 1.098/SP113 deixou claro 

este entendimento. 

Discordamos do entendimento dos Tribunais Superiores acima referidos e dos autores 

que afirmam ser administrativa a natureza jurídica da atividade do Presidente do Tribunal, 

alinhando nosso posicionamento a corrente minoritária de que o complexo processamento dos 

precatórios é função típica jurisdicional e exclusiva do magistrado revestido da função de 

Presidente do Tribunal, inclusive com poderes constitucionais explícitos de excepcionar a 

(des)organização orçamentária do ente omisso, para sequestrar valores públicos. 

Dessa forma, o texto expresso da Constituição, no art. 100, § 6º, reza que cabe ao 

Presidente do Tribunal proferir a decisão exequenda, determinando o pagamento integral, bem 

como autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu 

direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu 

débito, o sequestro da quantia respectiva. Com efeito, não se pode imaginar que a nossa Carta 

Maior tenha previsto uma nova modalidade de decisão exequenda na modalidade administrativa, 

ou que haja decisão judicial no bojo de procedimento administrativo. 

Ademais, ao prever a possibilidade de sequestro judicial de conta pública, também se 

verifica um ato típico jurisdicional cabível inclusive pelo Presidente do Tribunal o exame da 

proporcionalidade em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. A adequação pressupondo a análise da relação entre meio e fim; o meio utilizado 

deve ser apto para alcançar ou promover o fim almejado. A necessidade traduz na constatação de 

que, diante de medidas igualmente eficazes para alcançar o fim almejado, deve-se optar por 

aquela que seja a menos gravosa possível, que cause a menor restrição possível ao direito 

fundamental. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito relacionando-se à prática de um 

juízo de ponderação, consistente no sopesamento entre a intensidade da restrição aos direitos 

fundamentais envolvidos pela medida estatal e a importância que estes direitos fundamentais 

                                                             
113 EMENTA (...) PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como 
os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional.(...) (STF - ADI: 
1098 SP , Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 11/09/1996, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 
25-10-1996 RTJ VOL-00161-03 PP-00796) 
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devem ostentar, ou seja, consubstancia a ideia de ponderação entre o ônus imposto e o benefício 

trazido pela medida. 

Com efeito, é do Presidente do Tribunal o poder constitucional de, nos casos 

excepcionalmente previstos no próprio texto constitucional, proceder ao sequestro judicial de 

valores constantes em contas públicas, em atividade jurisdicional e exclusiva. Destaque-se que 

nesse estudo não se tem o intuito de desconstituir todo avanço doutrinário e jurisprudencial114 em 

busca da efetivação dos princípios fundamentais através do ativismo judicial com a possibilidade 

de sequestros de valores em contas públicas para o custeio de tratamento de saúde a indivíduo 

com risco de morte, necessitando da rápida atuação jurisdicional, especialmente tendo o ente 

público constitucionalmente obrigado sido omisso no dever de cumprir a ordem judicial. 

Entretanto, o que não podemos defender é que esse poder constitucional de sequestro 

de contas públicas outorgado constitucionalmente ao Presidente dos Tribunais e que, inclusive, 

afasta o princípio também constitucional da legalidade financeira115 seja manifestado por todo e 

qualquer magistrado de todas as esferas e instâncias, por meio da regra infraconstitucional do 

poder geral de cautela prevista no art. 273, art. 461, § 5º e art. 798, ambos do Código de Processo 

Civil, aplicados subsidiariamente na Justiça do Trabalho, no que couber, pois se assim fosse, a 

Fazenda Pública perderia totalmente o controle orçamentário, realizado através de vários estudos, 

debates legislativos, em detrimento de ordens judiciais que podem até se verificar temerárias ou 

até mesmo inoportunas por serem efetividades em contas públicas absolutamente impenhoráveis, 

tais como as contas específicas de convênios administrativos, explicitadas no item 3.1. 

                                                             
114 .(...) É pacífico o entendimento do STJ de que cabe sequestro ou bloqueio de verba indispensável à aquisição de 
medicamentos. Essa cautela é excepcional, adotada em face da urgência e imprescindibilidade de sua prestação. 2. 
Na hipótese em exame, há a certificação de descumprimento, pelo Estado, de ordem judicial no fornecimento de 
remédio, embora se verifique premente necessidade do paciente/substituído em fazer uso de medicamento 
indispensável e fundamental para o seu tratamento, visto que enfermo, portador de neoplasia maligna de próstata. 3. 
In casu, a desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo 
pôr em risco a vida do demandante.(...)(STJ. AGRESP 201400077551. Rel . Min. Herman Benjamin. DJe. 
18/06/2014).  
115 à propósito Ricardo Lobo Torres analisa o princípio da legalidade financeira sob a vertente da "superlegalidade", 
ligada a ideia de supremacia da constituição. Significa que todas as normas orçamentárias subordinam-se as normas 
constitucionais, devendo com elas guardar uma relação de harmonia; caso contrário, abre-se espaço para o controle 
judicial. Tal princípio de suma importância para o Direito Financeiro, pois serve como vetor de atuação da atividade 
dos poderes constituídos, na medida em que delimita o exercício da atividade legislativa na elaboração do 
orçamento, por meio de proposta do Executivo, obrigando o Legislativo a subordinar se as regras constitucionais. 
Caso assim não o faca, permite a atuação do Judiciário. Note-se, dessa forma, o perfeito equilíbrio harmonia entre os 
poderes, em respeito ao que determina o art. 2° da CF88. (Curso de Direito Financeiro e Tributário. 11. Ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004. p. 125) 
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É de se observar que qualquer sequestro de realizado em contas públicas por mais que 

embasado em princípio fundamental terá repercussão em outro princípio fundamental, afinal na 

Administração Pública, não há espaço para liberdades e vontades particulares, devendo, o agente 

público, sempre agir com a finalidade de atingir o bem comum, os interesses públicos, e sempre 

segundo àquilo que a lei lhe impõe, só podendo agir secundum legem116. 

Portanto, como forma de compatibilizar nosso entendimento, manifestado e 

defendido acima, no qual a Constituição Federal somente outorgou o poder de sequestro judicial 

em contas públicas - exceção ao regime geral de precatórios - aos magistrados revestidos da 

função de Presidente de Tribunal, com a necessidade de rápida atuação jurisdicional para custeio 

de tratamento de saúde a indivíduo com risco de morte, temos que, em caso de descumprimento 

da ordem judicial pela entidade pública, seja remetido ao Presidente do Tribunal requisitório de 

pagamento de forma urgente para fins de procedência do sequestro judicial, para que de forma 

organizada e em típica atuação jurisdicional, possa o ente público omisso e descumpridor dos 

deveres constitucionais ser “invadido” em seu ambiente financeiro, dando efetividade aos 

princípios fundamentais, especialmente o da vida digna. Logicamente, prescindindo da atuação 

de sequestro em contas públicas, qualquer outra medida assecuratória da efetividade das decisões 

judicias, encontra-se amparada no poder geral de cautela do magistrado previsto no CPC.  

Entende-se, portanto, que a atuação do Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 

sequestro judicial de contas públicas, é típica jurisdicional de controle constitucional “ex officio”, 

assemelhada ao controle político de contracautela previsto nas suspensões de segurança ou 

liminares em procedimentos previstos na Lei do Mandado de Segurança, Ação Civil, entre outras.  

Na prática, teria extrema relevância a implementação dessa solução, especialmente no 

concerne à centralização dos comandos judiciais de sequestro de contas públicas, informações 

públicas-orçamentárias relevantes e economicidade processual, pois imperioso destacar que 

estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)117 , no ano de 2014, em atualização do banco de 

dados dos magistrados do país, demonstrou que o Judiciário brasileiro possuía aproximadamente 

17(dezessete) mil magistrados entre os Tribunais Regionais Federais, Estaduais e do Trabalho. 

                                                             
116 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007, p. 
17. 
117 CNJ. Estudo aponta a produtividade de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28118:estudo-aponta-a-produtividade-de-magistrados-e-servidores-do-poder-
judiciario> Data de acesso: 05/06/2014.  
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Com efeito, a União poderia, em tese e respeitadas às competências jurisdicionais, ser alvo de 17 

(dezessete) mil instancias aptas a manejarem ordem em desfavor de recursos públicos alocados 

nas diversas áreas, desregulando o todo complexo orçamentário público federal.  

Ademais, não é despiciendo lembrar que os recursos orçamentários públicos são 

finitos, sendo, na realidade, impossível custear tudo o que todos necessitam num mesmo 

momento, sendo, destarte, no orçamento o locus adequado para a realização das escolhas trágicas 

públicas118.  

Na verdade, o centro do embate está na atividade orçamentária que ainda não galgou 

importância no cenário jurídico pátrio. As pré-compreensões relativas à má aplicação do dinheiro 

público e à corrupção edificaram o descaso dos indivíduos às questões econômicas e financeiras 

do Estado. Neste palco, o Judiciário tornou-se principal ator para garantia dos direitos 

fundamentais sociais, sendo a judicialização da política uma realidade inafastável. Dessa forma 

preocupação maior exsurge ante a escassez de recursos para suprir todas as necessidades 

públicas, concomitantemente à necessidade de observância das leis orçamentárias. Isto porque 

recursos não aparecem do nada, fato que impõe a consideração dos custos como meio para 

viabilizar a efetivação dos direitos e das políticas públicas no caso concreto. 

Além disso, a competência para escolhas das necessidades públicas, e para execução 

orçamentária pertence, aprioristicamente, aos Poderes Executivo e Legislativo, que detêm um 

legado de desconfiança generalizada. O próprio STJ119 reconhece que não se pode cumprir tudo, 

entretanto, deve-se, ao menos, garantir aos cidadãos um mínimo de direitos que são essenciais a 

uma vida digna, entre os quais, sem a menor dúvida, podemos incluir um padrão mínimo de 

dignidade às pessoas. Visualiza-se, portanto, um círculo vicioso que reclama uma solução, a fim 

de realizar a vontade constitucional: a (re) descoberta do orçamento. 

Noutro giro, num Estado Democrático de Direito, não se pode cogitar relativizar a 

dignidade da pessoa humana, em especial o mínimo existencial120, com base na teoria da reserva 

                                                             
118 GUIDO CALABRESI E PHILIP BOBBIT. Tragic Choices – The conflicts society confronts in the allocation of 
tragically scarce resources. Norton, New York, 1978. 
119 STJ. REsp nº 1.389.952-MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje: 03/6/2014. 
120 E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE 
REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL 
RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE 
OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO 
PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A 
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do possível, a qual foi importada do direito alemão, sem as devidas adaptações121 e não tem 

aceitação plena pelo STF122. Por outro lado, discordamos do entendimento manifestado por 

Andreas Krell123, no qual o argumento financeiro da reserva do possível é uma verdadeira falácia 

no sistema jurídico brasileiro, pois desconsidera a finitude dos recursos financeiros e 

orçamentários públicos, especialmente de entes de menor aporte econômico, agravados pelo 

manifesto desequilíbrio de arrecadação tributária veiculado pela CF/88, não a solucionando a 

questão o simples remanejamento de verbas de outras áreas menos importante, como sugere o 

referido autor.     

Concordamos sim, que se trata de respeitável tarefa constitucional a guarida da busca 

pela efetivação do “padrão mínimo de dignidade às pessoas”, não podendo o ordenamento 

jurídico tolher soluções jurídicas viáveis que visam seu resguardo. No entanto, também não pode 

buscá-lo de qualquer forma, anulando outros princípios igualmente importantes e de relevância 

para o contexto social.  

                                                                                                                                                                                                     
AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA 
DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA 
CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL 
(RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA 
RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: 
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE 
DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A 
TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER 
COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA 
ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A 
COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL 
FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA 
POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE 
LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE 
JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS 
(PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA 
PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, 
NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO.(STF. ARE-AgR 745745. Rel. Min CELSO DE MELLO. Julgamento em 02.12.2014) 
121 PEREIRA, Wellington. O Poder Judiciário e a implementação de políticas públicas. De jure : revista juridica do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 6 jan./jun. 2006. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/27004/implementacao_politicas_publicas_meio.pdf?sequence=
1> Acesso em 10/09/13. 
122 STF. ARE 639337/SP. Rel. Min. Celso de Mello. Dj. 21.06.2011 
123 KRELL. Andreas Joachim. Direito Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des) caminhos d um 
direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabrini, 2002, p. 47. 
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Portanto, nosso entendimento é que a determinação de sequestro de valores em conta 

de públicas é medida extrema, somente admitida na Constituição Federal para casos de preterição 

na ordem de pagamento de precatórios, nos casos em que o Poder Público não coloca à 

disposição do juízo as requisições de pequeno valor, no caso de não alocação orçamentária do 

valor necessário à satisfação anual dos débitos dos precatórios; e, para viabilizar a efetividade das 

decisões judiciais que veiculam princípios fundamentais, especialmente o da vida digna. 

Entretanto, a Constituição Federal não permite o alargamento subjetivo do agente legitimado para 

o sequestro de contas públicas, que é o magistrado revestido da função de Presidente do Tribunal. 

 

3.3.3. O crédito trabalhista é uma exceção ao sistema de precatórios? 

 

Compreendida a situação jurídica referente aos sequestros judiciais, no que diz 

respeito às exceções constitucionais ao sistema de precatórios e os agentes legitimados, é preciso 

explorar os créditos decorrentes das condenações na Justiça do Trabalho, para que se possa 

vislumbrar o seu enquadramento ou não nas exceções ao sistema constitucional de pagamentos 

das dívidas dos entes públicos previstos no art. 100 da CF/88.  

Inicialmente deve ser dado o devido destaque, ao fato de que nem todos os créditos 

provenientes de sentenças judiciais emanadas da Justiça do Trabalho podem ser considerados de 

caráter alimentar. Conforme nos ensina Sérgio Pinto Martins124, os créditos trabalhistas de 

natureza alimentícia que podem ser enquadrados no artigo 100 da Constituição são, regra geral, 

os salários, que consubstanciam-se na fonte de subsistência dos trabalhadores. Dessa forma, o 

caráter alimentar da prestação só estaria presente nas verbas de natureza salarial, como os salários 

retidos e as parcelas remuneratórias não pagas. Nesse conceito não se enquadram crédito possui 

caráter indenizatório(FGTS, indenização de estabilidade, dentre outros). 

Nesse sentido, temos que os créditos trabalhistas “stricto sensu” são dotados de 

natureza alimentar e preferencial, com características constitucionais, assim como legais, 

previstas nas normas, em rol exemplificativo125, insculpidas no §1º do art. 100 da CF/88126 e do 

                                                             
124 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. Pág. 595. 
125 STF. RE 470407/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.5.2006. 
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art. 186 do Código Tributário Nacional127, porquanto constituem patrimônio social mínimo dos 

trabalhadores inerente à sua subsistência e necessidades básicas vitais, art. 6º e 7º da atual Carta 

Maior. 

 A natureza alimentar desses créditos consubstanciando-se na preferência ou 

prioridade de pagamento de precatórios, deu-se com a promulgação da Constituição Federal de 

1988. Entretanto, como não havia definição quais seriam os precatórios desta natureza, o que 

somente ocorreu com a Emenda nº 30/2000, criou-se, inicialmente, interpretações doutrinárias, 

tendo a jurisprudência, em alguns casos, sido chamada a esclarecer, optando pelas dívidas 

decorrentes de vencimentos dos funcionários públicos e das condenações por ato ilícito. Esta 

situação foi esclarecida com a edição do Decreto nº 403/92, que regulamentou a Lei nº 8.197/91, 

e a nível federal estabeleceu no seu artigo 1º, § 2º128. 

Ocorre que, incluído no rol dos créditos de natureza alimentar, os créditos 

trabalhistas, em que pesem as opiniões no sentido da desnecessidade de precatórios para o 

pagamento de verbas alimentares129, consolidou-se entendimento jurisprudencial e doutrinário 

acerca da imprescindibilidade de expedição de precatório para seu adimplemento, apesar da 

preferência desses pagamentos em relação aos demais. Ou seja, os referidos créditos deverão ser 

pagos antes de quaisquer outros, como se estivessem em lista separada dos demais precatórios, 

ressalvando-se, obviamente, a ordem cronológica dos credores. É o que atesta a súmula 655130 do 

STF e a súmula 144 do STJ131. 

Assim, conforme pontua Leonardo Carneiro132, todas as execuções judiciais de 

créditos pecuniários, com exceção das dívidas de pequeno valor definidas em lei, propostas em 

face da Fazenda Pública – independentemente da natureza do crédito ou de quem figure como 

exequente – devem submeter-se ao procedimento próprio de precatório, atendendo-se às regras 

inscritas nos art. 730 e 731 do CPC, que consubstanciam o comando hospedado no art. 100 da 

                                                                                                                                                                                                     
126 CF/88, art. 100, § 1º: Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou 
por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão 
pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. 
127 CTN. Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua 
constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho 
128 Lei nº 8.197/91, art. 1º, § 2°: São considerados créditos de natureza alimentícia aqueles decorrentes de 
condenação ao pagamento de diferenças de vencimentos, proventos e pensões, de indenização por acidente do 
trabalho, de indenização por morte ou invalidez fundadas na responsabilidade civil e de outros da mesma espécie. 
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Constituição Federal. Dessa forma, os créditos trabalhistas não escapam a sistemática de 

precatórios, entendimento Firmado, inclusive, na jurisprudência do TST133. 

Ocorre, no entanto, que alguns Tribunais Regionais do Trabalho, especialmente: o 

TRT da 13ª Região(PB)134, TRT da 21ª Região(RN)135, TRT da 19ª Região(AL)136 e TRT da 22ª 

Região(PI)137, recentemente alargando as hipóteses constitucionais de sequestros em contas 

públicas, inclusive contas específicas de convênios administrativos, para realizar pagamentos de 

pessoal de empregados de empresas terceirizadas. 

Frise-se que, nos casos acima estudados, ao contrário do que é defendido nesse 

trabalho, o entendimento da Justiça especializada trabalhista, parte do pressuposto de que os 

valores sequestrados não integrariam o patrimônio dos entes públicos, mas, ao revés, tratam-se de 

“créditos das empresas terceirizadas”, que inclusive podem está alocados em contas públicas de 

convênios administrativos. Essa interpretação não condiz com a sistemática constitucional de 

precatórios, nem tampouco tem albergue no princípio do federalismo cooperativo, ambos já 

analisados. 

