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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.674 AMAPÁ
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ESTADO DO AMAPÁ
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
FINANCEIRO.
INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ANTES DA EFETIVA
INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ÓRGÃOS
DOTADOS DE AUTONOMIA INSTITUCIONAL E ORGÂNICOADMINISTRATIVA.
APLICÁVEL
O
PRINCÍPIO
DA
INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em
que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da
legalidade (CF, art. 37,caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade
na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos
cadastros de restrição.
2. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e
efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material
e processual.
3. In casu, a inscrição do ente central nos cadastros de restrição ao
crédito se deu em razão do apontado descumprimento de parâmetros da
Lei de Responsabilidade Fiscal por órgãos despersonalizados, mas
dotados de independência e autonomia institucional e orgânicoadministrativa (Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de
Contas e Ministério Público Estadual), conforme prerrogativas
estabelecidas por normas constitucionais.
4. É de se aplicar ao caso o princípio da intranscendência subjetiva
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das sanções, consoante tem decido esta Corte em casos análogos.
Precedente: ACO 1.848-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno,
DJe 6/11/2014.
5. Em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a
ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou
irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a
prestação de serviços essenciais à coletividade.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade
da ata de julgamento virtual de 29/09 a 5/10/2017, por unanimidade,
negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 6 de outubro de 2017.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR
Documento assinado digitalmente
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.674 AMAPÁ
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ESTADO DO AMAPÁ
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de agravo
interno interposto pela União contra decisão na qual, nos termos do art.
21, §1º, do Regimento Interno do STF, julguei procedente o pedido. O
decisum foi assim ementado:
“AÇÃO
CÍVEL
ORIGINÁRIA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. NÃO PRESTAÇÃO DE GARANTIAS E
SUSPENSÃO DE REPASSES FINANCEIROS VOLUNTÁRIOS
PELA UNIÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PODERES
INDEPENDENTES E AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA
INTRANSCENDÊNCIA. PRECEDENTES. PEDIDO QUE SE
JULGA PROCEDENTE. ”

Em suas razões, a agravante alega, em síntese: (i) a impossibilidade
de deferimento de pedidos genéricos; (ii) a inaplicabilidade do princípio
da intranscendência subjetiva das sanções. Requer, ao fim, o provimento
do recurso para reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, o
encaminhamento do feito à sistemática da repercussão geral, com
fundamento no RE 770.149/CE.
É o relatório.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A presente irresignação
não merece prosperar. Isso porque, em que pesem os argumentos
expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a
agravante não trouxe nenhum fundamento capaz de infirmar a decisão
hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida.
Ab initio, conforme já consignado na decisão agravada, a análise do
pedido e da causa de pedir da presente ação evidencia que seu objeto
cinge-se à exclusão das inscrições do agravado nos sistemas de restrição
ao crédito utilizados pela União que guardem pertinência com supostas
pendências de outros Poderes e órgãos autônomos de Estado-membro
(Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e
Ministério Público Estadual), as quais estão impedindo o autor (ora
agravado) de celebrar convênios, receber repasses voluntários e contratar
empréstimos.
Por expressa determinação constitucional, na medida em que a
atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade
(CF, art. 37, caput), de fato não existe, a princípio, qualquer ilegalidade na
atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente (o qual se
mostre inadimplente em relação a débitos ou deveres legais) nos
cadastros de restrição, bem como na não celebração de convênios ou
prestação de garantias. Entretanto, configurada, como in casu, hipótese
excepcional a autorizar a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de
inadimplência e/ou a liberação dos recursos federais, independentemente
da sua destinação, deve ser preservado o interesse público.
Assim é, que não se mostra razoável a anotação de ente federado nos
cadastros de restrição ao crédito sem que se obedeça ao devido processo
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legal, em suas dimensões material e processual. Em um Estado
Democrático de Direito, o próprio Estado tem que se sujeitar às normas e
princípios do direito posto. Nesse sentido já se posicionou esta Corte, no
julgamento da ACO 2.159-MC-REF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJe de 02/06/2014:
“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL E
CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS INSCRIÇÃO DE
UNIDADE DA FEDERAÇÃO AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL LIMINAR REFERENDADA.
