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Hescortinaqse para a advocacia
pública novas perspectivas de atuq
ação para além da representação
judicial do xstado5 em que pese
ser esta muitas vezes a via eleita
em razão da judicialização das
mais variadas temáticas que deq
correm dos relacionamentos estaq
belecidos entre os servidores púq
blicos e a Údministração Iública e
entre esta e terceirosz
Bom efeito5 a breve reflexão
que ora se apresenta tem por fiq
nalidade incutir nos operadores do
direito em exercício na advocacia
pública o ideal de perseguir soluq
ções consensuais em relação às
eventuais controvérsias surgidas
no âmbito da Údministração Iúbliq
ca em prol da convergência e
tendo em mira a efetivação dos
direitos constitucionais fundaq
mentaisz
”este cenário é que se tem
provocado no âmbito da Údvoq
cacia 9eral do xstado bÚ9xL a
construção de mecanismos viaq
bilizadores de uma postura preq
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ventiva de atuação5 prestigianq
doqse a aproximação das unidaq
des de contencioso e de consulq
toria para proporcionar uma atuq
ação administrativa com maior
rigor e segurança jurídicaz
Ússim5 a partir da vivência das
unidades da Ú9x voltadas para a
representação judicial elaboramq
se as denominadas ”otas :urídiq
cas Qrientadoras5 as quais exq
ternam o posicionamento jurisq
prudencial e doutrinário da teq
mática debatida nos Çribunais e
que servirão de suporte a conq
solidação jurídica do posicionaq
mento da advocacia públicaz
Bom base neste arcabouço5
temqse a interlocução com as
unidades da Údvocacia 9eral do
xstado voltadas para a consulq
toria jurídica com a perspectiva
de serem elaboradas as ;úmuq
las Údministrativas do Údvogaq
do 9eral do xstado e da Bonsulq
toria :urídica5 as quais servirão
de suporte referencial para a
condução das variadas atividaq
des administrativas voltadas

para a implementação das políq
ticas públicasz
;em prejuízo deste realinhaq
mento institucional5 temqse ainq
da o aperfeiçoamento da atuaq
ção da representação extrajudiq
cial mediante a normatização
do ”úcleo de Ússessoramento
:urídico – ”Ú: bHecreto estaduq
al nzº SRzúST5 de óMGôL5 que se
organiza em coordenações teq
máticas blicitações e contratos(
pessoal( convênios e( atos relaq
cionados ao exercício do poder
de polícia administrativaL e em
coordenações setoriais5 corresq
pondentes as ;ecretarias de
xstado5 viabilizando a interlocuq
ção transversalz
Q ”Ú:5 entre outras atribuiq
ções5 proporcionará5 a partir de
sua vinculação institucional à
Bonsultoria :urídica da Ú9x5 o
aprofundamento na análise dos
temas jurídicos que lhe são
submetidos pela Údministração
Iública estadual5 valendoqse
ainda dos debates jurídicos traq
vados na Bâmara de Boordenaq

ção da Bonsultoria :urídica5 sob a
coordenação do Údvogadoq9eral
do xstado5 com vistas a5 espeq
cialmente5 promover e estimular
mecanismos voltados para a desq
judicialização5 inclusive incorpoq
rando à atuação da advocacia
pública os institutos da conciliaq
ção e da mediaçãoz
Iara além desta reorganização
administrativa5 temqse a restauq
ração do Bentro de xstudos Belso
Uarbi Wilho5 para o qual5 entre
outras atividades5 serão canaliq
zados os assuntos jurídicos que
angustiam a Údministração Iúq
blica e seu corpo de servidores a
fim de encontrar ali ambiente
propício ao contínuo aperfeiçoaq
mento das atividades adminisq
trativas em busca do debate
democrático da ciência jurídica
em prol de uma Údvocacia Iúq
blica que assume para si o comq
promisso de oferecer sempre5
sob o ideal da prevenção5 a
busca pela consensualidade e a
partir daí a solução pacífica dos
conflitosz