Notadamente, ainda em análise aos casos explicitados, a ordem de sequestro da 

justiça trabalhista que visa o pagamento dos créditos das empresas terceirizadas não recai 

diretamente sobre o patrimônio do ente público, mas sim em patrimônio finalístico destinados à 

execução dos convênios celebrados com a União, dentre os quais foram observados os seguintes: 

reforma de hospitais públicos, construção de praças esportivas, construções de barragens contra 

seca, repasse da merenda escolar, ambos com verbas ainda depositados nas contas bancárias 

específicas vinculadas ao CNPJ do poder público convenente. Imperioso perceber que ante a 

impossibilidade de individualização dos valores pelo sistema eletrônico (BACENJUD), o 

sequestro alcança verbas absolutamente impenhoráveis, havendo patente violação constitucional. 
                                                                                                                                                                                                     
129 TRT-22ª Região, MS 10066-2005-000-22-00, Rel. Arnaldo Boson Paes, Decisão unânime, J. 17.10.2005, DJ-PI 
16.11.2005, p. 07 
130 Súmula nº 655 do STF: A exceção prevista no art. 100, "caput", da Constituição, em favor dos créditos de 
natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem 
cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza. 
131 Súmula nº 144 do STJ: Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferencia, desvinculados os precatórios da 
ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. 
132 CUNHA, Leonardo José Carneiro da, A Fazenda Pública em Juízo, 6ª ed. São Paulo: Dialética: 2008, p. 264. 
133 TST. ReeNec e RO - 19300-03.2010.5.17.0000. Rel. Min. Alexandre Agra Belmonte.  
134 STF. ADPF nº 275. Rel. Min. Teori Zavascki. 
135 STF. Rcl. nº 18155. Rel. Min. Carmem Lucia. 
136 STF. Rcl. nº 17.821. Rel. Min. Dias Toffoli. 
137 STF. ADPF nº 144. Rel . Min. Roberto Barroso (em substituição ao Min. Joaquim Barbosa) 
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Nesse caso, as ordens de sequestro, fundadas em direitos subjetivos individuais, significam o 

mero retardo, por via imprópria, da execução das políticas públicas visadas pelos entes quando da 

celebração do instrumento do convênio. 

Se é certo que os créditos trabalhistas, por possuírem natureza alimentar e 

privilegiada, exigem especialmente uma execução célere, de modo que diversos instrumentos 

possam ser utilizados notoriamente nesse campo do Direito, como a despersonalização da pessoa 

jurídica e o sistema de penhora on-line, entre outros, também não podemos olvidar que a busca 

por bens do devedor, especialmente a Fazenda Pública, não pode ser efetivada de qualquer modo, 

sem a observância dos princípios constitucionais irradiados por todo sistema jurídica, dentre os 

quais o sistema de precatório.  

Assim, a efetivação desses sequestros, fundados em direito subjetivos individuais, 

pode comprometer toda o convênio, objetivo da atuação do Poder Público, evidenciando o caráter 

objetivo da presente questão em detrimento da proteção individual, podendo, ademais, ocasionar 

diversos prejuízos a toda sociedade, os quais serão adiante analisados. Acrescente-se que uso de 

verbas públicas para pagamento de obrigações privadas, independentemente de qualquer devido 

processo legal, não se sustenta e ignora os limites constitucionais da competência da Justiça 

Laboral. 

Oportuno recordar que os referidos sequestros judiciais em contas públicas praticados 

pela Justiça do Trabalho visando pagamento de trabalhador terceirizado em supostos créditos 

desta para com o ente público, também podem se relevar noutra violação ao texto da nossa Lei 

Maior, pois veicula preterição da ordem constitucional de precatórios, consubstanciado no 

pagamento de crédito devido a uma empresa, sob a rubrica de crédito trabalhista de seus 

empregados e, por conseguinte, frustrando a lista constitucional de créditos inscritos 

anteriormente pelo Tribunal competente. Nesse sentido, o TST138 possui entendimento no qual o 

pagamento de acordo judicial, sem a expedição de precatório, e em data posterior à existência de 

outro precatório, caracteriza preterimento do direito de precedência, ou seja, a quebra da ordem 

cronológica de pagamento, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, a única 

diferença do julgado acima é que o pagamento advém de acordo judicial e não de decisão de 

sequestro, o que, no nosso entendimento, não altera o raciocínio explicitado. 
                                                             
138 TST - RO: 1649431919925170001  164943-19.1992.5.17.0001, Relator: Milton de Moura França, Data de 
Julgamento: 04/09/2003, Tribunal Pleno,, Data de Publicação: DJ 10/10/2003. 



79 
 

O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 61, de 07 de outubro de 

2008, reconhece os inconvenientes causados por bloqueios múltiplos pelo sistema BACENJUD, e 

no seu art. 4º, faculta a qualquer pessoa jurídica solicitar o cadastramento de conta única apta a 

acolher bloqueios realizados por meio do BACENJUD. No entanto, mesmo com conta 

cadastrada, as contas específicas de convênios administrativos entre entes públicos, em razão de 

eventual insuficiência de recursos momentâneos em determinadas contas de execução 

orçamentária, denominada geralmente de conta única, continuam a ser alvo desses 

inconstitucionais sequestros judiciais.     

Com efeito, a melhor solução a ser dado ao caso, em consonância com o 

posicionamento do STF139 e com sistema previsto no art. 100 da Constituição Federal, deveria 

ser, quando da resolução da causa pela Justiça Comum (ente público x empresa terceirizada), 

com o depósito realizado em conta judicial para empresa contratada através do devido precatório 

judicial, a Justiça do Trabalho expedir ordem de bloqueio desses valores antes de sua retirada 

pela empresa, para pagamento aos substituídos em ação coletiva ou dos reclamantes em ação 

individual. Dessa forma, cumprir-se-ia os termos da Constituição, bem como o trâmite processual 

estaria em conformidade com o posicionamento, já explicitado, da Corte Suprema. 

Dúvidas também não há de que essa forma de adimplemento dos créditos trabalhistas 

de empregados de terceirizadas é menos célere do que a Justiça do Trabalho vem aplicando nos 

casos esposados, no entanto não se pode no afã de viabilizar um direito, desconfigurar institutos 

constitucionais de resguardo da própria coletividade. 

 

3.4. AS CONSEQUÊNCIAS E RESPONSABILIDADES PELA EFETIVAÇÃO DO 

SEQUESTRO JUDICIAL DE CONTAS VINCULADAS A CONVÊNIOS 

ADMINISTRATIVOS.  

 

Já vimos, no primeiro capítulo, que todos aqueles que concorram para a execução do 

convênio administrativo estão a ela vinculados e responderão na medida de sua responsabilidade, 

                                                             
139 STF - AG.REG.NA RECLAMAÇÃO Rcl nº 1878/SP. Rel. Min. Marco Aurélio. 
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ou seja, de sua atuação no processo. Assim, os responsáveis140 pela aplicação de quaisquer 

recursos repassados pela União, mediante convênio, contrato de repasse ou outros instrumentos 

congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município devem estar atentos às condutas a que 

podem ser responsabilizados. 

Com efeito, a jurisprudência do TCU é no sentido de atribuir responsabilidade 

pessoal do gestor pela comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos 

mediante convênio (Acórdãos 384/1998-Segunda Câmara; 372/1999-Segunda Câmara e 

92/1999-Primeira Câmara). Essa responsabilização decorre, especialmente, da determinação 

constitucional da prestação de contas, instituída pelo art. 70, parágrafo único, da Carta Magna, 

que impõe o dever de prestar contas a “qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.  

Como o foco de nosso estudo é o sequestro judicial de verbas transferidas por 

convênios administrativos entre os entes públicos, questão de revelo a presente pesquisa é a 

resposta aos seguintes questionamentos: o ente público poderá ser responsabilizado em caso de 

não cumprimento das metas traçadas pelo convênio obstado financeiramente por sequestro 

judicial? E mais, o Juiz pode ser responsabilizado por dar causa a essa inexecução do convênio?  

Para melhor compreensão das responsabilidades inerentes ao emprego irregular das 

verbas conveniadas ocasionado pela inexecução parcial ou total decorrente da retirada financeira 

da conta de convênio, via sequestro judicial, necessário separar de um lado a responsabilização 

do ente público e, de outro, a responsabilização dos agentes públicos envolvidos no convênio. 

Em relação ao ente público, a inexecução total ou parcial do objeto pactuado 

ocasionará, depois de esgotadas as providências administrativas a cargo do ente concedente, a 

instauração do procedimento de tomada de contas especial (TCE). A simples instauração desse 

procedimento investigativo já gera a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no 

SICONV141, repercutindo no sistema SIAFI/CAUC, o que será fator restritivo para novas 

transferências de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da 

União mediante convênios, contratos de repasse e termos de cooperação, nos termos do inciso IV 

                                                             
140 TCU. Acórdão nº 1.264/2011-Plenário, DOU de 26/05/11. 
141 Inciso I, §3º, do art. 82 da Portaria Interministerial nº 507/2011 
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do art. 10 da Portaria Interministerial nº 507/2011. Com efeito, a referida legislação já reconhece 

o ente público como quem esteja em mora, inadimplente com outros convênios celebrados com 

órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, ou irregular em qualquer das exigências 

da mencionada Portaria. 

Ressalte-se, ademais, que está superada a questão da legalidade da inscrição do ente 

no SIAFI/CAUC por não consecução dos objetivos do convênio celebrado, sendo legal o ato de 

inscrição das pendências junto os referidos órgãos, com aceitação da jurisprudência pacífica dos 

Tribunais142.  

Logicamente, o ente público impedido de receber transferências voluntárias terá 

sérias dificuldades para gerir máquina pública sem ajuda do ente de maior aporte financeiro que é 

a União. Não é demais destacar que em razão da distribuição tributária constitucional, a União 

detém quase 70% da arrecadação e, mesmo depois de efetuados os repasses constitucionais ainda 

fica com 57% do total arrecadado143, ocasionando uma séria distorção no Pacto Federativo, em 

relação aos Estados e municípios. Dessa forma, o instituto convênio administrativo para veicular 

transferências voluntárias surge como solução momentânea e essencial aos entes federados, 

inclusive para lidar com situações específicas ou imprevistas. Nesse contexto, o ente da federação 

que esteja impedido de realizar convênios com a União, terá certamente grandes dificuldades de 

realização de obras, aumento de serviços públicos, implementação de novas políticas públicas, 

dentre outros atos de governabilidade.   

Por essa razão, inúmeras ações judiciais impetradas no sentido de livrar os entes 

públicos dos registros negativos no sistema SIAFI, perante inclusive o STF, são crescentes e 

encontram razoável aceitação na Corte Suprema, a qual já se manifestou pela concessão de 

liminares para afastar a inscrição de Estados em registro tais como o CADIN e o CAUC, sob o 

argumento de que a inviabilidade de formalizar acordos e convênios, bem como receber repasses 

de verbas, pode gerar prejuízos ainda maiores (inclusive com a paralisação de serviços 

essenciais) do que ausência da inscrição do ente público, supostamente devedor, nesses bancos de 

                                                             
142 ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIAFI. 
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PENDÊNCIA DE PROCESSOS NO TCU. LEGALIDADE 
DO ATO.(TRF-1 - AC: 40207 DF 1999.01.00.040207-6, Relator: JUIZ FEDERAL MANOEL JOSÉ FERREIRA 
NUNES (CONV.), Data de Julgamento: 15/04/2003, PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 
22/05/2003 DJ p.98) 
143 SEFA. Planejamento discute o pacto federativo. disponível em <http://www.sefa.pa.gov.br/site/index.php/todas-
as-noticias/4456-planejamento-discute-o-pacto-federativo> data de aceso: 25/06/2014. 
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dados. Ademais, entendeu-se que o registro deveria ser precedido de notificação, conforme 

preceitua o art. 2º, § 2o, da Lei no 10.522/2002, como forma de se efetivar a garantia do devido 

processo legal144.  

Retornando ao caso específico, conforme outrora explicitado, a efetivação e 

liberação, em finalidade diversa da pactuada, dos valores sequestrados judicialmente de contas de 

convênios públicos além do prejuízo presente, uma vez que paralisa a execução de um 

determinado convênio, pode ocasionar prejuízos graves e futuros ao ente por ser fator restritivo 

para novas transferências de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social da União mediante convênios, o que, em decorrência desse impedimento, outros graves 

problemas podem surgir com o abandono forçado do ente pela União. Outrossim, estando 

“negativado” no sistema SIAFI/CAUC, o ente público também estará impedido de realizar 

operações de crédito com instituições financeiras federais, tais como a Caixa Econômica Federal. 

Portanto, em razão de uma inconstitucional decisão judicial de sequestro em conta de convênio, 

que ocasionar a inexecução do referido pacto, o ente público vivenciará um abismo financeiro de 

inimagináveis consequências, atingido a população em geral.   

Por outro lado, no caso específico, entendemos que o referido gestor público não deu 

causa a paralisação do objeto conveniado, sendo a interrupção ocasionada pela retirada judicial 

das verbas conveniadas, podendo o ente convenente, também via Poder Judiciário, demonstrar 

essas razões para escapar de sofrer as consequências do ato, desde que tem realizados todos os 

meios possíveis para reversão do referido sequestro judicial, amoldando-se a intrepretação dada 

pelo TRF da 5ª região a situação narrada na Instrução Normativa nº 01/1997, em seu art. 5, 

parágrafo 2º, na qual a culpa pela irregularidade não pode ser imputada a gestão do convênio:  

ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA DO GESTOR ANTERIOR. INSCRIÇÃO 
DO MUNICÍPIO NO SIAFI. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIAS 
TOMADAS PELO ATUAL PREFEITO. 1. Sentença que julgou procedente, em parte, o 
pedido formulado pelo Município de Santa Cruz -PB, para determinar a suspensão da 
inscrição da Comuna no SIAFI, ocasionada em decorrência de supostas irregularidades 
no Convênio nº 526/2001, celebrado com o Fundo Nacional de Saúde. 2. Este Tribunal 
já consolidou entendimento no sentido de que a inadimplência do Município, em 
decorrência de irregularidades praticadas por ex-prefeito, a ensejar inscrições positivas 
no cadastro do SIAFI/CAUC, há de ser excluída quando o atual administrador 
demonstrar haver tomado as providências cabíveis para saná-las. 3. Na hipótese, embora 

                                                             
144 Nesse sentido: STF.AC-MC no 39/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 11.7.2003; STF. AC-MC 
no 266/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 31.5.2004; STF. AC-MC no 259/AP, Rel. Min. 
Março Aurélio, Tribunal Pleno, unânime, DJ 3.12.2004; STF. AC-QO-MC no 659/DF, Rel. Min. Carlos Britto, 
Plenário, unânime, DJ 25.8.2006. 
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não haja notícia nos autos de que tenha sido instaurada a tomada de contas especial, a 
que alude a IN nº 01/1997, em seu art. 5, parágrafo 2º, não se afigura razoável a 
permanência da inscrição do nome do Município no SIAFI em razão de suposta 
malversação de verbas federais imputada ao seu ex-gestor, tendo em vista que a atual 
prefeita principiou as medidas que estavam ao seu alcance para a responsabilização do 
antigo administrador, uma vez que noticiou o fato ao MPF, para fins de demanda 
criminal (fls. 37/40). 4. Apelação e Remessa Necessária improvidas. (TRF-5 - REEX: 
83392420114058200  , Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira 
Filho, Data de Julgamento: 06/06/2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 
13/06/2013). 

 

Dessa forma, nos casos de sequestro judiciais de convênios públicos, evidenciada e 

comprovada a total ausência de dolo ou culpa da gestão convenial na paralisação e, por 

conseguinte, inexecução parcial ou total do objeto do convenio, não há que se cogitar de 

responsabilização do ente público, salvo se o sequestro judicial da conta pública específica 

decorreu de atos irregulares no cumprimento do próprio objeto do ajuste, sendo totalmente 

possível seu bloqueio judicial e, nesse caso, responsabilização do ente público (durante a gestão 

faltosa), do respectivo gestor e de qualquer outro agente que tenha dada causa ao emprego 

irregular das referidas verbas, tudo conforme art. 65 da supracitada Portaria. 

Portanto, afastada a conduta culposa ou dolosa, também não se cogita da prática de 

crime por aplicação em finalidade diversa daquela explicitada no convênio (crime contra o 

Sistema Financeiro, artigo 20 da Lei n° 7.492/86 ou crime de emprego irregular de verbas ou 

rendas públicas, art. 315, do Código Penal). 

Noutro giro, também, questiona-se a possibilidade de responsabilização do juiz que 

ordenou o sequestro de verbas de convênios públicos, liberando-os para finalidade diversa da 

celebrada.  

Antes da análise do caso específico, imperioso frisar que a responsabilização do 

Estado-juiz pode se dar tanto por atos lícitos quanto por atos ilícitos. Na categoria dos atos lícitos, 

encontram-se aquelas hipóteses em que o Estado atua em conformidade com a norma, que a 

despeito disso, causa prejuízo superior ao dano esperado, atingindo certo jurisdicionado, 

especificamente. Por outro lado, os atos ilícitos são aqueles que de alguma forma são praticados 

em desconformidade com as normas estabelecidas pelo ordenamento jurídico. Essa última 

categoria não se amolda ao alvo de nossa pesquisa, pois flagrantemente não seria ato ilícito o 

caso das ordens judiciais de sequestros de convênios. 
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No entanto, tendo conhecimento de que as verbas sequestradas são oriundas de verbas 

de convênios administrativos e mesmo assim, o magistrado determina a liberação dos valores em 

finalidade diversa, nasce à possibilidade de averiguação da responsabilidade pelo enquadramento 

do ato do Estado-juiz, lícito sem dúvidas, que causa prejuízo superior ao dano causado.  

Ressalte-se que, a priori, a utilização do sistema Bacen Jud para viabilizar bloqueio 

de ativos financeiros em contas públicas do ente devedor, que conforme item 3.3.2 somente é 

possível ser exercido por magistrado revestido da função de Presidente do Tribunal, não 

configura qualquer irregularidade, podendo inclusive desavisadamente bloquear verbas de 

convênios públicos em contas específicas, pois essas contas vinculam o CNPJ do convenente e o 

referido sistema de bloqueio não distingue a origem dos recursos a serem sequestrados. No 

entanto, comprovada pela Fazenda Pública, em juízo, a origem convenial das referidas verbas, a 

ignorância da situação fática do magistrado cessa, não havendo com alegar eventual 

desconhecimento. Nesse caso, a liberação dos valores bloqueados em finalidade diversa do ajuste 

celebrado, especialmente para pagamento de verba trabalhista, tornando-se efetivado o sequestro, 

pode ensejar o enquadramento do ato como erro judiciário. 

Imagine-se que um indivíduo residente na zona rural de determinado interior do País, 

teria sido contemplado em sua residência pelo projeto de construção de cisternas para combate a 

seca viabilizado por convênio assinado entre o ente municipal e a União. Entretanto, o convênio 

não foi firmado por inscrição do referido município no sistema SICONV/SIAFI/CAUC, em razão 

do inadimplemento parcial de outro convênio, em virtude de paralização financeira causada por 

sequestro judicial e, mesmo sabendo a origem das verbas, houve determinação de liberação dos 

valores pelo juiz da Vara Trabalhista da mencionada cidade, para pagamento de verbas salariais a 

funcionários terceirizados. Por fim, em virtude da seca, os animais – fonte de renda - do referido 

indivíduo morreram por falta de água. Nesse cenário, entendemos que há uma clara violação 

constitucional, ocasionado por decisão judicial incompetente e que se utilizou de meio 

inadequado para a finalidade pretendida, gerando nítido prejuízo ao referido cidadão. Com efeito, 

o cenário é farto para responsabilização por erro judiciário. 
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Habitualmente, erro judiciário é associado a equívocos cometidos, pelo magistrado, 

no curso de processos que tramitam na seara criminal. Siches145 entende por erro como toda 

atividade jurisdicional dotada de algum engano ou equívoco que gere prejuízo ou dano a alguém, 

independentemente do procedimento e da materialidade do Direito aplicado. Assim, não são 

passíveis de erro, apenas as demandas propostas na esfera penal. 

