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 REQ. Nº 15 / 2019 – GAB.  

 

 

R E Q U E R I M E N T O 

 

Excelentíssimo Senhor 

Deputado Lissauer Vieira 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 

 

 

O Deputado que o presente requerimento subscreve, requer o envio do 

presente ao Excelentíssimo Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, 

solicitando-lhe que retire o Projeto de Lei nº 2019005044, que autoriza a utilização de recurso 

de depósitos judiciais para pagamento de Precatórios. Prática de Improbidade Administrativa. 

Com fundamento no artigo 140, § 3º, inciso IX do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, REQUEIRO a aprovação do presente 

Requerimento de solicitação de providências pelo Senhor Governador de Estado, indicando-lhe 

a retirada do Projeto de Lei n.° 2019005044 de modo a evitar que se caracterize possível ato de 

improbidade administrativa pelo Senhor Governador de Estado, tendo em vista a evidente 

tentativa do Chefe do Executivo Estadual em contornar liminar concedida pelo Ministro Edson 

Fachin do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5975. 

JUSTIFICATIVA 

Como é de conhecimento de todos, principalmente do Senhor Ronaldo 

Caiado, Governador deste Estado, o Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, 

concedeu liminar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5975, suspendendo os 

efeitos da Lei Estadual nº 20.170, de 29 de junho de 2018, do Estado de Goiás, que tinha o 

mesmo objeto do projeto acima mencionado. 

Em suas razões de decidir, o nobre Ministro Relator consignou: 

 

Em suas razões, evoca a legislação federal regente da matéria e dezenas de 

ADIs ajuizadas em face de leis estaduais que autorizaram a apropriação e 

uso pelo Executivo de depósitos em processos entre particulares. 

Aponta a violação aos arts. 5º, caput; 22, I; 148, I e II, parágrafo único; 

e 170, II, da Constituição Federal. 
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Portanto, há vício formal na legislação ao dispor sobre matéria de 

competência privativa da União, isto é, Direito Civil e Processo Civil. 

Ademais, as normas atacadas ofenderiam o direito de propriedade dos 

titulares de depósitos, inclusive por consistirem em empréstimo compulsório. 

(...) 

No entanto, firmo convicção preambular e precária no sentido de que a 

plêiade de compreensões jurisprudenciais desta Corte corrobora prima facie 

a plausibilidade jurídica das alegações aventadas pelo Requerente no 

tangente aos vícios de inconstitucionalidade formais e materiais. 

Por todos, cito a ADI 3.458, de relatoria do Ministro Eros Grau, Tribunal 

Pleno, DJe 16.05.2008, relativamente ao Estado Intimado e cuja ementa 

transcreve-se a seguir: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 15.010, DO 

ESTADO DE GOIÁS, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004. DECRETO 

ESTADUAL N. 6.042, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2004. INSTRUÇÃO 

NORMATIVA N. 01/04 - GSF/GPTJ, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004. 

SISTEMA DE CONTA ÚNICA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E 

EXTRAJUDICIAIS. PROJETO DE LEI DEFLAGRADO PELO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO 

ARTIGO 61, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MATÉRIA QUE DEMANDARIA 

INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. TESOURO ESTADUAL DEFINIDO 

COMO ADMINISTRADOR DA CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INDEPENDÊNCIA E 

HARMONIA ENTRE OS PODERES.  

1. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida no tocante ao decreto 

estadual n. 6.042 e à Instrução Normativa n. 01/04, ambos do Estado de 

Goiás. Não cabimento de ação direta para impugnar atos regulamentares. 

Precedentes. 2. A iniciativa legislativa, no que respeita à criação de conta 

única de depósitos judiciais e extrajudiciais, cabe ao Poder Judiciário. A 

deflagração do processo legislativo pelo Chefe do Poder Executivo 

consubstancia afronta ao texto da Constituição do Brasil [artigo 61, § 1º]. 3. 

Cumpre ao Poder Judiciário a administração e os rendimentos referentes à 

conta única de depósitos judiciais e extrajudiciais. Atribuir ao Poder 

Executivo essas funções viola o disposto no artigo 2º da Constituição do 

Brasil, que afirma a interdependência --- independência e harmonia --- entre 

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 4. Ação direta julgada procedente 

para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 15.010, do Estado de Goiás. 

O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade para dar efetividade à decisão 60 [sessenta] dias após 

a publicação do acórdão.”  