notícia sugerida por Gustavo Luiz Freitas de Oliveira Enoque

Supremo define limites para entrada da polícia em
domicílio sem autorização judicial
Q Ilenário do ;upremo Çribuq
nal Wederal b;ÇWL concluiu5 na
sesqsão desta quintaqfeira bôL5 o
julqgamento do Necurso xxtraorq
dinário bNxL RMhRGR5 com reperq
cussão geral reconhecida5 e5 por
maioria de votos5 firmou a tese
de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial
só é lícita5 mesmo em período
noturno5 quando amparada em
fundadas razões5 devidamente
justificadas a posteriori5 que
indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante
delito5 sob pena de responsabiliq
dade disciplinar5 civil e penal do
agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”z
Ú tese deve ser observada pela
demais instâncias do Ioder :udiq
ciário e aplicadas aos processos
suspensos bsobrestadosL que
aguardavam tal definiçãoz He
acordo com o entendimento firq
mado5 entre os crimes permaq
nentes5 para efeito de aplicação
da tese5 estão o depósito ou porq
te de drogas5 extorsão mediante
sequestro e cárcere privado5 ou
seja5 situações que exigem ação
imediata da políciaz
Q inciso ÀV do artigo ôº da
Bonstituição Wederal dispõe que
8a casa é asilo inviolável do indiq
víduo5 ninguém nela podendo
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Q ;Ç: pacificou5 em recurso
repetitivo5 o entendimento de
que o “comerciante de boa-fé
que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal Femitida pela empresa
vendedoraà posteriormente seja
declarada inidônea, pode
engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS pelo princípio da
não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da
compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua
publicação” bNxspz GzGSTzSSSE
“95 Gª ;eção5 Nelz “inz Éuiz Wux5
H:e5 óúzSzGMLz “ais recenteq
mente5 o entendimento foi reafirq
mado na ;úmz ôMFE;Ç:O “É lícito
ao comerciante de boaqfé aproq
veitar os créditos de VB“; decorq
rentes de nota fiscal posteriq
ormente declarada inidônea5
quando demonstrada a veraciq
dade da compra e venda”z
”esse contexto5 não se
sustenta mais discussão em
torno da natureza declaratória
be5 por isso5 retroativaL do ato de
declaração de inidoneidade do
crédito de VB“;z Q esforço do
Wisco5 seja no momento do
lançamento tributário5 seja no
processo judicial5 deve se voltar
para confirmar a inexistência do
negócio jurídicoz
Bumpre pontuar que o Ç:“9
tem decidido que o “aproveitamento do crédito de ICMS
advindo de operações cujas
notas fiscais foram declaradas
inidôneas pelo Fisco, se
condiciona à comprovação, a
cargo do contribuinte, da efetiva
ocorrência da operação ou do
pagamento do crédito que se
deseja compensar” bÚB
GzMMóSzMúzúôShôFqhEMMG5 Rª
Bâmz Bív5 Nelz Hesz Úntônio
;érvulo5 H:e5 óGzRzGhLz xmbora
o ônus probatório5 na ação
judicial5 seja do contribuinte5 o

tiu que ocorrem abusos – tanto
na tomada de decisão de enq
trada forçada quanto na exeq
cução da medida – e reconheq
ceu que as comunidades em
situação de vulnerabilidade
social muitas vezes são vítimas
de ingerências arbitrárias por
parte de autoridades policiaisz
xmbora reconheça que o deq
senvolvimento da jurisprudênq
cia sobre o tema ocorrerá caso
a caso5 o relator afirmou que a
fixação da tese é um avanço
para a concretização da garanq
tia constitucional da inviolabiliq
dade de domicílioz “Bom ela
estarqseqá valorizando a proteq
ção à residência5 na medida
em que será exigida a justa
causa5 controlável a posteriori
para a buscaz ”o que se refere
à segurança jurídica para os
agentes da ;egurança Iública5
ao demonstrarem a justa causa
para a medida5 os policiais deiq
xam de assumir o risco de coq
meter o crime de invasão de
domicílio5 mesmo que a diliq
gência venha a fracassar85
afirmouz Q ministro explicou
que5 eventualmente5 o juiz poq
derá considerar que a invasão
do domicílio não foi justificada
em elementos suficientes5 mas
isso não poderá gerar a resq