No entanto, ainda que constatado o erro judiciário, em razão do disposto no parágrafo 

6º, art. 37 da Carta Magna, o Estado é responsável objetivamente e diretamente, e apenas nos 

casos previstos em lei, poderia o magistrado responder de forma indireta, por via da ação 

regressiva. O STF146 já decidiu que, em se tratando de dano causado por magistrado no exercício 

da função jurisdicional, a ação indenizatória deve ser ajuizada somente em face da respectiva 

pessoa de direito público e não diretamente em face do magistrado, e isso porque este se 

caracteriza como agente político do Estado, não se podendo, na hipótese, vislumbrar 

responsabilidade concorrente, mas apenas a que eventualmente venha a decorrer do exercício do 

direito do regresso147.  

Por fim, destaque deve ser dado à consequência financeira ocasionada pela efetivação 

do sequestro de conta pública vinculado a determinado convênio administrativo, referente à 

devolução dos valores ao ente concedente. Tal consequência é distinta da responsabilização 

acima posicionada.  

A despeito de não poder ser penalizado nas três esferas: administrativa, civil ou 

criminal, o ente convenente encontra-se vinculado ainda a um ajuste (natureza contratual) com 

pendências físicas e financeiras não concluídas e com prejuízos a todos os envolvidos. Dessa 

forma, não se pode deixar de reconhecer que a utilização dos recursos se deu em 

desconformidade com o plano de trabalho do convênio, mesmo que ausente o dolo ou a culpa do 

gestor, ensejará obrigação do convenente em devolvê-los devidamente atualizados, conforme 

exigido pelo Decreto nº 6.170/07 e Portaria nº 507/2011, para a quitação de débitos para com a 

Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação 

e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente. 

                                                             
145 SICHES, Luis Recasens. “Nueva filosofia de la interpretación del derecho” México: Editorial Porrúa, 1973. 
p.111. 
146 STF. RE nº 228.977-SP. Rel. Min. Neri da Silveira, DJ 12/04/2002. 
147 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007, 
p.514.  
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Note-se que de uma forma inconstitucional e as avessas, o ente público acaba por se 

beneficiar (aliás, única vantagem visualizada) do pagamento realizado pela ordem judicial de 

sequestro compulsória ao terceiro exequente, fazendo com que o suposto débito para com o 

credor beneficiário da ordem seja abatido do montante real devido. Essa operação judicial 

financeira e desastrosa não pode, de forma alguma, servir de argumento ao ente concedente para 

não devolver dos recursos dispostos à finalidade não cumprida. 

Desse posicionamento não diverge o Tribunal de Contas da União, em manifestação 

colacionado aos autos da ADPF nº 275/PB, no STF: 

“(...) os recursos financeiros bloqueados são oriundos do Programa de Aceleração do 
Crescimento Econômico - PAC, regido pela Lei n° 11.578/2007. Assim, nos moldes 
estipulados pelo referido diploma normativo, uma vez evidenciado o uso dos recursos 
financeiros em desconformidade com o termo de compromisso assinado, fica o ente 
beneficiário obrigado a devolvê-los à União(...)”. 

 

Frise-se, por fim, que a contrapartida desembolsada pelo convenente não será 

devolvida, pois findo tragicamente o convênio, cessa o patrimônio finalístico, no que se daria o 

retorno das verbas às origens previstas nas contas públicas gerais para utilização na execução 

orçamentária anual. A referida devolução, destarte, nada mais seria que uma confusão de verbas, 

consubstanciando inútil providencia. Nesse mesmo sentido, caso a contrapartida tenha sido 

efetivada por verbas decorrentes de operação de crédito (financiamento bancário) para 

viabilização do objeto do convênio, remanesce para o ente público a intacta obrigação de 

pagamento do financiamento, pelas razões acima mencionadas. 

 Com essas considerações, finalizamos o capítulo de demonstra, por diversos 

enfoques, a inconstitucionalidade das decisões judicias de sequestro em contas específicas de 

convênios administrativos, merecendo aprofundamento na pesquisa, no próximo capítulo, os 

meios jurídicos constitucionais de controle da constitucionalidade dos referidos atos, como forma 

de evitar todos os prejuízos evidenciados.  
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4. MEIOS JURÍDICOS CONSTITUCIONAIS DE CONTROLE DA 

CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS NAS CONTAS 

DE CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS.  

 

4.1. A CONTRARIEDADE À CONTITUIÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. 

 

No Estado contemporâneo, o texto constitucional ocupa a posição de delimitador do 

horizonte de possibilidades para elaboração de todo o ordenamento jurídico de uma nação, 

assumindo o papel de condição de validade de todos os atos administrativos, judiciais e 

legislativos. Como bem assinala José Afonso da Silva148 a constituição é o vértice do sistema 

jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida 

em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos.  Nesse sentido, há que se imaginar 

uma espécie de controle de adequação das demais normas com a constituição, garantindo-se, 

dessa forma, a unidade e harmonia do sistema jurídico.  

 A temática do controle de constitucionalidade é tradicionalmente reduzida pela 

ciência do direito aos atos jurídicos praticados no âmbito competência legislativa, no entanto,  o 

controle de constitucionalidade pode ser conceituado, nas lições de Marcelo Neves149, como o 

juízo de adequação da ato infraconstitucional à norma constitucional, atuando esta última como 

parâmetro de validade do primeiro. 

 Nesse contexto o controle de constitucionalidade dos atos jurídicos dentro do nosso 

sistema constitucional pode se dá, também, em desfavor de decisões judiciais. Desta forma, 

questão primordial a ser enfrentada no início desse capítulo diz respeito à inclusão das decisões 

judiciais dentre os atos do Poder Público impugnáveis por meio de controle de 

constitucionalidade. 

Nas lições de Gilmar Mendes150, Uma decisão judicial que, sem fundamento legal, 

afete situação individual revela-se contraria à ordem constitucional, pelo menos ao direito 

                                                             
148 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 45. 
149 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. 1. ed. São Paulo:Saraiva, 1988. p. 74. 
150 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p.1162 
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subsidiário da liberdade de ação, o que a citada doutrina alemã (Klaus Schlaich) chama de 

“auffangrundrecht”. 

Nesse sentido, uma decisão judicial seja ela decisão interlocutória, sentenças ou 

acórdão, pode afrontar à Constituição de diversas formas. De inicio, vem sempre a lembrança da 

hipótese de que, em uma decisão judicial, o Estado-Juiz, a luz de uma norma inconstitucional, 

considera-a como embasamento válido, constitucional, implícita ou explicitamente, para a sua 

fundamentação decisória. Destaque-se que a recíproca também é verdadeira: ao se considerar 

inconstitucional determinada norma - quando, em verdade não o é- também se estará ferindo a 

Carta Maior. Dessa forma, entendemos equivocado o raciocínio de que essa situação ensejaria 

urna mero afronte à legalidade, sob a argumento de que a decisão teria apenas afrontado 

diretamente a Lei, e não à Constituição. Tal raciocínio é válido apenas para restringir o cabimento 

de recurso extraordinário, em razão do regime estrito da previsão de competência do STF na 

Constituição Federal, pois como a lei não foi aplicada em razão de um juízo, de 

(in)constitucionalidade, não há como negar que, caso esse juízo seja errôneo, tal decisão 

carregaria um resultado inconstitucional. 

Importante destacar a conclusão que chegou Teori Zavascki151, na qual a sentença é 

inconstitucional não apenas quando aplica uma norma inconstitucional (ou com um sentido ou 

uma situação tidos por inconstitucionais), mas também quando, por exemplo, deixa de aplicar 

norma declarada constitucional, ou ainda quando aplica norma constitucional considerada não 

autoaplicável e assim por diante.  

A decisão pode, ainda, afrontar diretamente normas constitucionais quando deixa de 

observar os princípios constitucionais da independência e harmonia dos poderes (Constituição da 

República, art. 2º), da reserva legal em matéria orçamentária (CF/88, art. 167, VI e X) e do 

federalismo cooperativo (CF/88 arts. 23, 24 e 241), todos qualificados e compreendidos como 

preceitos fundamentais em nossa Lei Maior, consubstanciando em verdadeiras decisões judicias 

inconstitucionais de sequestro de transferências voluntárias em contas específicas de convênios 

administrativo.  

                                                             
151 ZAVASCKY, Teori Albino. Embargos à execução com eficácia rescisória: sentido e alcance do art. 741 do CPC. 
In: NASCIMENTO, Carlos Valder do; DELGADO, José Augusto(Org). Coisa Julgada Inconstitucional. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008.      
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Com isso, pode-se constatar que a decisão judicial eminentemente de natureza 

constitucional, deve efetivamente respeitar às regras da hermenêutica da Constituição, através de 

um método sistemático, conforme explicita Paulo Bonavides152:  

“Com respeito à doutrina, basta lembrar o apreço que os constitucionalistas têm de 
último manifestado à noção de sistema, a ponto de um deles afirmar que todo método de 
interpretação, de uma forma ou de outra, há de lidar sempre com aquele conceito e que a 
Ciência do Direito “ou é sistemática ou não é nada”. 

 

Também é fácil perceber que, se se admite como expressamente estabelecido na 

Constituição que os direitos fundamentais vinculam todos os Poderes e que a decisão judicial 

deve observar a Constituição e a lei, no caso a decisão judicial que se revele desprovida de base 

legal afronta algum direito individual específico, pelo menos na vertente do princípio da 

legalidade.  

Nesse cenário, demonstram-se legítimos para desfazer suposta aplicação errônea de 

lei inconstitucional os meios processuais previstos pelo constituinte ou legislador para reforma ou 

suspensão da ordem. Destaque-se que Eduardo Talamini153, com o qual concordamos, entende 

que a sentença fundada em solução inconstitucional juridicamente existe e é eficaz. Ou seja, a 

sentença amparada em lei, aplicação ou interpretação inconstitucional não é juridicamente 

inexistente nem padece de uma nulidade ou ineficácia tal que a faca impugnável a todo tempo e 

por qualquer via, necessitando, portanto, de sua reforma ou retirada do mundo jurídico.  

É imprescindível que devam ser observados o devido processo constitucional e os 

princípios dele decorrentes que, no atual contexto democrático, são verdadeiros direitos 

fundamentais. Afinal, será a partir deles que as razões de justificação apresentadas pelas partes e 

demais interessados poderão transformar-se em razões de decisão, permitindo a construção de 

uma decisão válida, legítima e constitucional. E não há dúvidas de que os princípios 

constitucionais devam ser plenamente atendidos, pois todos esses direitos fundamentais são 

considerados títulos líquidos, certos e exigíveis, segundo o texto constitucional154. 

                                                             
152 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 10ª Edição. Malheiros Editores, 2000, p .152. 
153 TALAMINI, Eduardo. A objeção na execução(exceção de pré-executividade ) e a reforma do Código de Processo 
Civil. Revista de Processo, ano 32,  nº 153. Nov. 2007. São Paulo: RT, 2007, pp. 11-32.   
154 LEAL, Rosemiro Pereira. O garantismo processual e direitos fundamentais líquidos e certos. In: MERLE, Jean-
Christophe; MOREIRA, Luiz (org.). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy, 2003. p. 335-343. 
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Frise-se que o objeto desse nosso estudo também são os meios jurídicos 

constitucionais aptos a afastarem as decisões judiciais inconstitucionais ainda não transitadas em 

julgado. Não sendo, portanto, alvo da pesquisa o aprofundamento do fenômeno que em doutrina 

chama de coisa julgada inconstitucional, a qual seria combatida, dentre outros, pelo o 

ajuizamento de ação rescisória, querela nullitatis ou embargos à execução ou impugnação com 

fundamento no 475-L, II, §1º; e 741, II, paragrafo único, ambos do CPC155 e, e até mesmo a 

tentativa de revisão supranacional por meio do art. 44 do Pacto de San Jose da Costa Rica156 

ratificado e incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto Legislativo nº. 89/98 

cumulado com o Decreto n. 678/92. 

Nesse contexto, os meios jurídicos constitucionais eficazes a reforma ou suspensão 

das decisões de sequestro judiciais de convênios administrativos, que serão adiante analisados, 

podem ser viabilizados, em nosso ordenamento, em ambos os sistemas: concentrado ou difuso de 

controle de constitucionalidade, pois qualquer magistrado tem o poder-dever de analisar 

incidentalmente, mesmo de ofício, a constitucionalidade de normas eventualmente aplicáveis a 

resolução da demanda que lhe é submetida. Nesses casos, concordamos com os ensinamentos de 

Juarez Freitas157 no qual todo juiz, no sistema brasileiro, é, de certo modo, juiz constitucional. 

Dessa forma, quando se tem qualquer provimento judicial emitido após a observância 

de todos os direitos processuais das partes, ha sempre - ainda que implícita - uma analise de 

constitucionalidade, legitimada por nossa ordem constitucional. Com efeito, o juiz, ao valorar os 

enunciados constitucionais e legais que lhes são fornecidos pelo ordenamento jurídico, cria as 

normas jurídicas, praticando o que Rodrigo Borba158, denominado de "filtragem constitucional". 

                                                             
155 Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: (...)§ 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput 
deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo 
tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 11.232, 
de 2005). Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: (...) Parágrafo 
único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial 
fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em 
aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a 
Constituição Federal. (Redação pela Lei nº 11.232, de 2005) 
156 Pacto San Jose da Costa Rica, artigo 44 - Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental 
legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que 
contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte. 
157 FREITAS, Juarez. O Intérprete e o poder de dar vida à Constituição: Preceitos de Exegese Constitucional – 
Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – nº 35 - Pág. 15 e seguintes – Abril/Junho/2000. 
158 BORBA, Rodrigo Esperança. Existe sentença transitada em julgado constitucional?. Revista as SJRJ, Rio de 
Janeiro, nº 26, 2009, pp. 117-132.    
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De fato, o poder para exercer a fiscalidade da Constituição decorre da autoridade para interpretá-

la. 

Não por outra razão, além do controle difuso, a nossa Carta Maior permite o controle 

concentrado de constitucionalidade das decisões judiciais que violam frontalmente preceitos tidos 

na Constituição, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da ação de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental – ADPF, que será melhor estudo no item 4.4. 

Como fecho do tema, deve ser ressaltado que objeto do controle de 

constitucionalidade aqui traçado refere-se, tão–somente, as decisões judiciais inconsticuionais. 

Por essa razão não vislumbra a possibilidade de ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) como meio jurídico constitucional apto combater violação 

constitucionais, pois o objeto da ADI é , em regra, de natureza legislativa abstrata, em especial 

leis ou atos normativos do Poder Público, federal ou estadual, em face da Constituição Federal. 

No mesmo sentido, também se entende como incabível o manejo de ação declaratória de 

constitucionalidade(ADC), também em virtude de ter objeto de controle restrito a leis ou atos 

normativos federais. Destaque-se, por fim, que ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

também não se amolda a temática desenvolvida, por ter objetivos totalmente dissociadas do 

conteúdo traçado nesse estudo. 

Feitas essas considerações, passa-se a análise específica dos institutos constitucionais 

de combate a decisões judiciais inconstitucionais, não tendo a pretensão de esgotar os aspectos 

procedimentais dos referidos meios jurídicos, mas demonstrar o seu cabimento e eficácia para o 

ente público lesado nas hipóteses de sequestros judiciais de convênios administrativos.   

 

4.2.  O MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. 

 

Primeiro meio jurídico de controle de constitucionalidade de decisões judiciais a ser 

estudado, tem origem em decorrência do fortalecimento dos direitos individuais, sociais e, 

modernamente, dos direitos difusos e da preocupação do legislador em limitar os poderes estatais, 
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surgindo, então, com vistas a dar maior proteção dos direitos do homem, o mandado de 

segurança159. 

O mandado de segurança consiste em uma ação constitucional, de natureza civil, 

contenciosa e mandamental, regida por lei especial que tem por escopo proteger direito líquido e 

certo contra ato praticado por autoridade pública. Atualmente previsto no art. 5º, inciso LXIX160, 

da Constituição Federal promulgada em 1988, o seu “status” constitucional se deve desde a 

Constituição de 1934 e, após, sempre presente nos texto de todas as constituições federais 

brasileiras, com exceção da Carta de 1937. O referido instituto é regulamentado pela Lei 

12.016/2009, que sucedeu, dentre tantas outras, a antiga Lei 1.533, de 31 de dezembro de 1951. 

Trata-se de meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, 

órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito 

individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de 

lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

O conceito trazido por Cretella Junior161 demonstra a importância do instituto:  

“(...) ação de rito sumaríssimo, onde, todo aquele que, por ilegalidade ou abuso de poder, 
proveniente de autoridade Pública ou de delegado do Poder Público, certo e 
incontestável, não amparável por Habeas Corpus,” ou tenha o justificável receio de 
sofrê-la, tem o direito de suscitar o controle jurisdicional do ato ilegal editado, ou a 
remoção da ameaça coativa, a fim de que o Estado devolva, ao interessado, aquilo que o 
ato lhe ameaçou tirar ou efetivamente tirou (...).” 
 

No entanto, não basta, para fins de mandado de segurança, que a pretensão ajuizada 

seja admissível perante o nosso ordenamento jurídico, necessitando do chamado "direito líquido e 

certo”. Registramos, por oportuno, a lição de Hely Lopes Meirelles162: 

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na 
sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o 
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em 
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua explicação ao 
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada, 
se seu exercício depender de situações e fato ainda indeterminados, não rende ensejo à 
segurança embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” 

                                                             
159 MENEZES DIREITO, Carlos Alberto. Manual do Mandado de Segurança. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
p.p. 3-4. 
160 CF/88, art. 5º, inciso LXIX: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 
161 CRETELLA JUNIOR, José. Direito administrativo brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p 921. 
162 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 430. 
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Carlos Alberto Menezes Direito, em seu Manual do Mandado de Segurança afirma 

que a expressão direito líquido e certo, herdeira de “direito certo e incontestável”, da Constituição 

de 1934, tem o alcance próprio de direito manifesto, evidente, que exsurge da lei com claridade, 

que é sobranceiro a qualquer dúvida razoável e maior que qualquer controvérsia sensata, 

dispensando a alta indagação de fatos intricados, complexos ou duvidosos.163 

Com efeito, o direito liquido e certo da Fazenda Pública nos casos estudados nesse 

trabalho, estão nitidamente consubstanciado na violação constitucional aos princípios da 

independência e harmonia dos poderes (CF/88, art. 2º), princípio da reserva legal em matéria 

orçamentária(CF/88, art. 167, VI e X) e o princípio do federalismo cooperativo(CF/88, arts. 23, 

24 e 241), bem como pelo vício constitucional subjetivo em razão da falta de competência de 

magistrado não investido na função de Presidente do Tribunal para sequestrar verbas públicas, 

ambos devidamente explicitados no capítulo anterior. Acrescente-se que, a garantia desse direito 

liquido e certo, deve atingir contornos céleres, em face do perigo da demora, encontrado sem 

qualquer dificuldade, especialmente por causa das severas consequências ao ente público pela a 

negativação do referido no sistema SIAFI/CAUC, ocasionado pelo descumprimento do convênio 

por falta de verba, as quais foram sequestradas judicialmente, o que gera, de imediato, o 

impedimento para recebimento de novas transferências voluntárias, inviabilizando qualquer 

gestão administrativa de entidade pública de menor aporte financeiro, como os municípios. 