Viola o princípio do devido processo legal a inscrição de unidade
federativa em cadastros de inadimplentes antes de iniciada e julgada
eventual tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da
União.”

Destaque-se que o referido postulado não resta atendido pela mera
emissão de ofícios e a comprovação de seu recebimento pelo ente cuja
inscrição se efetivará, quando inexiste, no conteúdo desses documentos,
qualquer possibilidade de impedir a inscrição do ente estadual diversa do
puro e simples adimplemento da obrigação, nos moldes propostos
unilateralmente pelo ente convenente.
Outrossim, em reforço ao que afirmado na decisão monocrática, não
se mostra razoável a manutenção do Estado do Amapá nos cadastros
federais de restrição em razão de irregularidades cometidas não pelo
Poder Executivo daquele estado, mas por órgãos e poderes da
administração estadual, contemplados com autonomia administrativa,
financeira e orçamentária e dotados de independência institucional e
orgânico-administrativa, com estatura constitucional. Com efeito, nessas
circunstâncias, não se pode inviabilizar a administração de órgãos ou
Poder que não foi responsável diretamente pelos fatos que acarretaram a
inscrição combatida.
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Cumpre ressaltar, nesse aspecto, que o Poder Judiciário, o Poder
Legislativo, os Tribunais de Contas e o Ministério Público são órgãos
constitucionalmente
autônomos
institucional,
financeira
e
administrativamente, conforme já assentado pelo Plenário deste Tribunal.
Assim, não se mostra razoável a anotação do Poder Executivo e órgãos da
administração direta a ele vinculados nos cadastros de restrição ao
crédito em razão da inobservância de limites estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal por órgãos constitucionalmente dotados de
autonomia administrativa, financeira e orçamentária, não sujeitos à
autoridade daquele Poder.
A divisão orgânica dos Poderes é princípio fundamental estatuído na
Constituição Federal, pelo que, da mesma forma que é vedado ao
Executivo exercer ingerência sobre os demais poderes de modo a obrigálos a cumprir as determinações previstas na legislação de direito
orçamentário, não pode esse mesmo ente suportar os ônus decorrentes de
eventual descumprimento dessas normas por essas instituições. Idêntico
entendimento tem sido aplicado por esta Corte: AC 2.514, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 10/12/2009; e AC 2.094-MCREF, rel. Min.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2008.
A esse respeito, não prospera, também, o argumento da agravante de
que o pedido formulado pelo autor seria genérico e, portanto, não
passível de deferimento, nos termos do art. 324 do CPC/2015. Isso porque,
em que pese o autor não vincular de modo expressamente indicado seu
pedido a convênios ou contratos específicos, o mesmo aponta quais os
órgãos – independentes e autônomos – que incorreram nas supostas
irregularidades que culminaram com sua inscrição nos cadastros de
inadimplência. Destarte, está-se diante de pedido certo e determinado,
cujo objeto remete à exclusão, apenas, das inscrições mantidas contra o
Estado do Amapá, derivadas de irregularidades e pendências financeiras,
praticadas por órgãos constitucionalmente autônomos institucional,
financeira e administrativamente (especificamente: Tribunal de Justiça,
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Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público
Estadual).