penetrar sem consentimento do
morador5 salvo em caso de flaq
grante delito ou desastre5 ou
para prestar socorro5 ou5 durante
o dia5 por determinação judicial”z
”o recurso que serviu de paraq
digma para a fixação da tese5 um
cidadão questionava a legalidade
de sua condenação por tráfico de
drogas5 decorrente da invasão de
sua casa por autoridades policiais
sem que houvesse mandado juq
dicial de busca e apreensãoz
Woram encontrados T5ôkg de
cocaína no veículo de sua propriq
edade5 estacionado na garagemz
Ú polícia foi ao local por indicaq
ção do motorista de caminhão
que foi preso por transportar o
restante da drogaz He acordo
com o entendimento majoritáqrio
do Ilenário5 e nos termos do
artigo hh da Éei de Hrogas bÉei
GGzhShEóMMRL5 ter entorpecentes
em depósito constitui crime perq
manente5 caracterizando5 porq
tanto5 a condição de flagrante
delito a que se refere o dispositiq
vo constitucionalz
xm seu voto5 o ministro 9ilmar
“endes afirmos que a busca e
apreensão domiciliar é claramenq
te uma medida invasiva5 mas de
grande valia para a repressão à
prática de crimes e para investiq
gação criminalz Q ministro admiq

Irocurador do xstado deve dar
especial atenção às questões
probatóriasz
Bonvém5 então5 recordar
algumas regras legais sobre os
meios de prova5 a começar pelo
artz óóR do Bódz Bivil5 segundo o
qual “os livros e fichas dos
empresários e sociedades
provam contra as pessoas a que
pertencem, e, em seu favor,
quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem
confirmados por outros
subsídios”z Ú escrita contábil do
contribuinte5 assim5 não será
prova suficiente da existência
das operações de circulação de
mercadoria5 justamente porque
essa escrita contábil tem eficácia
probatória apenas em desfavor
do comerciantez Hevem existir
outros subsídios que permitam
confirmar a veracidade das
anotações contidas na escrita
contábilqfiscalz
Çambém vale observar que
declarações constantes de
documento particular presumemq
se verdadeiras apenas em
relação ao seu signatário5 não
prejudicando terceiros bartz hRT
do BIB( ainda o artz óGF do Bódz
BivzLz Údemais as declarações
contidas em documento
particular sobre determinado fato
prova apenas a declaração do
fato5 mas não o fato declaqrado
bparágz único do artz hRT do
BIB( parágz único do artz óGF do
Bódz BivzLz Vsso significa5 por
exemplo5 que eventual controle
de entrada e saída de
mercadorias5 emitido por aquele
que tenha realizado negócios
com o contribuinte5 não prova5
efetivamente5 a entrada e a
saída de mercadorias5 mas
apenas a declaração de que teria
havido entrada de mercadoriaz
Úliás5 é pertinente lembrar que5
em relação a terceiros5
documento particular não tem