Assentadas as lições preliminares, noutro giro, dúvidas não também há acerca da 

legitimidade ativa ad causam para a Fazenda Pública impetrar mandado de segurança em 

desfavor de decisões judiciais, no entanto, maiores considerações devem ser esposadas. Com 

efeito, da análise literal dos dispositivos aplicáveis ao Mandado de Segurança (art. 5o, LXIX, da 

CF/1988 e art. 1º da Lei nº 12.016/2009), extrai-se que, em linhas gerais, é atribuída legitimidade 

ativa a alguém que sofra ou esteja na iminência de sofrer violação de direito seu em decorrência 

de ato abusivo ou ilegal de autoridade. Ademais, direitos e garantias fundamentais não admitem 

interpretação restritiva; se a Constituição da República não fez restrições ao uso do Mandado de 

Segurança por pessoa jurídica de direito público, não cabe ao intérprete fazê-lo164. Nesta linha de 

raciocínio, o mandado pode ser utilizado por um ente público contra ato de outro ente público, 
                                                             
163 DIREITO, Carlos Alberto Menezes. Manual do Mandado de Segurança. 4ª ed. Renovar: Rio de Janeiro, 2003, p. 
66. 
164 FUX, Luiz. A legitimatio ad causam no Mandado de Segurança. Revista JC, nº 165. 2014.  
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sendo vedada a utilização do writ contra ato de particular despido de caráter publicizado. Esse 

também é o entendimento da jurisprudência do STJ165. 

Necessário frisar, mesmo não sendo o objeto do controle aqui estudado, o mandado 

de segurança pode ser utilizado como instrumento de compatibilidade constitucional de normas 

jurídicas no sistema difuso e incidental, entretanto, a referida declaração de inconstitucionalidade 

deve ser questão prejudicial da análise mérito, não sendo, destarte, o objeto da ação judicial, 

conforme entendimento reiterado pelo STJ166. 

Por outro lado, mais especificamente no objeto de nossa pesquisa, a Lei nº 

12.016/2009 estabelece, expressamente, no art. 5º, incisos II e III167, que não será concedido 

mandado de segurança quando o objeto da impetração consistir em decisão judicial da qual caiba 

recurso com efeito suspensivo ou quando tratar de decisão judicial já transitada em julgado. 

Assim, a princípio, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial 

passível de ser atacado por recurso com efeito suspensivo ou que já transitou em julgado é 

medida coibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que não há de se cogitar no 

emprego do writ como sucedâneo de recurso especificamente vinculado a determinado tipo de 

decisão, já que o próprio sistema processual dispõe de recursos para impugnar pontualmente cada 

tipo de ato judicial, inclusive de alguma forma suspendendo a sua eficácia, tenha ou não ocorrido 

o trânsito em julgado. Ressalte-se que apesar da regra geral pela vedação nas hipóteses previstas, 

alguns casos excepcionais, eminentemente teratológicos, permitem certa mitigação à regra 

proibitiva insculpida no art. 5º, incisos II e III, da Lei 12.016/2009, para viabilizar a interposição 

do o mandado de segurança contra ato judicial. Esse é o entendimento da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça168, Supremo Tribunal Federal169 e nas súmulas nº. 267 e 268 da 

Corte Suprema.  

                                                             
165 STJ – MS nº 14822 , Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 01/12/2009. 
166 EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE 
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIA DIFUSA. É possível declarar 
incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público na via do mandado de segurança, 
vedando-se a utilização desse remédio constitucional tão somente em face de lei em tese ou na hipótese em que a 
causa de pedir seja abstrata, divorciada de qualquer elemento fático e concreto que justifique a impetração. 
Precedentes citados: AgRg no REsp 1.301.163-SP, DJe 14/8/2012, e REsp 743.178-BA, DJ 11/9/2007. RMS 31.707-
MT , Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 13/11/2012. 
167 Lei nº 12.016/09, Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II – de decisão judicial da 
qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado. 
168 STJ - RMS: 27325 BA 2008/0157923-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/03/2012.  
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No ponto, feito o corte metodológico, o presente estudo tratará especificamente das 

vedações expressamente previstas em lei referentes à utilização do mandamus em desfavor das 

mencionadas espécies de decisão judicial, trazendo à, sobretudo, o tratamento da matéria no 

âmbito das decisões judiciais de sequestros de convênios administrativos na seara da Justiça 

Comum, bem como na Justiça Trabalhista, ante as peculiaridades de determinados casos 

concretos a eles submetidos. Portanto, imperioso ao objeto do nosso estudo, é a verificação da 

eficácia ou não da impetração de mandado de segurança pela Fazenda Pública em desfavor das 

decisões judiciais inconstitucionais de sequestros de verbas conveniadas. 

Conforme já ressaltado, a Lei nº 12.016/2009, estabelece expressamente, que não será 

concedido mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial da qual caiba recurso 

com efeito suspensivo ou que já tenha transitado em julgado. Nesses casos, fala-se em ausência 

de interesse de agir no manejo do remédio constitucional, haja vista que, frente à exigência de 

que cada decisão seja atacada por apenas um recurso, qual seja, aquele previsto na legislação 

como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo (princípio da 

unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal), e sabendo-se que vige a regra de que os 

recursos, ordinariamente, são dotados de efeito suspensivo, o próprio sistema processual já dispõe 

de ferramentas recursais para impugnar especificamente cada tipo de decisão judicial, inclusive 

de alguma forma suspendendo a sua eficácia, tenha ou não ocorrido o trânsito em julgado. 

Luiz Yarshell170pontua que ainda subsiste o postulado segundo o qual a invocação da 

tutela jurisdicional pressupõe interesse e utilidade, conforme regra geral do art. 3º do CPC, e, 

portanto, se o ato judicial comporta recurso e se a esse é possível obter efeito suspensivo (ainda 

que ordinariamente o recurso não o tenha), então a conclusão pelo descabimento do mandado de 

segurança é a única que se afina com uma interpretação sistemática. 

Nesse contexto, entendemos que há possibilidade de utilização do mandado de 

segurança contra decisões judiciais inconstitucionais, especialmente em duas hipóteses no âmbito 

da temática abordada, primeiramente nas decisões concessivas de antecipação de tutela, total ou 

parcialmente, da pretensão recursal em agravo de instrumento, nos moldes do art. 527, III, do 

CPC; bem como em decisões liminares proferidas na primeira instancias na Justiça do Trabalho. 
                                                                                                                                                                                                     
169 STF. RMS 22910, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Data: 08/10/2010. 
170 YARSHELL, Luiz. Lei 12.016/2009: ainda cabe mandado de segurança contra ato judicial? Disponível em: 
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/lei-120169-ainda-cabe-mandado-de-seguranca-contra-ato-
judicial/4896>. Acesso em: 03/06/ 2014. 
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A primeira hipótese, teve referendada sua incidência com a promulgação da Lei 

11.187/2005 - lei que alterou as disposições do Código de Processo Civil quanto ao 

processamento do agravo retido e agravo por instrumento, entre outras providências – a qual fez 

surgir, no parágrafo único do artigo 527171, hipótese de irrecorribilidade de decisão judicial.   A 

previsão de tal irrecorribilidade pode ser justificada pela tentativa de se conferir ao processo 

maior estabilidade, bem como barrar o excesso de possibilidades da parte reexaminar as decisões 

que lhe são desfavoráveis dentro de um mesmo processo, impedindo que o andamento processual 

siga de uma maneira satisfatoriamente rápida172.  

Renato Pavan, citando Teresa Arruda Alvim Wambier173, relata que a partir do 

momento em que os pressupostos forem preenchidos, o ato do relator passa a ser vinculado e que, 

quando não atendido, acaba por ofender direito líquido e certo da parte de ver seu direito deferido 

liminarmente, sujeitando-se, desta forma, ao mandado de segurança.  

Nessa ótica, não é difícil definir que a ilegalidade ou abuso de poder, no caso previsto 

no artigo 527, parágrafo único, do CPC, ocorrerá quando o juiz praticar uma das condutas ali 

previstas que tenha eficácia contra a liberdade no exercício de um direito líquido e certo que a 

parte reputa ter e que, por não ter sido reconhecido pelo relator do agravo de instrumento, poderá 

lhe ocasionar lesão grave e de difícil reparação. Aí, estar-se-á diante da ilegalidade que, somada à 

existência de um direito líquido e certo, poderá permitir o uso do mandado de segurança.  

Dessa forma, para impetração do mandado de segurança, na primeira hipótese 

analisada, deve existir interesse processual, formado pela conjugação da necessidade, da 

utilidade, e da adequação da via processual escolhida. A parte deve necessitar da ação como 

único meio de conseguir a satisfação de seu direito; deve também obter alguma vantagem prática 

com interposição da ação, além de ter que utilizar o meio processual adequado para obter a 

satisfação do direito. No mandado de segurança contra eventual decisão de tutela antecipatória 

recursal no bojo de agravo de instrumento, decisão irrecorrível prevista no artigo 527 do Código 

de Processo Civil, estes três requisitos estão devidamente preenchidos, sendo o mandado de 

                                                             
171 Art. 527, parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, 
somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.  
172 ORIONE NETO, Luiz. Panorama atual do mandado de segurança contra ato judicial. In. BUENO, Cássio 
Scarpinella; ALVIM, Eduardo Arruda; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (Coord.). Aspestos polêmicos e atuais do 
mandado de segurança: 51 anos depois. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 581. 
173 PAVAN. Dorival Renato. Comentários às leis nº. 11.187 e 11.323, de 2005: o novo regime do agravo, o 
cumprimento da sentença e a lei processual civil no tempo. São Paulo: Editora Pillares, 2006. p. 68-69. 
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segurança o único meio de impugnação, podendo eficazmente proteger o direito ameaçado do 

impetrante. Esse é o entendimento atual da Corte Superior de Justiça174. Destarte, sendo decisão 

monocrática de relator em antecipação de tutela recursal no bojo agravo de instrumento, 

veiculando sequestro judicial em conta específica de convênio administrativo, nasce, no nosso 

entendimento, o cenário adequado ao manejo do mandado de segurança com vista à reforma do 

julgado. Tal hipótese, amolda-se ao controle de constitucionalidade de decisão judicial violadora 

de direito liquido e certo da Fazenda Pública, amplamente debatido nesse trabalho. 

Encerrada a análise dessa primeira hipótese cabimento e já partindo para a apreciação 

da segunda hipótese, afirma-se, categoricamente, a possibilidade de manejo do mandamus no 

âmbito das decisões interlocutórias de sequestro de convênios públicos proferidas por 

magistrados trabalhistas no primeiro grau de jurisdição. 

Frise-se, de pronto, que na seara do processo laboral, de acordo com o artigo 893, 

§1°, da CLT, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Nesse sentido, Sergio Pinto Martins175, 

ao comentar o dispositivo legal afirma que das decisões interlocutórias no âmbito da Justiça 

Laboral não cabe recurso, podendo a parte renovar a questão em preliminar de seu recurso quanto 

for proferida a sentença, pois a CLT usa a expressão “decisão definitiva”, no sentido de dizer à 

sentença que julgará a questão.  

Logo com base na irrecorribilidade manifestada, não podemos perder de vista a 

importância sobranceira do mandado de segurança, sempre a disposição do sujeito para proteção 

de seus direitos subjetivos. Com efeito, o mandado de segurança tem servido à Fazenda Pública 

em face de decisão interlocutória que viole seus direitos líquidos e certos no âmbito 

especialmente da execução trabalhista, embora não seja esta sua finalidade constitucional.  

Ademais, de acordo com a doutrina e jurisprudência176 uníssonas, é plenamente 

admissível a impetração de mandado de segurança na execução trabalhista diante de decisões do 

                                                             
174 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RETIDO. ART. 527 DO CPC. 
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 
REPARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Cabe Mandado de Segurança contra decisão que converte agravo de 
instrumento em retido, com base no art. 527, inciso II, do CPC, todavia, deve ser demonstrado o risco de dano 
irreparável ou de difícil reparação, para concessão da segurança requerida. (STJ - AgRg no RMS: 30077 RS 
2009/0136407-9, Relator: Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), DJe 17/10/2014). 
175 MARTINS, Sergio Pinto. Comentários à CLT, 14ª ed. 2010, São Paulo, Editora Atlas, p. 962 
176 MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO. O 
mandado de segurança, no processo do trabalho, possui a natureza recursal, quando busca atacar decisão que concede 
medida antecipatória de tutela. Por isso, é possível o reexame da matéria por esta via excepcional e, em se tratando 
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Juiz do Trabalho que violem a Constituição Federal(que é o caso dos sequestro de convênios) e 

não sejam recorríveis por meio de agravo de petição. 

Dessa forma, tratam-se de atos judiciais praticados por magistrados na Justiça do 

Trabalho, sendo a competência para julgá-los e processá-los dos Tribunais do Trabalho, quer os 

Regionais quer o Superior, conforme o art. 678, I, 3, da CLT e a Lei n° 7.701/88, em seus arts. 

2°, I, d, e 3°, I, b, respectivamente.  

A súmula de nº 414 do TST não deixa incertezas acerca da aplicabilidade do 

mandado de segurança na seara laboral, notadamente em decisões liminares que violem direitos 

líquidos e certos das partes:  

MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (OU LIMINAR) 
CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA. (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais nºs 50, 51, 58, 86 e 139 da SDI-II) 
I - A antecipação da tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via do 
mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar 
é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a recurso. (ex-OJ nº 51 – inserida em 
20.09.2000) 
II - No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes da sentença, cabe a 
impetração do mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. (ex-
OJs nos 50 e 58 – ambas inseridas em 20.09.2000) 
III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do 
mandado de segurança que impugnava a concessão da tutela antecipada (ou liminar). 
(ex-OJs no 86 - inserida em 13.03.2002 e nº 139 - DJ 04.05.2004). 

 

Corroborando o entendimento de viabilidade de impetração de mandado de segurança 

no âmbito das decisões liminares que sequestram verbas conveniadas, tem-se o entendimento 

sumulado no item III, do enunciado de nº 417 do TST177, no qual em se tratando de execução 

                                                                                                                                                                                                     
de decisão concessória de tutela que encampa entendimento contrário ao posicionamento adotado pelo STF.(TRT-5 - 
MS: 849004320065050000, Relator: CLÁUDIO BRANDÃO,Data de Publicação: DJ 19/06/2007). TUTELA 
JURISDICIONAL ANTECIPADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INSERIDA 
NO ESPAÇO GRÁFICO DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO - 
VIABILIDADE DA ORDEM - AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. O ato que defere a antecipação da tutela é 
decisão interlocutória, por definição legal (CPC, art. 162, § 2º). Nada importa que se encontre no espaço gráfico da 
sentença. No processo do trabalho, ao contrário do que ocorre no processo civil, esse ato não desafia recurso, o que 
viabiliza impetração da segurança. Agravo Regimental provido para processar o "writ". (MS nº 00860-97, SEDI do 
TRT da 1ª Região, Rel. Juiz Luiz Carlos Teixeira Bomfim. j. 28.01.1999, un., Publicação: DORJ 15.03.1999, p. III, 
s. II, Federal.). 
177 Súmula TST nº 417 - MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO. (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais nºs 60, 61 e 62 da SDI-II) I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que 
determina penhora em dinheiro do executado, em execução definitiva, para garantir crédito exeqüendo, uma vez que 
obedece à gradação prevista no art. 655 do CPC. (ex-OJ nº 60 – inserida em 20.09.2000) II - Havendo discordância 
do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em 
dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 666, I, do CPC. (ex-OJ nº 61 - 
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provisória, fere direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em dinheiro, 

quando nomeados outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a execução se 

processe da forma que lhe seja menos gravosa, nos termos do art. 620 do CPC. Amoldando a 

realidade da referida súmula à execução em desfavor da Fazenda Pública e a sistemática de 

precatórios, temos que os sequestros judiciais praticados no bojo da execução trabalhista sem 

adoção do procedimento constitucional do precatório, execução definitiva, fere-se, frontalmente, 

o direito liquido e certo do ente público de pagamento de quantia certas previsto pela 

Constituição, inclusive esse raciocínio já foi utilizado na jurisprudência de Tribunal Regional do 

Trabalho178.  

No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho, recentemente se posicionou de forma 

divergente179 da qual defendemos, assentando a inviabilidade da impetração de mandado de 

segurança, sob o prisma de que existe recurso próprio capaz de provocar a revisão do ato 

inquinado como ilegal, mas somente quando da decisão definitiva, conforme se depreende do § 1º 

do artigo 893 da CLT, sendo cabível o recurso ordinário.  

Não concordamos com esse posicionamento firmado, pois a espera jurisdicional da 

“definitividade” da decisão de mérito, por si só, pode fazer perecer o direito constitucional 

liquido certo violado, esvaziando qualquer tentativa de reversão dos nefastos efeitos da decisão 

judicial, quando somente for impugnada no julgamento do mérito da ação, tolhendo a finalidade 

constitucional do remédio constitucional, em especial, nos casos de decisões liminares de 

sequestro de valores de contas públicas de convênios, na qual demora no provimento definitivo 

pode inviabilizar a execução do ajuste, ocasionando sua interrupção ou até inexecução, podendo 

gerar as graves consequências já esposadas nesse trabalho. Aplica-se então o irretocável 

pronunciamento de Rui Barbosa no qual assevera que: “a Justiça atrasada não é justiça; senão 

injustiça qualificada e manifesta180. 

                                                                                                                                                                                                     
inserida em 20.09.2000) III - Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do impetrante a 
determinação de penhora em dinheiro, quando nomeados outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a 
execução se processe da forma que lhe seja menos gravosa, nos termos do art. 620 do CPC. (ex-OJ nº 62 - inserida 
em 20.09.2000). 
178 TRT21. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000014-86.2014.5.21.0000. Rel. Des. Jose Barbosa Filho. Dj. 
14/08/2014. 
179 TST - RO: 14380520125150000 1438-05.2012.5.15.0000, Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
Subseção II Especializada em Dissídios Individuais. DEJT 15/03/2013. 
180 BARBOSA, Rui. Oração aos  Moços. Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. Rio de Janeiro: 
Edições Casas de Rui Barbosa. 1999, p. 40. 
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Logicamente não é qualquer irrecorrível decisão interlocutória, no âmbito da justiça 

laboral, que se vislumbra a possibilidade de impetração do writ, sendo necessária a comprovação 

para a segurança de que se trata de o abuso de poder e a ilegalidade do Juiz, que age contra 

direito líquido e certo da parte181, campo fértil e livre para impetração do writ.  

Por derradeiro, cabe-nos ressaltar que, com a criação dos juizados especiais de 

fazenda pública, através da Lei 12.153/2009, os entes públicos passaram, em determinadas 

causas, a ser processados e julgados no rito especial trazido pelos juizados especiais, à exceção da 

União que já era passível de ser acionada no procedimento especial em razão da Lei nº 

10.259/2001.  Logo, a União, Estados e Municípios passaram litigar em juizados especiais, no 

pólo passivo, podendo ser alvos de constantes sequestros judiciais, inclusive em contas de 

convênios públicos. Com efeito, necessária a investigação da viabilidade de interposição de 

mandado de segurança de decisão liminar de sequestro judicial, no âmbito dos Juizados 

Especiais.   

Frise-se, desde já, que os Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública não 

possuem competência para processar e julgar mandados de segurança, consoante a previsão do 

citado art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. Todavia, essa vedação restringe-se ao seu cabimento 

como ação constitucional autônoma, para a defesa de direito líquido e certo, violado (ou prestes a 

ser) por ato administrativo praticado por agente da União e dos Estados, Distrito Federal, 

Território, Municípios, ou de autarquias ou fundações públicas a eles vinculadas, não sendo, 

destarte, relevante ao nosso estudo. 