Não obstante tais fatos, também não consta dos autos qualquer
notícia da realização do procedimento de tomada de contas especial, de
maneira a constituir definitivamente o débito apurado pela União. Nessa
mesma linha, em casos como o presente, sempre com o propósito de
neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave
e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a
prestação de serviços essenciais à coletividade, é necessária tomada de
contas especial, a fim de se chegar ao reconhecimento definitivo de
irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros
de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Nesse sentido,
veja-se o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento
dos seguintes precedentes (grifos meus):
“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
CONSOLIDADA
QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO –
POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA
CAUSA
DECIDIR,
MONOCRATICAMENTE,
A
CONTROVÉRSIA
JURÍDICA
–
COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL
(RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA DE
TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE –
PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO
REGIMENTAL – SIAFI/CADIN/CAUC – INCLUSÃO, NESSE
CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO MARANHÃO –
POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS EM GESTÕES
ANTERIORES – SEM QUE SE TENHA PRECEDIDO À
PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL” – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO AO
ESTADO-MEMBRO,
EM
VIRTUDE
DE
ALEGADO
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DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE
LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – POSTULADO DA
INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E
RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A
DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – A
QUESTÃO
DOS
DIREITOS
E
GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS,
NOTADAMENTE
AQUELES
DE
CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PÚBLICO
–
POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES
ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE
PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
(TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE
CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) – BLOQUEIO
DE RECURSOS CUJO REPASSE TEM POR FUNDAMENTO
RESPECTIVOS
CONVÊNIOS
–
RISCO
PARA
A
CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO – SITUAÇÃO DE
POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO –
PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES
E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. – O postulado da intranscendência impede que sanções e
restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal
do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que
derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das
autarquias, das empresas governamentais ou das entidades
paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre
estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o
inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável
aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a
estes pode afetar. – Os Estados-membros e o Distrito Federal, em
consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica,
motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas
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a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a
seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente
inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em
cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). A QUESTÃO DOS
DIREITOS
E
GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS,
NOTADAMENTE
AQUELES
DE
CARÁTER
PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. – A imposição de restrições de
ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer
se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para
legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder
Público, da garantia indisponível do ‘due process of law’, assegurada,
pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das
pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis
que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode
exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina.
Precedentes. LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. – A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º,
incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia
constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém
pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem
o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se
viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou
entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras
de limitação de direitos. – A jurisprudência dos Tribunais,
especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o
caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele
reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de
qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder
Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente
administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de
nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de
caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. BLOQUEIO DE
RECURSOS
CUJA
EFETIVAÇÃO
COMPROMETE
A
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EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA
ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS. – O Supremo Tribunal Federal, nos casos
de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de
empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados
e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas
federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas
à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de
garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco
que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a
continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de
serviços essenciais à coletividade. Precedentes.” (ACO 1.848-AgR,
rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014)
“CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DE
SÃO PAULO, POR EFEITO DE DIVERGÊNCIAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS
COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CONSEQÜENTE
IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE
ALEGADO
DESCUMPRIMENTO
DAS
RESPECTIVAS
OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA - A
QUESTÃO
DOS
DIREITOS
E
GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE
CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PÚBLICO
POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES
ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO ‘DUE
PROCESS OF LAW’ - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, POR
PARTE
DO
PODER
PÚBLICO,
DA
GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO
CAUC, DE QUALQUER PESSOA ESTATAL, BEM ASSIM DE
SEUS ENTES OU ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - LITÍGIO
QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
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HARMONIA
E
EQUILÍBRIO
NAS
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A
UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
COMO
TRIBUNAL
DA FEDERAÇÃO
POSSIBILIDADE DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO
CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE TRANSGRESSÃO
À GARANTIA DO ‘DUE PROCESS OF LAW’ - MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR
REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA
FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, ao Supremo
Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF,
art. 102, I, ‘f’), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional,
o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do
Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as
unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídicoinstitucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar
pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio
harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que
integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no
art. 102, I, ‘f’, da Constituição estende-se aos litígios cuja
potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que
informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento
jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. A QUESTÃO
DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS,
NOTADAMENTE
AQUELES
DE
CARÁTER
PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. - A imposição de
restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na
esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente
administrativo (como sucede com a inclusão de supostos
devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe,
para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo
Poder Público, da garantia indisponível do ‘due process of
law’, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV),
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à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas
jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de
limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua
autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina.
Precedentes. LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º,
incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia
constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém
pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem
o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se
viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou
entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras
de limitação de direitos. A jurisprudência dos Tribunais,
notadamente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado a
essencialidade do princípio da plenitude de defesa, nele
reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em
favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o
exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em
sede materialmente administrativa ou no âmbito políticoadministrativo, sob pena de nulidade da própria medida
restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo.
Doutrina. Precedentes.” (AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello,
Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009).