Em relação ao periculum in mora, está além de qualquer dúvida razoável o 

preenchimento do referido requisito, à luz do argumentado pelo Autor, 

notadamente o que consta no item 34 da exordial, isto é, tratativas 
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burocráticas operadas no Tribunal de Justiça local em vistas do 

levantamento dos recursos públicos. Por conseguinte, há um concreto perigo 

para os jurisdicionados do Estado de Goiás, tendo em vista a dificuldade de 

reingresso do numerário às contas públicas, após o pagamento de despesas 

correntes aos beneficiários do regime de previdência social dos servidores 

públicos estaduais. 

 

Vê-se, a partir destes fundamentos, que os motivos para a suspensão dos 

efeitos da Lei Estadual nº 20.170, de 2018, foram: (i) afronta ao direito constitucional de 

propriedade (art. 5º, caput e art. 170, II, ambos da Constituição Federal); (ii) competência 

privativa da União para dispor sobre matérias de direito civil e processo civil (art. 22, I da CF); 

(iii) constituição inconstitucional de empréstimo compulsório (art. 148, I e II da CR). 

 

Essa decisão, datada de 02 de agosto de 2018 continua vigendo, estando, 

portanto, impedido o Estado de Goiás de praticar os atos jurídicos administrativos pretendidos 

pela nova lei. 

Portanto, o que se percebe da nova lei é uma tentativa clara do Senhor 

Governador de Estado de contornar a liminar concedida na ADI 5975, por meio da edição 

de nova lei com o mesmo objeto anterior. 

Nem se diga que a lei traz tratamento diverso a justificar a nova normatização 

do assunto, pois o projeto de lei apresentado nesta Casa Legislativa possui os mesmos defeitos 

consignados na r. decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, ou seja, há vício formal 

consistente na regulamentação de assunto de competência exclusiva da União (art. 22, I da CR), 

além de ferir o direito de propriedade dos cidadãos goianos detentores de recursos em depósito 

judicial (art. 5º, caput e art. 170, I da CF). 

Ainda, também de acordo com os fundamentos do Senhor Ministro do STF, 

não há dúvidas de que o proceder do Senhor Governador tem como objetivo precípuo tomar 

empréstimo compulsório de recursos de milhares de pessoas físicas e jurídicas de nosso país. 

Neste contexto, é de fácil percepção que a ação do Senhor Ronaldo Caiado é 

idêntica àquela de Prefeitos que, visando contornar decisão liminar em ação direta de 

inconstitucionalidade que suspende cargos em comissão, edita nova lei recriando esses mesmos 

cargos, com outra roupagem. 

Tal proceder já é muito é reconhecido como ato de improbidade 

administrativa por nossos Tribunais. Nesse sentido, destaco o seguinte acórdão: 

O Procurador Geral de Justiça ajuizou ações diretas de 

inconstitucionalidade das referidas leis municipais, que embora julgadas 

parcialmente procedentes, não impediram o Prefeito de continuar criando 

cargos daquela natureza, reenquadrando os servidores anteriormente 

nomeados. Nova ação direta de inconstitucionalidade foi, então, ajuizada, 
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tendo sido deferida a liminar para imediata suspensão da eficácia da Lei nº 

4.572/2010. 

Conclui-se, pois, que o Prefeito, em flagrante desrespeito às decisões 

judiciais proferidas pelo Órgão Especial desta Corte, encaminhou à 

Câmara projeto de lei para criação de novos cargos em comissão, com o 

objetivo de reenquadrar os antigos servidores. O envio do referido  projeto 

à votação visava impedir que a decisão judicial produzisse efeitos. Os 

antigos ocupantes dos cargos, seriam novamente admitidos ou nomeados 

para outros, agora regulares, sem concurso, sem que sofressem qualquer 

prejuízo. 

Evidente, de outra parte, a participação dos vereadores na manobra 

conduzida pelo Prefeito. Aprovaram lei, cujo conteúdo já havia sido 

declarado inconstitucional por esta Corte (fls. 360/369, 766/836 e 885/886). 

Como se sabe, no desvio de poder, a autoridade age dentro dos limites da sua 

competência, mas o ato não atende o interesse público, ferindo os objetivos 

Constitucionais e legais. Não se pretende questionar o direito dos 

parlamentares ao voto e à liberdade de opinião. O que se pretende punir, no 

caso, é a utilização da máquina legislativa para fins pessoais, contrariando 

o interesse público, dolosamente. Como assentado a fls. 2383 pelo MP, o STF 

no MS 7243, em sessão de 20.01.69, citado na Adin 994.09.224748-5, do 

TJSP, destacou que: “A competência legislativa para criar cargos públicos 

visa ao interesse coletivo de eficiência e continuidade da administração. 