Por outro lado, não há impedimento à sua utilização como meio processual protetivo 

de direito líquido e certo, foco de nossa pesquisa, em situações nas quais não exista previsão legal 

de recurso. É o típico caso das decisões liminares que por ventura sequestrem verbas 

conveniadas, as quais a Lei n.° 9.099/95, não prevê a possibilidade de sua impugnação em 

primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual, não obstante o tema gere acirrada discussão 

doutrinária e jurisprudencial, prevalece o entendimento acerca de sua irrecorribilidade. Em outras 

palavras, as decisões interlocutórias prolatadas no âmbitos dos juizados especiais não são 

impugnáveis de imediato, mas apenas e tão-somente, via de regra, ao final do processo, no 

momento de interposição de recurso em face da sentença, seja ela terminativa ou definitiva.  
                                                             
181 TRT-2 - MS: 10063200700002008 SP 10063-2007-000-02-00-8, Relator: LUIZ EDGAR FERRAZ DE 
OLIVEIRA, SDI, Data de Publicação: 29/05/2007 
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O Supremo Tribunal Federal, por maioria, nos termos do voto do Eminente Ministro 

Relator no julgamento do RE 576.847182, entendeu de maneira absoluta que “não cabe mandado 

de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 

9.099/95”, assumindo posição vindicada por parte da doutrina. Entendemos que tal acepção 

afigura-se um tanto quanto venturosa, e, a seu turno, passível de encobertar atos ilegais ou 

manifestamente abusivos em detrimento de direito líquido e certo lesionado ou ameaçado de 

lesão, ao passo que confere certa feição onipotente aos atos do Juiz. 

Nesta senda, considerando-se que é inevitável que no deslinde da demanda advenham 

incidentes que clamam ao julgador que sobre eles profira decisão, é inquestionável a 

possibilidade de ocorrência de situações em que o decisium se mostre abusivo ou ilegal, e, 

consequentemente, passível de causar dano irreparável a direito líquido e certo da parte 

prejudicada. Deste modo, ressalte-se que em tais episódios não se pode admitir a prevalência do 

ato praticado sob o argumento de prejudicialidade à celeridade processual, o que levaria ao 

desvio da finalidade primeira da jurisdição, e ao império da própria injustiça.  

Consoante os ensinamentos de Montenegro Filho183, com o qual concordamos, em 

caso de se deparar com decisão interlocutória proferida por Juiz integrante do Juizado Especial 

Cível, e antevendo-se a possibilidade de não ver conhecido eventual recurso contra dita decisão 

judicial, encontra-se viável a impetração do mandado de segurança desde que restem preenchidos 

os demais requisitos específicos da ação constitucional. Nesse sentido, o Enunciado nº 88 do 

FONAJEF prevê que é admissível mandado de segurança para Turma Recursal de ato 

jurisdicional que cause gravame e não haja recurso. 

Ademais, considerando-se a admissibilidade da impetração da ação constitucional 

quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigirem, deparando-se com ilegalidade ou 

                                                             
182 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 
9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA 
DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas 
em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no 
processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade 
das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código 
de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há 
afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser 
impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
183 MONTENEGRO FILHO, Misael. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Teoria Geral do Processo e 
Processo de Conhecimento. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. v. 1, p. 405. 
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abusividade do ato judicial praticado por Juiz de primeiro grau no âmbito jurisdicional dos 

Juizados Especiais, especificadamente em se tratando de decisão interlocutória, seja em processo 

de conhecimento, seja em processo de execução, é certo que, presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 7°, III, da Lei n.° 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração 

(fumus boni iuris) e o perigo de ineficácia da medida judicial, caso seja concedida apenas ao final 

(periculum in mora), poderá ser concedida medida liminar determinando a suspensão do ato 

impugnado. Nesse caso, entendemos perfeitamente possível a impetração de mandado de 

segurança em desfavor de decisões judiciais no âmbito dos juizados especiais que determinam o 

sequestro judicial de contas específicas de convênios. 

Portanto, verifica-se possível e adequado, visando à temática em estudo, o manejo do 

remédio constitucional, previsto no inciso LXIX do art. 5º da CF/88, tanto na seara comum em 

desfavor das decisões de antecipação de tutela recursal de forma monocrática no bojo do agravo 

de instrumento, como nas decisões liminares de juízes de primeira instancia da Justiça Laboral, 

bem assim nas decisões liminares em juizados especiais. 

 

4.3. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL POR DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS 

DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NA ADI 1662, ADPF 114 E ADPF 275. 

 

Outro meio jurídico constitucional é a reclamação constitucional, uma ação autônoma 

de impugnação184 dotada de perfil constitucional, sendo uma ação típica, eis que seu cabimento 

encontra-se vinculado a determinadas situações descritas na lei ou na Constituição. Em geral, 

caberá a reclamação quando houver a usurpação de competência do STF ou do STJ, bem como o 

                                                             
184 O STF diverge desse entendimento, assentando a natureza jurídica da reclamação em mero direito de petição 
(artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88): EMENTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 
108, INCISO VII, ALÍNEA I DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E ART. 21, INCISO VI, LETRA J 
DO REGIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. PREVISÃO, NO ÂMBITO ESTADUAL, DO 
INSTITUTO DA RECLAMAÇÃO. INSTITUTO DE NATUREZA PROCESSUAL CONSTITUCIONAL, 
SITUADO NO ÂMBITO DO DIREITO DE PETIÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXIV, ALÍNEA A 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 22, INCISO I DA CARTA. 1. A 
natureza jurídica da reclamação não é a de um recurso, de uma ação e nem de um incidente processual. Situa-se ela 
no âmbito do direito constitucional de petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV da Constituição Federal. Em 
consequência, a sua adoção pelo Estado-membro, pela via legislativa local, não implica em invasão da competência 
privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I da CF). (...) STF. ADI 2212. Rel. Min. Ellen 
Gracie. Data do Julgamento: 26.02.2003.   
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desrespeito à autoridade das decisões proferidas por essas cortes e de cortes estaduais de Justiça. 

Dessa forma a reclamação constitucional tem como finalidade específica a preservação da 

competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, 

letra “l” da CF/88) e do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, letra “f” da CF/88) e de 

Tribunais de Justiça Estaduais, conforme Constituição do Estado. Com a Emenda Constitucional 

n° 45/2004, permitiu-se também a possibilidade de reclamação para observância de Súmula 

Vinculante perante o Supremo Tribunal Federal (§ 3º do artigo 103-A da CF/88). 

 Apesar de ter sua primeira previsão constitucional expressa somente na Carta de 

1988, historicamente, segundo Marcelo Navarro Ribeiro Dantas185, o STF já se utilizava do 

instituto com previsão no seu regimento interno desde 1957, garantindo o seu cabimento com 

base na teoria dos poderes implícitos. Efetivamente, acresce o referido autor, essa foi a grande 

base sobre a qual o Supremo Tribunal construiu, jurisprudencialmente, a reclamação para 

preservação de sua competência e da autoridade de suas decisões. 

Sua principal característica é o rito célere de caráter mandamental, a exemplo do 

mandado de segurança, devendo por isso mesmo, a inicial da reclamação ser instruída com prova 

documental necessária à prova do alegado.  

Direcionando o estudo da reclamação constitucional ao plano de fundo dessa 

pesquisa, qual seja, as decisões de sequestro de recursos públicos, em especial nas contas 

específicas de convênios administrativos, desrespeitando, dentre outros, o princípio do precatório. 

Como já esposado, todas as execuções judiciais de créditos pecuniários propostas em face da 

Fazenda Pública – independentemente da natureza do crédito ou de quem figure como exequente 

– devem submeter-se ao procedimento próprio do precatório, atendendo-se às regras inscritas nos 

artigos 730 e 731 do CPC, igualmente, ao comando hospedado no art. 100 da Constituição 

Federal. 

Nesse contexto, tem-se a possibilidade de a Fazenda Pública possuir legitimidade 

ativa para a propositura da reclamação constitucional, especialmente na figura denominada como 

“parte interessada”, segundo art. 13 da Lei 8.038/90. Dessa forma, os entes públicos convenentes, 

nos casos de sequestro judiciais de contas de convênios, amolda-se a parte que detém a 

                                                             
185 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direiro brasileiro. Poero Alegre: Sérgio 
Antôno Fabris Editor, 2000. P. 49. 
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titularidade de direito material afirmada na demanda, sendo prejudicada por atos contrários às 

referidas decisões que possuem eficácia vinculante e geral186.  

Em relação a esse tema, vale citar o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni187, 

que assim disserta sobre os legitimados para utilização da reclamação constitucional: 

“(...) Por simples consequência, não há por que restringir a reclamação aos legitimados à 
ação direta e ao órgão que editou a norma, pois o jurisdicionado, em seu respectivo caso, 
reclama a autoridade dos fundamentos determinantes das decisões do STF em nome da 
coerência do direito e da segurança jurídica. Note-se que não está em jogo a declaração 
de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de específica norma, mas a força ou 
autoridade dos seus fundamentos adotados pela Corte para decidir pela 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, em vista da eficácia vinculante, 
legitimados são os prejudicados pelo ato que negou os fundamentos determinantes e 
aquele que o praticou. Esse último infringe a autoridade da decisão do STF, enquanto o 
primeiro por ser tutelado pelo precedente constitucional, necessita da reclamação. 

 

Destaque-se, por oportuno, que possuem legitimidade ativa para a utilização da 

reclamação constitucional todos aqueles que atingidos por decisão contrária ao entendimento 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal em ação de controle concentrado de constitucionalidade 

ou, no controle incidental de constitucionalidade, as próprias partes que compuseram a relação 

processual referente aos processos de índole subjetiva, conforme foi abordado alhures. Partindo 

desse raciocínio, o Supremo Tribunal Federal188 tem admitido como partes legítimas aqueles que 

sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga 

omnes). 

Nessa seara, destaque deve ser dado a Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 

1662, na qual o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que só há a possibilidade do 

sequestro de recursos públicos quando ocorrer à preterição na ordem de pagamento estabelecida 

pelo art. 100, §2º da Constituição da República189. Corroborando com tal entendimento, tem-se a 

Súmula 655 do STF. 

                                                             
186 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Volume 2. Processo de 
Conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 162-163. 
187 SARLET, Ingo Wolfgang. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 997. 
188 STF, Recl. 6078, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno. j. 08/04/2010 
189 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA 
RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE 
UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS 
REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. 
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Sendo assim, a Reclamação Constitucional se faz cabível principalmente por conta do 

desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI nº 1.662. Não é despiciendo 

lembrar que apesar de a decisão nessa ação direta de inconstitucionalidade se tratar de violação 

da ordem de precatórios, ainda assim encontraria respaldo jurisprudencial com base na teoria da 

transcendência dos motivos determinantes, baseada na doutrina alemã e que defende não ser só o 

dispositivo do acórdão, mas, também, os fundamentos determinantes da decisão que teriam 

efeitos vinculantes. Deste modo, a ratio decidendi, ou seja, a razão da decisão, que serve de 

fundamento para o julgado, passaria a vincular a Administração Pública e os demais Órgãos do 

Poder Judiciário.  

Luis Roberto Barroso190, em análise sobre o tema, afirma que em sucessivas decisões, 

o Supremo Tribunal Federal estendeu os limites objetivos e subjetivos das decisões proferidas em 

sede de controle abstrato de constitucionalidade, com base em uma construção que vem 

denominando transcendência dos motivos determinantes. Acrescenta ainda, que por essa linha de 

entendimento, é reconhecida eficácia vinculante não apenas à parte dispositiva do julgado, mas 

também aos próprios fundamentos que embasaram a decisão. Em outras palavras: juízes e 

tribunais devem acatamento não apenas à conclusão do acórdão, mas igualmente às razões de 

decidir. 

                                                                                                                                                                                                     
Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. 
Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de seqüestro de verbas públicas para a 
satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 
100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. 
Preliminar rejeitada. 2. Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no 
orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização 
ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem 
cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do seqüestro, após a oitiva do Ministério 
Público. 3. A autorização contida na alínea b do item VIII da IN 11/97 diz respeito a erros materiais ou inexatidões 
nos cálculos dos valores dos precatórios, não alcançando, porém, o critério adotado para a sua elaboração nem os 
índices de correção monetária utilizados na sentença exeqüenda. Declaração de inconstitucionalidade parcial do 
dispositivo, apenas para lhe dar interpretação conforme precedente julgado pelo Pleno do Tribunal. 4. Créditos de 
natureza alimentícia, cujo pagamento far-se-á de uma só vez, devidamente atualizados até a data da sua efetivação, 
na forma do artigo 57, § 3º, da Constituição paulista. Preceito discriminatório de que cuida o item XI da Instrução. 
Alegação improcedente, visto que esta Corte, ao julgar a ADIMC 446, manteve a eficácia da norma. 5. Declaração 
de inconstitucionalidade dos itens III, IV e, por arrastamento, da expressão "bem assim a informação da pessoa 
jurídica de direito público referida no inciso IV desta Resolução", contida na parte final da alínea c do item VIII, e, 
ainda, do item XII, da IN/TST 11/97, por afronta ao artigo 100, §§ 1º e 2º, da Carta da Republica. 6. 
Inconstitucionalidade parcial do item IV, cujo alcance não encerra obrigação para a pessoa jurídica de direito 
público. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte. (STF - ADI: 1662 SP, Relator: 
MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 30/08/2001, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 19-09-2003 PP-
00014 EMENT VOL-02124-02 PP-00300). 
190 BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. - 6. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. p. 238/239 
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Importante frisar, extraindo das lições de Bernardo Gonçalves Fernandes191, que 

obviamente nem toda fundamentação do julgado em controle de constitucionalidade teria efeito 

vinculante. Na realidade, o que obriga e vincula, e é o fator determinante da transcendência dos 

motivos determinantes, é a chamada ratio decidendi, a razão fundamental de decidir. Certo é que, 

na parte da fundamentação, também teremos obter dictum; coisas paralelas, ditas de passagem, 

que não irão vincular o julgador, conforme preceitua a referida teoria. 

Como consequência, seria admissível reclamação contra qualquer ato, administrativo 

ou judicial, que contrarie a interpretação constitucional consagrada pelo Supremo Tribunal 

Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ofensa não se dê de 

forma direta ao dispositivo da decisão. Porém, como dito, apenas a ratio decidendi, para os que 

defendem esta Teoria, vincula.  

Desse modo, a fundamentação esposada pelo Supremo Tribunal Federal, como ratio 

decidendi, na ADI nº 1.662, é que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de 

apresentação do ofício requisitório é possível à decretação do sequestro em contas públicas, ou 

seja, somente é possível sequestro de verbas públicas com base nas exceções previstas em texto 

constitucional. Portanto, sequestros judiciais advindos de ordem distinta de violação cronológica 

de pagamento de precatório ou na espécie trazida pela Emenda Constitucional de nº 62/2009(não 

alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito), tais como as decisões de 

sequestros de convênios para pagamento de verbas trabalhistas, teríamos desobediência ao decido 

na referida ação direta de inconstitucionalidade, ainda que pela razão fundamental de decidir. 

Esse entendimento foi recentemente adotado pelo STF na Reclamação nº 17.821/AL, relatoria do 

Ministro Dias Toffoli:  

“(...) Na decisão indicada como paradigma de confronto na presente reclamação, o STF 
declarou a inconstitucionalidade de ato normativo que introduzia i) a não-inclusão no 
orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e ii) o pagamento a 
menor como hipóteses autorizadoras de sequestro de verbas públicas para a satisfação de 
débitos da Fazenda Pública submetidos ao regime de precatórios, afirmando que 
“somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício 
requisitório é possível a decretação do seqüestro” (ADI nº 1.662/SP, Relator o Ministro 
Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/03). Nesse juízo preliminar, e sem me 
comprometer com a tese, entendo que há plausibilidade na alegação do Município de 
Maceió de que a decisão reclamada institui, em desfavor da Fazenda Pública estadual, 
sequestro de verba pública para satisfação de débito reconhecido por força de decisão 
judicial distinta da hipótese constitucionalmente prevista e asseverada pelo STF na ADI 

                                                             
191 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. - 3. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011.p. 256 
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nº 1.662/DF, qual seja “[a] inobservância da ordem cronológica de apresentação do 
ofício requisitório”. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos 
do ato reclamado(...)”. 

 

No entanto, ao contrário do posicionamento acima, no julgamento da Reclamação nº 

15.843/PI, relator Ministro Luiz Fux, o próprio Supremo Tribunal decidiu que, sem expedição de 

precatório, havendo execução direta com determinação de bloqueio, é incabível reclamação por 

descumprimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.662, enfraquecendo, portanto, a 

aplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes na jurisprudência da 

Suprema Corte Brasileira192.  

Não concordamos com a decisão acima esposada, porque se o STF declarou a 

inconstitucionalidade de ato normativo que introduzia hipóteses autorizadoras de sequestro de 

verbas públicas para a satisfação de débitos da Fazenda Pública não positivadas na Constituição, 

afirmando expressamente que “somente no caso de inobservância da ordem cronológica de 

apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro”, logicamente que 

sequestro direto de contas públicas para pagamento de verbas trabalhistas sem a expedição de 

precatório é hipótese não autorizada e, por conseguinte, viola a autoridade da decisão da Suprema 

Corte. Raciocínio diverso surge tão-somente com objetivo de dificultar o processamento de 

reclamações junto ao STF, sem no entanto, encontrar amparo logico-jurídico. 

Noutro giro, ainda seria possível ajuizar reclamação constitucional de decisão de 

bloqueio judicial em contas de convênios públicos, tendo como paradigmas as decisões 

prolatadas no bojo das ações de arguição por descumprimento de prefeito fundamental - ADPF nº 

114/PI193 e nº 275/PB. Em ambas as ações, que serão aprofundadas no item 4.5, são tratadas as 

                                                             
192 STF. Rcl 15843 AgR / PI – PIAUÍ. Rel.  Min Luiz Fux, Data da Públicação: DJ. 27.08.2014. 
193 “[...] entendo que essa norma constitucional revela num ponto específico a conjunção de outros princípios entre os 
quais identifico: (i) o princípio constitucional da eficiência da administração pública, e o da continuidade dos 
serviços públicos - art. 37; (ii) rigorosa repartição tributária entre entes federados - capítulo VI do Título VI, da 
Constituição Federal - , interessando observar que, independentemente do fato de ser a COMDEPI a executora do 
objeto de alguns dos convênios, na condição de interveniente, o repasse de verbas federais se faz a título de execução 
em conjunto, de competências materiais atribuídas simultaneamente à União e aos estados-mebros; (iii) ainda como 
decorrência da repartição tributária, vinculação desses recursos repassados à sua "origem" federal, o que legitima, até 
mesmo, a fiscalização de sua aplicação pelo Tribunal de Contas da União - art. 71, VI, da Constituição Federal.Vale 
notar, ainda, que os convênios são a manifestação de decisões do poder público sobre políticas públicas relevantes. 
Nesse caso, as ordens de bloqueio, fundadas em direitos subjetivos individuais, significam o mero retardo, por via 
imprópria, da execução dessas políticas públicas. Essa consideração reforça, por outro lado, a utilidade da via da 
ADPF para examinar em controle objetivo a contraposição institucional entre direitos individualizados à atuação do 
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inconstitucionalidades de decisões de sequestros judiciais em contas específicas de convênios 

públicos, revelando violação constitucional, além do preceito da separação funcional de poderes 

(CF/88, art. 2º c/c art. 60, § 4º, III), algumas outras dimensões constitucionais também 

envolvidas, dentre outras: o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da 

Constituição); e, por fim, o equilíbrio do modelo constitucional de organização orçamentária das 

finanças públicas dos entes da Federação (Seção II, Capítulo II, do Título VI da Constituição). 