Por fim, destaco que a manutenção do Estado nos cadastros de
devedores da União poderia, em tese, até mesmo, inviabilizar qualquer
tentativa ulterior de solução das dificuldades financeiras que
ocasionaram a combatida inscrição. Debruçado sobre essas preocupações,
o Min. Celso de Mello apresenta, ao longo da fundamentação de sua
decisão proferida na AC 2.395, os seguintes argumentos, verbis:
“(...) Impõe-se ter presente, agora, um outro aspecto que
se me afigura impregnado de evidente relevo, considerada a
jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou em
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casos nos quais a causa geradora de inscrição em registros
cadastrais de entidades inadimplentes é exclusivamente
imputável a Administrações Estaduais anteriores (AC 1.763MC/SE, Rel. Min. CARLOS BRITTO). Resulta, de tais
julgamentos, clara diretriz jurisprudencial estabelecida por esta
Suprema Corte, cujas decisões – ordenando a liberação e o
repasse de verbas federais – foram proferidas com o propósito
de neutralizar a ocorrência de risco que pudesse comprometer,
de modo irreversível, a continuidade da execução de políticas
públicas: ‘Questão de ordem em medida cautelar em ação
cautelar. 2. Autarquia estadual. Inscrição no SIAFI (Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). 3.
Impedimento de repasse de verbas federais. Risco para a
continuidade da execução de políticas públicas. 4. Precedentes:
(QO) AC nº 259-AP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 03.12.2004;
(QO) AC nº 266-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 28.10.2004; e
(AgR) AC nº 39-PR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 05.03.2004. 5.
Cautelar, em questão de ordem, referendada.’ (AC 1.084-MCQO/AP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno) Essa mesma
orientação foi observada no julgamento (monocrático) da AC
1.989-MC/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, em caso que guarda
absoluta identidade com a matéria ora em exame. O que se
mostra importante considerar, na realidade, é a orientação que
o Supremo Tribunal Federal firmou a respeito do tema em
análise, na qual esta Suprema Corte tem enfatizado a sua
preocupação com as graves conseqüências, para o interesse da
coletividade, que podem resultar do bloqueio das transferências
de recursos federais (AC 2.032-QO/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO), como se verifica de fragmento de decisão proferida
pelo eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
referendada pelo E. Plenário desta Corte: ‘(...) Os argumentos
apresentados evidenciam a plausibilidade jurídica do pedido
cautelar, porquanto a permanência do Estado de São Paulo nos
registros do CAUC e SIAFI implica o imediato bloqueio das
transferências de recursos federais em detrimento do interesse
público, com prejuízos irreparáveis ao crescimento estadual e à
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população.’ (AC 1.845-MC/SP, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI) Quanto aos Convênios Originais nº 085/2001
e nº 018/2003, celebrados com a Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Ministério da Justiça), cumpre destacar
trecho relevante da manifestação do Estado da Paraíba (fls.
29/32): ‘(...) 71. De igual sorte, não existem motivos para a
manutenção das anotações de inadimplência do Estado da
Paraíba no sistema CAUC/SIAFI, especificamente no que
concerne aos CONVÊNIOS ORIGINAIS nº 085/2001 e nº
018/2003, celebrados com a Secretaria Nacional de Segurança
Pública (Ministério da Justiça).’”

Reputo, assim, não haver equívoco na decisão agravada, visto que o
limite de seus efeitos e o alcance da procedência do pedido restou
claramente definido na decisão agravada. A exclusão de inscrições do
Estado do Amapá, nos cadastros de inadimplentes mantidos pela União
deve se dar apenas, pela presente decisão, em relação aos registros
referentes à irregularidades atribuídas a outros Poderes ou órgãos
dotados de autonomia constitucional (especificamente: Tribunal de
Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público
Estadual).
Ex positis, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a
decisão agravada.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.674
PROCED. : AMAPÁ
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : ESTADO DO AMAPÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo,
nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de
29.9 a 5.10.2017.
Composição: Ministros Marco Aurélio (Presidente), Luiz Fux,
Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
Disponibilizou processos para esta Sessão o Ministro Dias
Toffoli, não tendo participado do julgamento desses feitos o
Ministro Alexandre de Moraes em razão da ordem de sucessão na
Primeira Turma.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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