Sendo em sua essência, uma faculdade discricionária, está, no entanto, 

vinculada à finalidade, que lhe é própria, não podendo ser exercida contra a 

conveniência geral da coletividade, com o propósito manifesto de favorecer 

determinado grupo político, ou tornar ingovernável o Estado, cuja 

administração passa, pelo voto popular, às mãos adversárias. Tal abandono 

ostensivo do fim a que se destina a atribuição constitucional configura 

autêntico desvio de poder (dètournement de pouvoir) colocando-se a 

competência legislativa a serviço de interesses partidários, em detrimento do 

legítimo interesse público” (RDA 59/347 e 348). 

O art. 11 da LIA visa coibir atos de improbidade que atentem contra os 

princípios da administração pública, estampados no art. 37 da CF da 

legalidade, moralidade, finalidade, publicidade, eficiência e impessoalidade, 

pois fora das hipóteses indicadas no art. 37, V, o provimento de cargos 

públicos apenas é possível mediante aprovação em concurso público. 

Inadmissível a edição de lei com objetivo único de criar cargos 

“supostamente” em comissão, para serem preenchidos por pessoas 

determinadas, em nítida violação à necessidade de concurso público. (TJSP;  

Apelação Cível 0005876-32.2011.8.26.0201; Relator (a): Urbano Ruiz; 

Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Garça - 1ª. Vara 

Judicial; Data do Julgamento: 22/07/2013; Data de Registro: 23/07/2013) 

(g.n.)  
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Como se pode perceber a partir deste precedente, a tentativa de tornar 

sem efeito liminar em processo judicial através do expediente de criar nova lei é 

considerado ato de improbidade administrativa. 

De se notar, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Urbano Ruiz, 

até mesmo os parlamentares que participam dessa manobra podem responder pela prática de 

improbidade administrativa. 

Anoto, ainda, outro precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

reconhecendo a improbidade administrativa do Chefe do Executiva que tenta, por meio de lei, 

burlar decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade: 

APELAÇÃO – Ação civil pública – Improbidade Administrativa – Prefeito de 

Americana que enviou dois projetos de lei à Câmara Municipal e, após, 

sancionou as leis correspondentes, com a finalidade de recriar, apenas com 

nova nomenclatura, cargos em comissão e funções de confiança que haviam 

sido considerados inconstitucionais por decisões deste Tribunal de Justiça, 

de modo a burlá-las e a fim de renomear considerável número de 

funcionários que exerciam os cargos comissionados previstos nos diplomas 

municipais inconstitucionais – Procedência do pedido – Pretensão de 

reforma – Impossibilidade – Comprovada, na hipótese, a conduta ilícita do 

requerido para com a Administração – Cargos que foram recriados mais de 

uma vez, com outra roupagem legal, na tentativa de viabilizar as 

recontratações – Nova legislação que, contudo, continha os mesmos vícios 

das anteriores – Descumprimento, ainda que indireto, de decisões deste 

Tribunal de Justiça que haviam suspendido a vigência das normas municipais 

anteriores, por terem criado cargos em comissão e funções de confiança 

desprovidos de atribuições de chefia, direção ou assessoramento – 

Renomeação de grande parte dos servidores comissionados que haviam sido 

exonerados – Desvio de finalidade caracterizado – Improbidade 

administrativa evidenciada – Ofensa aos princípios da legalidade, 

moralidade e imparcialidade – Dolo evidenciado, à vista da reiteração das 

condutas – Sanções que foram aplicadas de acordo com a gravidade das 

condutas ímprobas – Não provimento do recurso. (TJSP;  Apelação Cível 

0002714-56.2012.8.26.0019; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão 

Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 24/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016) 

Diante destas considerações, REQUEIRO a aprovação deste requerimento 

para fins de solicitar ao Senhor Governador de Estado a retirada do Projeto de Lei n.° 

2019005044, de modo a evitar que responda por improbidade administrativa, ante a evidência 

de sua dolosa conduta. 

Ainda, clamo aos meus pares que melhor avaliem sua disposição de apoiar tal 

projeto de lei, evitando-se, assim, o risco de responder por ato abusivo no exercício do voto. 



 

 

 

 Deputado Estadual Talles Barreto 

 

 

 

Nesta conformidade, dada a relevância e oportunidade da postulação, 

aguardamos aprovação do presente requerimento. 

Requer-se ainda urgência e preferência no postulado. 

SALA DA SESSÕES, aos 04 dias do mês de setembro do ano de 2019.  

 

 

TALLES BARRETO 

Deputado Estadual 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