Note-se que apesar de se tratarem ainda de decisões liminares em controle de 

constitucionalidade, discordamos do posicionamento manifestado pela Corte, na Reclamação nº 

5719/SP, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa194, no qual afirma que a decisão na ADPF nº 114 

por carecer de estabilidade, em razão da pendência de referendo do colegiado da Corte, não é 

parâmetro vinculante. Ora, se é possível o efeito de suspender a ordem violadora através da 

liminar concedida, ainda sem o “ad referendum” do Tribunal Pleno, em função legalmente 

investida do relator no processo, logicamente, não poderíamos afastar, tão-somente, o seu efeito 

vinculante, que é intrínseco a decisão do controle concentrado, seja liminar ou de mérito, 

inclusive assim já decidiu a Suprema Corte195.  

Raciocínio semelhante é manifestado por Gabriel Dias Marques da Cruz196, no qual a 

liminar deferida na ADPF pode assumir uma grande variedade de efeitos, abrangendo a 

determinação de que juízes e Tribunais suspensão o andamento dos seus processos, como 

também pode determinar a suspensão dos efeitos das decisões judiciais, e por fim, determinar 

suspensão de medidas que representem relação com as arguições de descumprimento. 

                                                                                                                                                                                                     
poder público, especialmente no que tange à destinação de recursos públicos.[...](STF - ADPF: 114 PI , Relator: 
Min. Joaquim Barbosa, Data de Publicação: DJe-045 27/06/2007, pp-00022). 
194 EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. 
INADIMPLEMENTO DE PARCELAS RELATIVAS AO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MÚLTIPLAS VIOLAÇÕES DE AUTORIDADE DE DECISÕES DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...) 4. A 
constrição não ofende a decisão monocrática proferida nos autos da ADPF 114-MC, seja por ausência de estabilidade 
da decisão, pendente de referendo, seja porque a decisão reclamada não afirma a possibilidade de bloqueio de verbas 
às quais a Constituição ou os convênios dêem destinação específica. Matéria que depende de fixação de quadro 
fático-probatório. (ADI 3.401 – reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre matéria 
orçamentária) (...) Portanto, não há que se cogitar de risco da quebra de ordem cronológica de pagamento de 
precatórios, não autorizado pela Constituição. Agravo conhecido, mas ao qual se nega provimento. (Rcl 5719 AgR, 
Relator(a):  Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2011, DJe-083 em 05-05-2011 EMENT VOL-
02515-01 PP-00022) 
195 STF – Rcl nº 1.987/DF, rel. Min. Maurício Corrêa. 
196 CRUZ, Gabriel Dias Marques da. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: lineamentos básicos e 
revisão crítica no direito constitucional brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2011, p. 99. 
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Na realidade, a fundamentação de ausência de estabilidade, trata-se novamente, na 

nossa visão, de argumento que visa barrar o crescente numero de ajuizamentos de reclamações 

constitucionais para o STF, sem respaldo nos precedentes da Corte citados nesse estudo. 

Portanto, entendemos, seja com parâmetro nas decisões da ADI nº 1.662, ADPF nº 

114 ou da ADPF nº 275, a reclamação constitucional é servível a temática analisada, não 

podendo ser desprezada com fundamentações reducionistas.   

Por fim, no que tange as decisões inconstitucionais prolatadas no âmbito dos juizados 

especiais federais e de fazenda pública, também entendemos como possível o manejo de 

reclamação constitucional ao STF pelo ente público lesado por decisões judiciais de sequestros de 

contas conveniadas, tendo com paradigma as decisões da Suprema Corte no controle concentrado 

de constitucionalidade já esposadas (ADI nº 1.662, ADPF nº 114 e ADPF nº 275), ressalvando 

apenas a utilização do precedente da ADI nº 1.662 em relação à União por absoluta 

incompatibilidade, uma vez que os valores máximos permitidos para demandas nos juizados 

especiais são de 60 salários mínimos, abaixo, portanto, do valor mínimo para expedição de 

precatório da entidade federal, não envolvendo a sistemática constitucional adequada de 

pagamento para quantia certas da Fazenda Pública. 

  

4.4.  A AÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

COMO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. 

 

Os meios jurídicos constitucionais eficazes ao controle de constitucionalidade de 

decisões judiciais não só se resumem ao controle subjetivo, concreto e difuso, pois, conforme já 

fora abordado, a Constituição dispõe em seu art. 102, § 1º, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 03/93 que a arguição de descumprimento de preceito fundamental(ADPF) 

decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 

Trata-se de um remédio jurídico processual constitucional, cujo objeto é a garantia ou 

defesa de preceito fundamental decorrente desta Constituição, competindo funcionalmente ao 

Supremo Tribunal Federal processar e julgar a arguição. 
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A respeito do tema, Dirley da Cunha197 sustenta ser cabível o questionamento de atos 

não normativos por meio da arguição, prestando-se, outrossim, a fiscalizar os atos ou omissões 

não normativas do poder público. Com efeito, a ADPF pode ser utilizada para controle dos atos 

concretos ou individuais do Estado e da Administração Pública, incluindo os atos as decisões 

judiciais, além de abranger, atos administrativos e atos políticos, quando violarem preceitos 

constitucionais fundamentais. Corroborando esse entendimento, a Suprema Corte Brasileira 

admite o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisões 

judiciais198. 

Feitas essa considerações, imprescindível, inicialmente, conceituar o que se denomina 

por preceito fundamental. Apesar de “preceito fundamental” ser um instituto constitucional 

impreciso, por não ter sido definido pela Constituição, nem pela Lei n.º 9.882/99, restou à 

doutrina e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal realizar tal tarefa. No anteprojeto inicial 

da Comissão Celso Bastos, que deu origem ao projeto de lei final da futura Lei n.º 9.882/99, 

constava um rol aberto de preceitos fundamentais199. A despeito de tal previsão ter sido objeto de 

veto, interessante notar que constavam como preceitos: soberania nacional, estado democrático 

de direito, separação e harmonia entre os poderes, dignidade dos poderes, dignidade da pessoa 

humana, isonomia, não subalternização das funções jurisdicionais, legalidade e moralidade 

administrativas, busca da economicidade na administração e acesso ao judiciário e ampla defesa. 

Com efeito, preceito fundamental, nas lições Dirley da Cunha, é a norma 

constitucional voltada a preservar a ordem política e jurídica do Estado, seja ela norma-princípio 

ou norma-regra, mas que tragam em si os valores supremos e indispensáveis de uma sociedade 

Observa-se que o autor se filiou à maioria da doutrina ao classificar a norma jurídica em norma-

princípio e em norma-regra – teoria esta que teve como um de seus expoentes Robert Alexy, 

tendo o tema uma análise mais aprofundada no item 3.2 deste trabalho.  

Observa-se que devemos sempre analisar o objeto em comento para definir preceito 

fundamental, que possui caráter de mutabilidade, podendo trazer consequências mais ou menos 

gravosas para o sistema jurídico. Assim sendo, em relação à ADPF, o legislador brasileiro parece 

                                                             
197 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. In: DIDIER JÚNIOR, 
Fredie. (Org.). Ações Constitucionais. 2006. p. 441-442 
198 STF. ADPF 167. Rel. Min EROS GRAU. DJe: 26/02/2010. 
199 TAVARES, André Ramos. Tratado da Argüição de Preceito Fundamental: lei n. 9.868/99 e lei n. 9.882/99. 2001. 
p. 25. 
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ter caminhado em sentido contrário à definição taxativa e reducionista do preceito fundamental, 

podendo citar como parâmetros para a arguição, num rol exemplificativo: a cidadania, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, a soberania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo 

político, o voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa de Estado, a separação 

dos poderes e os direitos e garantias individuais. Dessa forma, conclui-se que, além dos 

fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil (artigos 1° e 3° da Constituição), dos 

direitos e garantias individuais e coletivos (artigo 5° da Carta) e das cláusulas pétreas da 

Constituição Federal (artigo 60, § 4°, da Lei Maior), existem outras disposições que, por 

conferirem densidade normativa a referidas normas constitucionais, podem ser tidas como 

preceitos fundamentais para os efeitos da Lei n° 9.882/99. 

Nesse mesmo entendimento, Daniel Sarmento200 afirma que o legislador andou bem 

ao não elaborar um rol taxativo dispondo quais seriam os preceitos fundamentais, por acomodar 

mais facilmente as constantes e velozes mudanças no mundo dos fatos, além de conferir a este 

maior maleabilidade Consequentemente, o Supremo exercerá sua função de guardião da 

Constituição com ampla margem de discricionariedade para definir o parâmetro de controle na 

ADPF, definindo uma hierarquia axiológica entre os preceitos constitucionais. 

Portanto, além de outros que já existem ou possam vir a ser considerados, são 

fundamentais os valores previstos no art. 1º da CF/88 como basilares do Estado brasileiro: a 

soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa e o pluralismo político. Ressalte-se que tais valores também são protegidos pelos 

demais dispositivos constitucionais, em desdobramento que a Hermenêutica Constitucional leva 

em consideração na apreensão do significado das normas da Lei Maior. 

Edilson Nobre201 entende que os preceitos fundamentais são os dispositivos 

implícitos ou explícitos que se encontram abrigados nos Títulos I e II da Constituição, ou que, 

situados noutras províncias constituam o desenvolvimento daqueles, advertindo que tais 

prescrições constituem enunciados voltados ao amparo dos direitos fundamentais.  

                                                             
200 SARMENTO, Daniel. Apontamentos sobre a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. In: 
TAVARES, André Ramos; ROTHENBURG, Walter Claudius (Org.). Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental: Análises à luz da Lei n.º 9.882/99. São Paulo: Atlas, 2001. p. 91. 
201 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Direitos Fundamentais e Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. 1. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p 103. 
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Destaque necessário deve dada a afirmação de Gilmar Mendes202 de que há uma 

tendência doutrinária no sentido de admitir intepretação abrangente da noção de preceito 

fundamental, a qual contribui ainda mais para que não se alcance jamais uma determinação 

mínima daquilo que não representa preceito fundamental. Logicamente, nem toda norma 

constitucional tem caráter fundamental. Nesse sentindo é a lição de Nelson Nery Jr203., para quem 

os preceitos constitucionais fundamentais são aqueles com magnitude máxima que expressam 

valores jurídicos fundamentais dominantes na sociedade. 

Com base em todo o esposado, não se torna tarefa difícil reconhecer a decisão judicial 

que sequestra verbas transferidas e alocados em contas específicas de convênios públicos como 

ato violador de preceito fundamental, especialmente no tange aos princípios da separação 

funcional de poderes (CF/88, art. 2º c/c art. 60,§ 4º, III), o princípio da eficiência da 

Administração Pública (CF/88, art. 37); o princípio da reserva legal em matéria orçamentária 

(CF/88, art. 167, VI e X); o princípio do federalismo cooperativo (CF/88, arts. 23, 24 e 241); o 

regime de prestação contínua dos serviços públicos (CF/88, art. 175), bem como a sistemática de 

precatórios(CF/88, art. 100).  

O próprio STF reconheceu a violação a preceitos fundamentais nos referidos casos, 

em decisão do Ministro Teori Zavascki, no bojo da ADPF nº 275204. Acrescentando que na ADPF 

                                                             
202 MENDES. Gilmar Ferreira. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: identificação do parâmetro de 
controle para fins do art. 103,§3º, da CF, repertório IOB de jurisprudência 5/144, Caderno 1, 1ª quinzena de março 
2001. 
203 NERY JUNIOR, Nelson. Constituição Federal comentada e legislação constitucional/ In: Nelson Nery Junior, 
Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 575. 
204 STF. ADPF nº 275, Rel. Min. Teori Zavascki. DJE nº 177, divulgado em 09/09/2013: “Trata-se, portanto, de 
interferência judicial sobre transferência voluntária, sob a modalidade “convênio” e submetida ao modelo 
fiscalizatório de atribuição do Tribunal de Contas da União (TCU – CRFB/1988, art. 71, VI), para o emprego de 
verbas públicas federais destinadas a finalidade específica (...)  Ademais, a efetivação do bloqueio impugnado acaba, 
indiretamente, por subordinar a disponibilidade de recurso financeiro destinado ao combate à seca a fim diverso, 
correspondente ao cumprimento de obrigação trabalhista contraída, não pelos entes políticos convenentes (União e 
Estado-membro), mas por entidade que figura na condição de mera executora do objeto do Convênio. Assim, o ato 
questionado acaba por comprometer a execução orçamentária de convênio, firmado entre o Governo federal e o 
estadual, cuja fonte de custeio está necessária e especificamente atrelada à prestação de políticas públicas pela 
Administração Pública estadual com o objetivo de promover medidas preventivas para mitigar os efeitos da seca 
mediante perfuração de “poços principalmente na região do semiárido paraibano”. (...)sem prejuízo de posterior e 
mais aprofundado juízo de mérito acerca da natureza jurídico-constitucional dos dispositivos transcritos como típicos 
“preceitos fundamentais” tuteláveis em sede de ADPF, aparentemente, o caso concreto remete à possibilidade de 
violação a outros princípios e garantias constitucionais Neste juízo de verossimilhança e considerado a causa de 
pedir aberta deste tipo de pedido, para além da relevância do também invocado preceito da separação funcional de 
poderes (CRFB/1988, art. 2º c/c art. 60, § 4º, III), é de se registrar algumas das dimensões constitucionais também 
aparentemente envolvidas, dentre outras: (a) o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da 
Constituição); (b) o equilíbrio do modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas dos entes 
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nº 114, ação com o objeto semelhante, o Ministro Joaquim Barbosa manifestou-se acolhendo o 

mesmo posicionamento aqui defendido, assentando o caráter de utilidade que a liminar em sede 

de ADPF desempenha para impedir a postergação da implementação das políticas públicas 

afetadas pela intervenção judicial inconstitucional. 

Porém, avançando nessa análise, raciocínio mais aprofundado se deve manejar em 

relação à adequação da característica de subsidiariedade dessa ação constitucional para veicular o 

pleito de violação a preceito fundamental. Para entender o âmbito da noção da subsidiariedade 

exigida pelo referido dispositivo, claras as lições de Gilmar Mendes205:  

“(...)De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se 
tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial. 
Uma leitura mais cuidadosa há de revelar, porém, que, na análise sobre a eficácia da proteção 
de preceito fundamental nesse processo, deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção 
da ordem constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade – 
inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão – contido no art. 4, § 1º, da Lei n.º 9.882, de 
1999, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global.  

 

De tais ensinamentos, extrai-se a compreensão de que a ADPF tem por razão de 

existir e objeto a proteção dos valores constitucionais, os quais devem ser apreendidos em 

processo hermenêutico que leve em consideração a ordem constitucional global206. Assim, o 

preceito fundamental tem caráter de mutabilidade, que deve ser considerado a cada momento de 

modo tópico. 

Na verdade, o princípio da subsidiariedade atua nos sistemas que conferem ao 

indivíduo afetado o direito de impugnar a decisão judicial, como um pressuposto de 

admissibilidade de índole objetiva, destinado, fundamentalmente, a impedir a banalização da 

atividade de jurisdição constitucional. Com efeito, ante a inexistência de processo de índole 

                                                                                                                                                                                                     
da Federação (Seção II, Capítulo II, do Título VI da Constituição); (c) o regime de prestação contínua dos serviços 
públicos (art. 175); e (d) a própria concretização das diversas garantias constitucionais relacionados ao adequado e 
sustentável uso de recursos hídricos em consonância com as políticas de saúde pública e de desenvolvimento 
econômico-social (aqui, incluídos, dentre outros aspectos os imperativos de preservação ambiental”. 
205 MENDES, Gilmar Ferreira. Argüição de descumprimento de preceito fundamental: demonstração de inexistência 
de outro meio eficaz. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 43, jul. 2000. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=236>. Acesso em: 25/09/2014. 
206 Nesse sentido o STF na ADPF n° 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje: 27/10/2006: “Princípio 
da subsidiariedade (art. 4°, § 1°, da Lei n. 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, 
compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional 
relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não 
deve excluir. a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. em virtude da feição 
marcadamente objetiva dessa ação(...)”. 



114 
 

objetiva apto a liquidar, de uma vez por todas, a controvérsia constitucional, afigura-se 

integralmente aplicável a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ora, se o 

preceito fundamental se caracteriza pela superlativa importância suficiente para merecer da 

Constituição originária especial previsão de garantia, não pode ficar restrito na sua aplicação à 

condição de inexistência de outro instrumento jurídico de índole subjetiva, ainda que este tenha 

sido criado pela legislação ordinária. 

Destaque-se que as ações originárias e o próprio recurso extraordinário não são 

capazes, via de regra, de resolver toda controvérsia constitucional relevante em dispositivo 

constitucional de forma geral, definitiva e célere.  

Tratando-se de decisões judiciais inconstitucionais de sequestro de contas específicas 

de convênios, verifica-se não ser cabível a adoção de outro processo de índole objetiva para 

afastar a lesão aos preceitos fundamentais resultante do ato questionado, que, por ser destituído 

do conteúdo normativo exigido pelo artigo 102, inciso I, da Constituição Federal, não é passível 

de controle por meio de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de 

constitucionalidade, conforme já esposado nesse estudo. Desse modo, no âmbito do controle 

objetivo de constitucionalidade, somente a arguição de descumprimento de preceito fundamental 

é apta a solver a controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata, o que demonstra o 

atendimento ao requisito da subsidiariedade. 

Ademais, por se tratar de processo que envolve repasse de verbas públicas entre entes 

federativos, de modo que seu conteúdo possui âmbito nacional e repercute, diretamente, no 

interesse público, sobreleva a necessidade de que a questão constitucional estudada seja apta à 

apreciação do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 

Não diferentemente é o raciocínio esposado pelo STF, no qual a subsidiariedade de 

que trata a legislação diz respeito a outro instrumento processual-constitucional que resolva a 

questão jurídica com a mesma efetividade, imediaticidade e amplitude que a própria ADPF. Em 

outras palavras, discutindo-se constitucionalidade de decisões judiciais não seria possível o 

manejo de qualquer ação de nosso sistema de controle concentrado207. Dessa forma, o Supremo 

Tribunal Federal tem ajustado, caso a caso, a interpretação do papel diferenciado que o instituto 

                                                             
207 STF. ADPF n° 79/PE, Relator: Ministro Cezar Peluso, Decisão monocrática, DJ : 04/08/2005. 
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da ADPF desempenha como medida subsidiária de harmonização constitucional entre o sistema 

difuso e o concentrado no ordenamento jurídico pátrio.  

Apesar de no julgamento da ADPF-AgR 141/RJ208, isoladamente o Plenário do STF 

tenha reafirmado a regra geral segundo a qual, em tese, deve haver o prévio exaurimento de 

outros meios processuais hábeis a impedir a lesividade ou a potencialidade de dano do ato 

questionado. Entretanto, em outras oportunidades, a maioria das decisões registra que a mera 

existência de medida judicial típica subjetiva não configura, por si só, óbice ao cabimento da 

ADPF209.  

Desse modo, resta indiscutível a adequação da via de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental no caso de sequestro judiciais de convênios administrativos, tendo em vista 

a necessidade de se sanar a controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata, não 

sendo possível se falar nas outras ações de controle objetivo, em face da natureza dos atos 

impugnados (decisões judiciais de sequestro de contas especificas de convênios administrativos). 

No tocante à legitimidade ativa para proposição da arguição constitucional, temos que 

lei outorgou o direito aos mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, conforme 

previsão do art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/99210. Logo, poderão propor arguição de 

descumprimento de preceito fundamental o Presidente da República, as Mesas da Câmara e do 

Senado, os Governadores dos Estados e o Governador do Distrito Federal, as Mesas das 

Assembléias Legislativas e a Mesa da Câmara Distrital, o Procurador-Geral da República, o 

Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, as 

confederações sindicais e entidade de classe de âmbito nacional.  

Tal fato ocasiona dificuldades aos entes federativos de menor aporte financeiro, quais 

sejam: os Municípios, pois o Prefeito Constitucional, não detém legitimidade para propor a 

ADPF. Com efeito, inúmeros convênios públicos celebrados entre a União e as municipalidades, 

em caso de verbas sequestradas judicialmente para pagamento de outras finalidades, não terão 

                                                             
208 ADPF-AgR 141/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/05/2010, DJe 18/06/2010. 
209 Nesse sentido: ADPF 76/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática de 13/02/2006, DJ 20/02/2006; 
ADPF 74/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática de 18/12/2006, DJ 01/02/2007; ADPF-MC 74/DF, 
Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática de 18/12/2006, DJ 01/02/2007; ADPF-MC 114/DF, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, decisão monocrática de 21/06/2007, DJ 27/06/2007; e ADPF 228/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
decisão monocrática de 08/08/2011, DJe 12/08/2011. 
210 Lei nº 9.882/99, Art. 2º: Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - os legitimados 
para a ação direta de inconstitucionalidade; 
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guarida constitucional dessa importante ação constitucional, salvo se a União após o repasse 

encampar o litígio e faça o ajuizamento da referida ação, por também ser diretamente atingida, 

pois, conforme já explicitamos, as referidas verbas possuem natureza de patrimônio finalístico de 

copropriedade entre os entes convenentes, sendo absolutamente impenhorável.  

Com efeito, não pode olvidar que o artigo 2º, inciso II, da Lei n.º 9.882/99 conferia 

legitimidade a qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público para a propositura 

da ADPF. Nessa expressão “pessoa”, incluíram-se, obviamente, as pessoas jurídicas de direito 

públicos, dentre as quais os Municípios.  

Conforme lição de Luís Roberto Barroso211, a redação original deste artigo, com a 

previsão descrita acima, conferia à ADPF dupla função. A primeira, de instrumento de governo, 

uma vez que os legitimados do art. 103 poderiam levar diretamente ao Supremo Tribunal Federal 

a discussão de questões que envolvessem risco ou lesão a preceito fundamental. A segunda 

função era de que a ADPF, ao conferir legitimidade a qualquer pessoa, caracterizava-se como 

“instrumento de cidadania”, nas palavras do autor. Dessa, forma corroborando as lições traçadas 

pelo atual Ministro do STF, discordamos integralmente da fundamentação base do veto212 do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

                                                             
211 BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 217 e 218. 
212 Mensagem de veto n.º 1.807, de 03 de dezembro de 1999: A disposição insere um mecanismo de acesso direto, 
irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal sob a alegação de descumprimento de preceito fundamental por 
"qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público". A admissão de um acesso individual e irrestrito é 
incompatível com o controle concentrado de legitimidade dos atos estatais – modalidade em que se insere o instituto 
regulado pelo projeto de lei sob exame. A inexistência de qualquer requisito específico a ser ostentado pelo 
proponente da arguição e a generalidade do objeto da impugnação fazem presumir a elevação excessiva do número 
de feitos a reclamar apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, sem a correlata exigência de relevância social e 
consistência jurídica das arguições propostas. Dúvida não há de que a viabilidade funcional do Supremo Tribunal 
Federal consubstancia um objetivo ou princípio implícito da ordem constitucional, para cuja máxima eficácia devem 
zelar os demais poderes e as normas infraconstitucionais. De resto, o amplo rol de entes legitimados para a promoção 
do controle abstrato de normas inscrito no art. 103 da Constituição Federal assegura a veiculação e a seleção 
qualificada das questões constitucionais de maior relevância e consistência, atuando como verdadeiros agentes de 
representação social e de assistência à cidadania. Cabe igualmente ao Procurador-Geral da República, em sua função 
precípua de Advogado da Constituição, a formalização das questões constitucionais carentes de decisão e 
socialmente relevantes. Afigura-se correto supor, portanto, que a existência de uma pluralidade de entes social e 
juridicamente legitimados para a promoção de controle de constitucionalidade – sem prejuízo do acesso individual ao 
controle difuso – torna desnecessário e pouco eficiente admitir-se o excesso de feitos a processar e julgar certamente 
decorrentes de um acesso irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal. Na medida em que se multiplicam os 
feitos a examinar sem que se assegure sua relevância e transcendência social, o comprometimento adicional da 
capacidade funcional do Supremo Tribunal Federal constitui inequívoca ofensa ao interesse público. Impõe-se, 
portanto, seja vetada a disposição em comento. 
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Primeiro porque a ADPF deveria servir como instrumento de cidadania do povo 

brasileiro. Logo, não se pode afirmar que a defesa de preceitos fundamentais seria mero 

instrumento de controle concentrado de legitimidade de atos estatais dos entes federativos 

maiores (União e Estados), que inclusive, excluíram os Municípios. Ademais, a afirmação de que 

dando legitimidade para propositura da ADPF a qualquer pessoa o Supremo seria inundado com 

novos processos não passa de controle protocolamento de ações, sem respaldo constitucional, não 

sendo, no nosso entender, razão suficiente para impedir o exercício do direito de acesso a justiça 

ao cidadão, que irá ao Supremo para defender interesses maiores, defendendo os preceitos 

fundamentais.  

Portanto, em razão do veto presidencial, os municípios brasileiros não podem contar 

com utilização da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental nos casos 

estudados nessa pesquisa. Logicamente, que táticas processuais podem ser adotadas, dentre as 

quais a representação à AGU, no caso de convênio com a União, para que o órgão de defesa 

judicial federal encampe a argumentação de inconstitucionalidade de eventual decisão judicial 

que sequestre valores de contas específicas de convênios administrativos, propondo a ADPF, bem 

como, pode até, mesmo se valer de partido político com representação no congresso nacional, o 

qual é legitimado universal (sem vínculo objetivo da pertinência temática)213,  especialmente do 

partido ao qual pertence o Chefe do Poder Executivo, para que também encampando a tese aqui 

defendida possa salvar a gestão administrativa de seu filiado a frente da municipalidade 

prejudicada com a decisão judicial, em razão das inúmeras graves consequências do ato. 

 

4.5 – A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA COMO INCIDENTE CONSTITUCIONAL EFICAZ 

CONTRA ORDENS JUDICIAIS DE SEQUESTROS DE CONVÊNIOS. 

 

Derradeiro instituto analisado nessa pesquisa, o pedido de suspensão de liminar ou de 

segurança, em primeira abordagem, consiste em um meio jurídico de suspender decisão judicial, 

nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, no caso de manifesto interesse 

público para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Trata-se, 

pois, de um instituto oferecido ao Poder Público na defesa do interesse público. 
                                                             
213 STF. ADI nº 1.963-PR. Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA. 
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Esse interesse público, também chamado de supremacia do interesse público ou da 

finalidade pública, é princípio de observância obrigatória pela Administração pública e 

corresponde ao atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 

poderes ou competência, salvo autorização em lei (art. 2º, parágrafo único, II, da Lei n. 9.784/99). 

Justifica-se na exata medida que o interesse geral deve prevalecer sobre o interesse individual, 

ou, então, alcançar o interesse de proveito social ou da coletividade214. 

Partindo para origem da suspensão de liminar e valendo-me dos ensinamentos de 

Marcelo Abelha Rodrigues215, ao contrário do posicionamento de parcela da doutrina216 a qual 

afirma que a suspensão de liminar e de sentença surgiu através do art. 4º, Lei nº 4.348/1964, 

contata-se que antes mesmo da edição da referida lei já havia a previsão do instituto processual, 

vinculada ao remédio constitucional do mandado de segurança, através do art. 113, alínea 33, da 

Constituição Federal de 1934, disciplinado pela a lei específica nº 191/36, com contornos de 

efetividade, a qual dispunha nos artigos 8º, § 9ºe art. 13217 que o Presidente da Corte Suprema, 

quando se cuidasse de decisão da Justiça Federal, ou da Corte de Apelação, quando se tratasse de 

decisão da Justiça local, para evitar grave lesão à ordem, à saúde ou à segurança pública, podia 

suspender a execução do ato a requerimento do representante da pessoa jurídica de direito 

público. 

A antiga Lei do mandado de Segurança de nº 1.533/51 repetiu o mesmo dispositivo, 

permitindo a suspensão de execução de decisões no artigo 13, substituído pelo art. 15, da Lei nº 

12.016/2009218. Prosseguindo na trajetória do instituto, em 1964, a Lei 4.348/64, além de vedar 

liminares em mandado de segurança que tivessem a finalidade de conceder vantagens financeiras 

                                                             
214 MAZZILLI, Hugo Nigro, A defesa dos interesses difusos em juízo. 19. ed. Saraiva: São Paulo, 2006, p. 45 
215 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
216 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 10ª. Ed. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2010. 
217 Lei nº 191/36, art. 8º, § 9º: Quando se evidenciar, desde logo, a relevância do fundamento do pedido, e 
decorrendo do acto impugnado lesão grave irreparavel do direito do impetrante, poderá o juiz, a requerimento do 
mesmo impetrante, mandar; preliminarmente, sobreestar ou suspender o acto alludido. Lei nº 191/36, art. 13. Nos 
casos do art. 8°, § 9°, e art. 10, poderá o Presidente da Côrte Suprema, quando se tratar de decisão da Justiça Federal, 
ou da Côrte de Appellação, quando se tratar de decisão da justiça local, a requerimento do representante da pessoa 
juridica de direito publico interno interessada, para evitar lesão grave á ordem, á saude ou á segurança publica, 
manter a execução do acto impugnado até ao julgamento do feito, em primeira ou em segunda instancias 
218 Lei nº 12.016/09, art. 15;  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do 
Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do 
tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da 
liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será 
levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 
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a servidores públicos, abrigou no artigo 4º a seguinte a finalidade de evitar grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança e à economia públicas, além de expressamente ter previsto a possibilidade de 

suspender execução de sentença e de liminar, ampliando assim o rol dos bens protegidos.  

A Lei que instituiu a Ação Civil Pública, Lei 7.347/85, no artigo 12, § 1º, previu a 

possibilidade de suspensão da liminar219. Outra norma com previsão da suspensão de liminar é a  

Lei 8.038/90 que especifica normas procedimentais para os processos perante o Superior Tribunal 

de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no artigo 25, previu o instituto para os casos de acórdão 

ou liminar concedidos em mandado de segurança de competência originária de Tribunal. 

Ademais, a Lei 9.494/97, art. 1º, inclui a aplicabilidade do instituto à tutela antecipada prevista 

nos arts. 273 e 461, ambos do Código de Processo Civil. 

Ademais, há previsão legal do instituto no art. 4º, da Lei nº 8.437/1992, que dispõe 

sobre medidas cautelares contra atos do poder público, também prevê a suspensão de liminar em 

caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à 

ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

Dessa forma, atualmente, o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que 

se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém 

efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Daí se poder 

dizer, concordando as lições de Fredie Didier220, que hoje há a suspensão de liminar, a suspensão 

de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a 

suspensão de tutela antecipada e assim por diante. 

No entanto, não há previsão expressa do instituto suspensão de segurança no texto 

constitucional de 1988, o que em rápida e desavisada análise poderia chegar à conclusão de que 

se trata de instituto meramente infraconstitucional. Entendimento que, desde já, refutamos, 

frisando que a atenção dada a esse incidente como meio jurídico constitucional nessa pesquisa, 

por si só, já denota o posicionamento a qual defendemos. 

                                                             
219 Lei 7.347/85, no artigo 12, § 1º : A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar 
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o 
conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá 
agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. 
220 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José da. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. 3 ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2007, p. 403. 
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Para explicitar o raciocino que crava o incidente de suspensão de liminar como meio 

jurídico constitucional, imperiosa a análise de sua natureza jurídica. Nesse contexto, A doutrina e 

a jurisprudência divergem acerca da natureza jurídica da suspensão de liminar e de sentença, 

podendo o referido instituto ser considerado: Recurso, ato de caráter político ou incidente 

processual.  

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou, em julgado isolado, que a suspensão de 

liminar possui natureza jurídica de recurso221. Porém, trata-se de decisão enclausurada, a qual não 

vem sendo prestigiada nem mesmo pelo STJ. A fundamentação para seu isolamento decorre de 

que os recursos admitidos no processo civil já estão taxativamente previstos no ordenamento 

jurídico, não se podendo utilizar daqueles que não estão previstos em lei (princípio da 

taxatividade dos recursos). Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionamento no 

sentido de que a suspensão de liminar e de sentença é juízo político, tendo o presidente que 

avaliar os efeitos políticos da decisão contestada.222 

Já o Supremo Tribunal Federal tem prestigiado a corrente que atribui natureza 

cautelar ao pedido de suspensão, outorga à decisão suspensiva natureza de contracautela223. Com 

efeito, concordamos com o raciocino esposado por Didier, no qual não parece adequado entender 

que se trata apenas de um mero juízo político-administrativo, a um por que uma decisão de tal 

natureza (de cunho meramente político) não poderia atingir uma decisão judicial, e a dois, 

porque, se assim fosse, não haveria necessidade de provocação. Bastaria ao Tribunal agir de 

ofício224. Outrossim também não se desconsidera o influxo político que deve ser necessariamente 

incluído na análise acerca dos efeitos da decisão e os seus eventuais danos aos valores protegidos 

pelo art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992 (ordem, saúde, economia e segurança públicas). 

Dessa forma, independentemente de se atribuir natureza administrativa, política ou 

judicial, não restam dúvidas, corroborando os ensinamentos do autor acima citado, de que o 

pedido de suspensão constitui incidente processual, como finalidade de contracautela, voltado a 

                                                             
221 REsp nº. 175360/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ 09/11/1998, p. 33. 
222 STJ. SLS nº 1374  , Rel. Min. Ari Pargendler, Data de Publicação: DJ 15/04/2011. 
223 STF. Suspensão de Segurança nº 228, Rel. Min. Rafael Mayer, RTJ 125/904. Precedente: AGRSS 846-3/DF. 
224 CUNHA, Leonardo José Carneiro da, A Fazenda Pública em Juízo, 6ª ed. São Paulo: Dialética: 2008, p. 438-439. 
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subtrair da decisão sua eficácia. No seu âmbito não se examina o mérito da controvérsia 

principal, aquilatando-se apenas, a ocorrência de lesão a interesses públicos relevantes225.  

Amoldado a natureza jurídica de incidente processual, a suspensão de liminar é o ato 

ou série de atos realizados no curso de um processo. É um procedimento menor, inserido no 

processo principal, sem que surja nova relação jurídica processual, não possuindo autonomia226. 

Desse conceito se extrai que a suspensão de liminar, por se incidente, atrai o “status” normativo 

dado ao processo principal. Portanto, se o mandado de segurança, ação civil pública, ação 

popular, dentre outros, são institutos constitucionais, os incidentes previstos nessas normas como 

é o caso da suspensão de liminar, sem sombras de dúvidas, também o são. 

Não é demais recordar, nesse pano de fundo, que determinadas matérias, em sua 

essência, são constitucionais, em outras palavras, “dignas” de estarem previstas no texto 

constitucional. Dentre as quais: a forma de Estado, forma de governo, aquisição e exercício do 

poder, estruturação dos órgãos do poder estatal e limitações ao poder e os direitos 

fundamentais227, ou seja, tratam de normas materialmente constitucionais, inclusive, mesmo não 

previstas no texto da Constituição, possui status constitucional, o que é o caso do incidente de 

suspensão liminar ou de segurança, incluindo no rol de direitos e garantias constitucionais, por 

ser instituto dentro complexo procedimento, dente outros, do mandado de segurança. 

Ultrapassada a análise do status constitucional da suspensão de liminar ou de 

segurança, adentrando no foco do estudo, passa-se as hipóteses previstas para sua interposição 

nos casos de decisões judiciais de sequestro de contas específicas de convênios administrativos. 

Com efeito, é possível a utilização da suspensão de liminar ou de segurança em 

decisões interlocutórias ou sentenças proferidas por Juiz de 1ª instancia, tanto na Justiça Comum, 

como nas Justiças especializadas, dentre as quais, mais comumente a Justiça do Trabalho; 

também é possível a suspensão do acórdão que confirma a liminar do Juiz de 1° Grau (julgando 

improcedente o Recurso de Agravo de Instrumento do Poder Público); ademais, cabe pedido de 

suspensão da suspensão anteriormente negada; e, por fim, cabe ainda a suspensão do acórdão do 

                                                             
225 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José da. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. 3 ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2007, p. 347 
226 DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros, 3. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 94. 
227 Ferreira Filho, Manoel Gonçalves, Aspectos de direito constitucional contemporâneo, São Paulo: Saraiva, 2003, p 
11. 
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Plenário do Tribunal que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto por particular 

contra decisão do Presidente que deferiu a suspensão.  

Em todas as hipóteses acima descritas a Fazenda Pública pode fazer uso desse 

instituto constitucional de contracautela. Destaque-se a suspensão de segurança não é 

incompatível com interposição simultânea do recurso de agravo de instrumento em desfavor de 

eventual decisão liminar, nem tampouco de outra espécie recursal que vise a suspensividade da 

decisão judicial. Essa questão foi fulminada com clara redação do §6º do art. 4º da Lei 

8.437/92228, na a interposição de recurso não condiciona nem prejudica o pedido de suspensão. 

Cassio Scarpinella Buena229 leciona, no âmbito suspensão de liminar, que uma 

medida não exclui a outra, ainda que tendam a caminhar em conjunto para uma mesma 

finalidade, qual seja, a de evitar que uma dada decisão surta efeitos contra o Poder Público, seja 

meramente suspendendo-a, como pretende a suspensividade do pleito da suspensão de segurança, 

seja na tentativa de suspensão pela reforma ou anulação do julgado, como pretende o pleito 

recursal. 

Avançando na análise material da fundamentação da suspensão a ser viabilizada pela 

Fazenda Pública em caso sequestro judiciais para prover à satisfação de futura e determinada 

cobrança, já fora explicitado que o ato judicial a ser combatido se reveste de consequências 

extremamente prejudiciais à regular execução dos serviços básicos locais, inclusive com a 

efetivação e liberação judicial das verbas em finalidade diversa da pactuada, o ente público terá 

negativado o nome no CAUC, enunciando fatores restritivos para novas transferências de 

recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União mediante 

convênios. Outrossim, estando o “status negativado” no sistema SIAFI/CAUC, o ente público 

também estará impedido de realizar operações de crédito com instituições financeiras federais, 

tais como a Caixa Econômica Federal. Portanto, em razão de uma inconstitucional decisão 

judicial de sequestro em conta de convênio, que ocasionar a inexecução do referido pacto, o ente 

público vivenciará um abismo financeiro, atingido a população em geral. Logicamente, claro se 

demonstra violação a ordem e economias públicas. 

                                                             
228 Lei 8.437/92, art. 4º, §6º: A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas 
contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se 
refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001) 
229 BUENO,Cassio Scarpinella. O Poder Público em Juízo. São Paulo: ed. Max Limonad. 2000, p 71.  



123 
 

O STF já reconheceu a tese no bojo do incidente de suspensão de segurança nº 158, 

assentando a contracautela para suspender a tentativa de sequestro de contas específicas de 

convênios de ente municipal230.  

Destaque-se, também, que essas referidas decisões inconstitucionais geram risco de 

paralização da Administração Pública, ensejando ainda grave prejuízo à ordem econômica, 

decorrência imediata do eventual efeito multiplicador, pois se está vulgarizando a medida de 

sequestro judicial, ou seja, a exceção, que deveria está prevista na Constituição e não está, 

encontra-se tornando regra, impossibilitando o planejamento orçamentário e a execução adequada 

do mesmo, alimentando a já constatada corrida ao Poder Judiciário para “bloquear primeiro”, 

com prejuízo para o pagamento das mais simples obrigações ordinárias, como salários de 

professores, médicos e outros profissionais de extrema relevância para os entes públicos, em 

especial os de menores aportes financeiros. Corroborando o todo esposado o Supremo 

Tribunal231, por diversas vezes, posicionou-se contrário as ordem de pagamento direto, via 

sequestro judicial em contas públicas, em especial de convênios administrativos. 

No âmbito da Justiça Laboral, o TST232 reconhece a possibilidade de intervenção 

excepcionalíssima da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho na medida de urgência 

denominada Suspensão de Liminar e de Sentença, devendo se cingir aos estritos termos dos arts. 
                                                             
230 AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS 
MUNICIPAIS. IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DA AUTORA DA AÇÃO DE 
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À 
ECONOMIA PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 100 E 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO 
ART. 2º-B DA LEI 9.494/97. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. SUBMISSÃO AO 
REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. Lei 8.437/92, art. 4º, § 1º: configuração de grave lesão à 
ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de liminar deferido. 2. A tutela jurisdicional pretendida pela 
agravante, consubstanciada no recebimento dos honorários devidos pelos serviços advocatícios por ela prestados ao 
Município agravado, só pode ser efetivada após o trânsito em julgado da ação ordinária de cobrança ajuizada na 
origem. 3. O seqüestro de recursos municipais, para prover à satisfação de futura e determinada cobrança, reveste-se 
de conseqüências extremamente prejudiciais à regular execução dos serviços básicos locais. 4. A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o disposto no caput do art. 100 da Constituição da República, firmou-se no 
sentido de submeter, mesmo as prestações de caráter alimentar, ao regime constitucional dos precatórios, ainda que 
reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência 
absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem 
geral). Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STF, SL 158 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal 
Pleno, julgado em 11/10/2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00031 
EMENT VOL-02297-01 PP-00007). 
231 STF, SS 4090 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2011, DJe-047 
DIVULG 11-03-2011 PUBLIC 14-03-2011 EMENT VOL-02480-01 PP-00103). No mesmo sentido: STF, SS 3539 
AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES (Presidente), Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 
PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-01 PP-00176. 
232 TST. Processo Nº SLS-11862-26.2012.5.00.0000. Rel. Min. JOÃO ORESTE DALAZEN. Julgamento em 
18/01/2013. 
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4º, caput e § 1º, da Lei nº 8.437/92 e art. 251 do Regimento Interno do Tribunal Superior do 

Trabalho. Sob tal perspectiva, a dinâmica da liminar ou da antecipação de tutela concedida deve 

ser averiguada no fundado risco de dano significativo à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

públicas. 

Com efeito, o Tribunal Superior da Justiça Laboral também já assentou que a 

concessão da liminar, em mandado de segurança, com imposição de obrigação de pagar e de 

fazer, tendo no polo da relação jurídica processual ente público, antes do trânsito em julgado da 

segurança encontra óbice legal intransponível nas limitações e prerrogativas de pagamento da 

Fazenda Pública, sendo flagrante desobediência à expressa vedação contida nos artigos 1º e 2º-B 

da Lei nº 9494/97233. Ademais, relata o Ministro Presidente, nesse mesmo julgado, que 

transparecia flagrante a preterição ao princípio constitucional do devido processo legal, caso 

prevaleça o ato judicial de bloqueio de conta pública, configurando a imprescindibilidade da 

intervenção da Presidência do TST, de natureza acautelatória e política, de modo a impedir a 

consumação de prejuízos irreversíveis ao ente público, enquanto pendente de julgamento do 

processo principal. 

Dessa forma, dúvidas não restam sobre a aceitação da suspensão de liminar e de 

segurança no âmbito da Justiça Trabalhista, servindo como instrumento eficaz de enfretamento 

das decisões de sequestro judiciais em contas específicas de convênios.  

Por fim, sobre o prisma das leis 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/12, que tratam os 

procedimentos de juizados especiais, já se demonstrou perfeitamente possível que as decisões 

cautelares ou antecipatórias proferidas por juiz de primeira instância no rito especial dos juizados 

causem, de plano, danos patrimoniais ao ente público, situação que se revela configuradora de 

lesão à economia pública, como é o caso dos sequestros judiciais de contas públicas específicas 

de convênios administrativos. Nesse contexto frise-se que embora o pedido de suspensão na seara 

dos juizados especiais não possuir previsibilidade legal na lei 10.259/2001 e 12.153/12,  devemos 

registrar que ambas as legislações mencionada fazem remissão à aplicação subsidiária da Lei 

9.099/95e o art. 6º dessa lei preconiza que o magistrado adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, 

harmoniza-se com o espírito do instituto da suspensão das tutelas cautelares, impondo-se, por 
                                                             
233 TST. Processo nº SLS - 801-71.2012.5.00.0000 ,. Rel. Min. JOÃO ORESTE DALAZEN. Data de Publicação: 
DEJT 23/02/2012 
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analogia, a aceitação de tal medida na esfera do Juizados Especiais como forma de prevenção de 

lesão ao interesse público, este consubstanciado em ofensa à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas. 

Nesse diapasão, importante ressaltar que existem diversos mecanismos processuais 

que não foram contemplados nas leis dos Juizados Especiais e nem por isso deixaram de possuir 

ampla aceitação da jurisprudência pátria, tais como: a possibilidade da impetração do mandamus 

contra ato judicial nos juizados especiais federais (Enunciado 88 do FONAJEF), amplamente 

discutida no item 4.2. 

Entretanto, o posicionamento majoritário da jurisprudência dos Tribunais é pela 

impossibilidade de interposição de pedido de suspensão de liminar no âmbito do procedimento de 

juizados especiais234.  

Assentadas as premissas acima, em posicionamento minoritário, conclui-se ser 

perfeitamente compatível com o procedimento dos juizados especiais federais o pleito de 

suspensão de liminar, de tutela antecipada, de segurança, de sentença ou de acórdão, porquanto a 

supremacia do interesse público demanda a utilização de todos os meios de defesa pela pessoa 

jurídica de direito público com o fim de evitar graves lesões ao interesse coletivo, não havendo, 

outrossim, que falar em quaisquer máculas às regras de competência insculpidas na legislação em 

vigor, nem, tampouco, violações aos princípios que norteiam o rito sumaríssimo que rege as leis 

9.099/95, 10.259/01 e 12.153/12. 

 

 

 

                                                             
234 CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PLEITO DE 
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL 
CÍVEL. GRAVE LESÃO À ORDEM, SAÚDE E ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CONHECIMENTO DO 
PEDIDO. AGRAVO PREJUDICADO. -Agravo regimental, manejado por Prefeitura Municipal, contra decisão 
exarada pela Presidência do Tribunal, a indeferir pedido de suspensão, deduzido sob argumento de grave lesão à 
ordem, saúde e economia públicas, dos efeitos de decisão proferida no Juizado Especial Federal Cível de Santo 
André/SP, em autos tendentes ao fornecimento de medicamento destinado a transplantado de rim. -Não cabe pedido 
de suspensão (Lei nº 8.437/1992, Lei nº 4.348/64 e atual Lei nº 12.016/2009), em face de decisões prolatadas no 
âmbito dos Juizados Especiais Federais, à míngua de previsão legal específica, e da incompatibilidade do instituto 
com o microsistema dos Juizados Especiais, que se voltam às causas de menor complexidade e valor, sem aptidão a 
ferir, gravemente, os bens jurídicos preservados na legislação de regência, tais como ordem, saúde e economia 
públicas. -Pedido de suspensão não conhecido. Agravo prejudicado.(TRF-3 - SLAT: 2662 SP 2009.03.00.002662-2, 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE, Data de Julgamento: 14/10/2009, SEXTA TURMA) 
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5. CONCLUSÕES. 

 

Ao se realizar todo esse estudo sobre os convênios administrativos, desde a sua 

constitucionalização na Carta de 1967 até a Constituição atualmente vigente, passando-se por 

todo regramento constitucional, legal e infralegal do referido instituto, verificou-se se tratar de 

importante instituto de atuação conjunta dos entes federativos na execução das políticas públicas 

decorrente do exercício da competência comum, visando à redução das desigualdades regionais. 

Descobriu-se, inicialmente, que a CF/88 em seu texto original apenas fazia menção 

genérica sobre convênios no §1º do seu art. 199, tendo sido expressamente previsto através da 

Emenda Constitucional nº 19/98, na qual o instituto convênio passou a ser um instrumento de 

cooperação ou de gestão associada. No campo infraconstitucional, o Decreto nº 6.170/2007 e a 

Portaria Interministerial nº 507/2011 regulamentam a forma de celebração, fiscalização e 

responsabilidades dos gestores atuantes na execução convenial.  

No avanço do tema, percebeu-se que, apesar de ainda majoritária, a corrente 

doutrinária que trata a natureza jurídica dos convênios como sendo mero ajuste ou acordo, vem 

sendo abandonada, especialmente em razão da nova hermenêutica constitucional baseada em 

princípios, bem como em razão dos novos influxos sofridos pelos convênios em decorrência da 

necessidade de controle do emprego de verbas públicas, seja com previsões de obrigações 

recíprocas assumidas entre os partícipes, seja na responsabilização contratual dos agentes 

envolvidos, dando-lhes, atualmente, feições de natureza tipicamente contratual. 

Com efeito, restou comprovado que, ante inexistência ou fraqueza de vinculo jurídico 

nos ajustes para amoldá-los a exigências atualmente existentes na regulamentação dos convênios, 

bem como a aceitação de contratos nos quais se verificam a ausência o requisito do antagonismo 

(p. ex. contratos societários), os convênios aproximaram-se da natureza contratual, afastando-se 

do mero ajuste ou acordo, classicamente defendido.  

Ademais se conferiu no tocante aos convênios administrativos de natureza financeira, 

que sua formação se dava por quatro etapas bem definidas, quais sejam: a proposição; a 

celebração; a execução; e a prestação de contas. A primeira fase é a etapa da proposição, com o 
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necessário credenciamento e cadastramento dos interessados e apresentação do Plano de 

Trabalho. A segunda etapa é a fase de celebração de convênios, na qual devem ser observadas 

condições gerais, englobando a regularidade fiscal e administrativa perante os mais diversos 

órgãos federais, dentre os quais a consulta ao sistema SIAFI/CAUC. Na terceira etapa convenial, 

qual seja, a fase da execução até a sua extinção, são previstas condutas e comportamentos 

vedados ao executor, prevendo inclusive a responsabilização por danos causados a terceiros, 

decorrentes de dolo ou culpa na execução dos convênios. Nessa etapa, descreveu-se sobre a 

gestão convenial, na qual chegamos à conclusão de que a partir do momento do depósito, pelo 

detentor dos recursos, através de transferência voluntária, na conta especial vinculada ao 

convênio, cria-se até a sua efetiva utilização no objeto escopo do convênio um patrimônio 

finalístico de copropriedade entre o convenente e o ente recebedor dos recursos. Por fim, na 

última etapa, contatou-se ser na fase de fiscalização a corporificação dos princípios 

constitucionais da publicidade e da eficiência nos convênios, prevendo ao executor o dever de 

prestar contas da sua boa e regular aplicação das verbas transferidas.  

Debatida essa fase de introdução, tema de grande importância para o escopo do 

trabalho, discutiu-se a inconstitucionalidade das decisões judiciais de sequestro nas contas 

específicas de convênios administrativos, verificando-se a violação frontal, dentre outros, aos 

princípios da independência e harmonia dos poderes, princípio da reserva legal em matéria 

orçamentária e o princípio do federalismo cooperativo, afinal a decisão judicial não está acima da 

lei, nem tampouco da Constituição, devendo respeito ao sistema jurídico vigente. 

Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário, sem prévia autorização legislativa, 

determinar a retirada de recursos financeiros de uma programação orçamentária para outra. 

Entrementes, a norma veiculada no art. 167, X da Constituição Federal, veda, expressamente, a 

transferência voluntária de recursos para pagamento de pessoal do Estado ou Município. 

Assim, chegou-se a conclusão de que são inadmissíveis, por inconstitucionais, os 

sequestros realizados nas contas públicas de convênios para utilização em pagamento de verbas 

de natureza salarial, pois se estaria executando diretamente a Fazenda Pública por dívida de 

terceiros. 

Dessa forma, observou-se que o processo executivo não pode ser efetivado a todo 

custo, sem a observância dos princípios constitucionais considerados sistematicamente, 
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atentando-se para o sistema executivo regido pelo princípio do interesse do credor, porém não 

aniquilando os direitos do devedor e de terceiros. 

Nesse contexto, cessaram, há tempos, as dúvidas acerca da relevância dos princípios, 

dentro do ordenamento, dentre os quais foi destacado o princípio da impenhorabilidade dos 

convênios públicos. Destarte, como uma das formas de barrar a execução sem limites, arrematou-

se a presença, ainda que não positivada no ordenamento jurídico brasileiro, desse princípio 

executivo, cuja definição se traduziu em norma de otimização essencial à execução processual, 

decorrente de diversos princípios vinculados ao processo de execução, dentre os quais da 

impenhorabilidade dos bens públicos e o princípio da utilidade da execução, que visa a 

manutenção da finalidade pública à qual o convênio esteja afetado, sendo vedada a sua frustração 

e, por conseguinte, implementação de sanções pelo não cumprimento convenial em razão de uma 

atuação judicial dentro da ação isolada de terceiro, salvo se for penhorado para a realização da 

própria finalidade original, o que, naturalmente, será permitido. 

Por outro lado, concluiu-se que a Constituição Federal é exauriente na previsão das 

hipóteses de sequestro de recursos públicos, no art. 100, §6º, quais sejam: na hipótese de 

preterimento do direito de precedência ou no caso de não alocação orçamentária do valor 

necessário à satisfação do seu débito. Dessa forma se percebeu que há violação também ao 

sistema de precatórios, regime que não apenas garante a concretização de importantes princípios 

constitucionais, como a isonomia, a publicidade, a imparcialidade e a economia, como também é 

medida garantidora da normalidade orçamentária. 

Acrescentou-se, apesar de nossa conclusão ser doutrinariamente e 

jurisprudencialmente minoritária, que o complexo processamento dos precatórios é função típica 

jurisdicional e exclusiva do magistrado revestido da função de Presidente de Tribunal do Poder 

Judiciário, inclusive com poderes constitucionais explícitos de excepcionar a organização 

orçamentária do ente omisso, para sequestrar valores públicos, não podendo essa função ser 

delegada aos magistrados não revestidos dessa função constitucional. Em decorrência dessa 

violação, sequestros judiciais praticados nos moldes descritos acima, estariam repletos do 

denominado vício constitucional subjetivo. 

Apesar dessa observação, percebeu-se que num Estado Democrático de Direito, não 

se pode cogitar relativizar a dignidade da pessoa humana, em especial o mínimo existencial, 
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podendo a delonga do sistema de precatório ocasionar sério risco ao mencionado princípio. 

Ocorre, no entanto, que a Constituição Federal não permite o alargamento subjetivo do agente 

legitimado para o sequestro de contas públicas, o que, concluímos, dever o ato judicial de 

sequestro ser implementado pelo magistrado revestido da função de Presidente do Tribunal, em 

controle constitucional “ex officio”, assemelhada ao controle com juízo político de contracautela 

previsto nas suspensões de liminar e de segurança. 

Outrossim, quanto à possibilidade de os créditos trabalhistas serem exceções a regra 

constitucional de pagamentos das dívidas dos entes públicos, através do sistema de precatórios, 

chegou-se ao arremate de que somente as dívidas consideradas pela Lei de pequeno valor é que 

são exceções a expedição de precatório, não comportando ampliação interpretativa para alcançar 

a execução direta para os créditos de natureza alimentar, especialmente os decorrentes das 

condenações “estrito senso” da Justiça do Trabalho. Ou seja, apesar de serem inscritos em lista 

cronologicamente especial e dissociada da lista geral, os créditos trabalhistas devem obediência à 

sistemática prevista no art. 100 da Constituição Federal, não sendo, destarte, exceção à regra dos 

precatórios.  

Por fim, ainda no âmbito das conclusões da inconstitucionalidade das decisões de 

sequestro em contas de convênios, demonstramos que, em virtude da referida atuação judicial, 

restará inexequível total ou parcial do objeto pactuado, ocasionando a instauração do 

procedimento de tomada de contas especial (TCE), no qual imediatamente gera inscrição de 

inadimplência do respectivo instrumento no SICONV, repercutindo no sistema SIAFI/CAUC, o 

que será fator restritivo para novas transferências de recursos financeiros oriundos do Orçamento 

Fiscal e da Seguridade Social da União mediante convênios, contratos de repasse e termos de 

cooperação, nos termos do inciso IV do art. 10 da Portaria Interministerial nº 507/2011. Nesse 

cenário, o ente público terá certamente grandes dificuldades de realização de obras, acréscimos 

de serviços públicos, implementação de novas políticas públicas, dentre outros atos de governo 

sem auxilio da União.  

Por fim, evidenciada que decisão judicial de sequestro de convênios administrativos, 

juridicamente existente e eficaz, afronta à Constituição em diversos preceitos constitucionais, seja 

ela decisão interlocutória, sentenças ou acórdão, necessita-se de sua retirada do mundo jurídico. 
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Para tanto, demonstrou-se no presente trabalho, os meios jurídicos constitucionais aptos à 

suspensão ou reforma das referidas decisões inconstitucionais. 

Nesse contexto, quatro foram os instrumentos explicitados como meios jurídicos 

presentes na Constituição, sendo aptos a serem manejados em desfavor das decisões 

inconstitucionais. O mandado de segurança, com violação ao direito líquido e certo, dentre 

outros, de a Fazenda Pública adimplir com suas obrigações pecuniárias judiciais através do 

sistema de precatórios. A reclamação constitucional baseada na garantia da autoridade das 

decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADI nº 1.662/SP. A Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental como forma de controle concentrado de 

constitucionalidade de decisões judiciais que violam preceitos fundamentais, dentre os quais, o 

princípio da independência dos poderes. E por último, a suspensão de liminar e de segurança, 

meio constitucional implícito, no qual a Fazenda Pública pode se utilizar para suspensão do 

julgado, principalmente por grave violação a ordem e economias públicas. 

Enfim, o presente estudo demonstrou a inconstitucionalidade das decisões judiciais 

de sequestros de convênios administrativos abordando diversos posicionamentos e formas de 

enfretamentos, visando dar subsídios aos pesquisadores nesse campo do Direito amplamente 

debatido, porém pouco explorado.   
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