Q ministro “arco Úurélio diq
vergiu do relator para dar proq
vimento ao recurso e absolver
o condenado5 por entender não
caraterizado o crime permanenq
te5 e também por discordar da
tesez “Q crime teve exaurimenq
to quando um dos corréus foi
surpreendido conduzindo o veíq
culo e portando a drogaz ”ão se
trata de crime permanente”5
entendeu o ministroz
“Q que receio muito é que5 a
partir de uma simples suposiq
ção5 se coloque em segundo
plano uma garantia constitucioq
nal5 que é a inviolabilidade do
domicílio85 afirmouz 8Q próprio
juiz só pode determinar a busca
e apreensão durante o dia5 mas
o policiqal então pode – a partir
da capacidade intuitiva que teq
nha ou de uma indicação –5 ao
invés de recorrer à autoridade
judiciária5 simplesmente
arrombar a casaà”5 indagouz
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eficácia antes de registrado
no registro público bartz óóG
do Bódz BivzLz x não havendo
registro5 considerarqseqá
datado o documento5 se
houver impugnação5 na “data
de sua apresentação em
repartição pública ou em
juízo” bartz húM5 VÊ5 do BIBLz
Údemais5 sendo três os
elementos essenciais do
contrato de compra e venda
bcoisa5 preço e negócio ou
acordoL5 importância especial
se deve dar para a prova do
pagamento do preçoz Q
pagamento efetivado pelo
sistema bancário deve ser
confirmado por documento
que5 efetivamente5 demonstre
a sua efetivaçãoz Ú mera
apresentação de folha de
cheque5 por exemplo5 não
deve ser aceita como prova
do pagamento5 sendo de se
exigir a apresentação de
extrato bancário que permita
confirmar a efetivação do
pagamentoz
xnfim5 a pacificação da
jurisprudência sobre o
aproveitamento de créditos
inidôneos deslocou a polêmica
para o campo fático5 sendo
ainda mais relevante a
atuação do Irocurador do
xstado5 que bem deve
acompanhar a instrução
probatória5 explorando as
regras legais sobre a eficácia
probatória de documentosz

Úcórdão Ç:“9O ”º GzMMMMzGôzMhRhMóqREMMM
x“x”ÇÚO “Ú”HÚHQ Hx ;x9ÃNÚ”ÇÚ q x”ÇVHÚHx Hx Ú;;V;ÇÊ”BVÚ
;QBVÚÉ q Ú%ÃV;VÇÃQ Hx WÁN“ÚBQ; x V”;Ã“Q; q IxHVHQ Hx
NxBQ”6xBV“x”ÇQ HQ HVNxVÇQ À V“Ã”VHÚHx NxBÍINQBÚ q VB“; q
V“IQ;ÇQ V”HVNxÇQ q x”ÇVHÚHx BQ”ÇNVUÃV”Çx Hx WÚÇQ HQ
ÇNVUÃÇQ q ”ÃQ V”BVHÊ”BVÚ HQ Ux”xWÍBVQz
xm se tratando de imposto indireto5 como é o caso do VB“;5 a
questão envolvendo imunidade deve ser analisada com extrema
cautela5 pois5 nas operações de alienação de bens por ente imune5
incidirá a benefício tributário e5 a contrario sensu5 nas operações de
aquisição de bens por tais entes5 deverá haver a incidência do
impostoz Q fundamento utilizado para sustentar esse entendimento
é de que a entidade imune5 atuando como contribuinte de fato5
adquirindo um bemEserviço5 não estaria pagando o imposto5 mas
sim o preço do produto5 considerando que o obrigado tributário é a
empresa alienante desses bensEserviçosz Ú imunidade prevista no
artz GôM5 ÊV5 aliena 8c8 da Barta “agna de GFTT somente se aplica
ao imposto incidente diretamente sobre serviço5 patrimônio ou
renda da própria entidade beneficiada5 ou seja5 a imunidade se
aplica somente quando o ente for contribuinte de direito do VB“;5
quando realizar o fato gerador do imposto5 e não quando for
contribuinte de fato5 pois5 nesse último caso5 se trataria de pessoa
estranha à relação jurídicoqtributáriaz

por Sávio de Aguiar Soares

TJ determina cálculo
segundo a tabela do
SUS para o Estado
restituir hospital
particular
Q Çribunal de :ustiça de “inas
9erais bÇ:“9L determinou5 em
segunda instância5 a aplicação
da tabela do ;istema Único de
;aúde b;Ã;L na restituição de
valores
despendidos
por
hospital
particular
no
tratamento de paciente imposto
por ordem judicialz
Ú liminar5 publicada em óMMT5
impunha que o “unicípio de
Hivinópolis e o xstado de “inas
9erais
providenciassem
o
encaminhamento
de
um
paciente para internação e
tratamento
em
hospital
cadastrado pelo ;Ã; em Uelo
6orizonte5 e5 caso inviável5 a
outra
instituição
particular
devidamente
habilitada5
às
expensas do ;istema Único de
;aúde5 haja vista a urgência de
cirurgia para revascularização
de membro inferiorz
Q hospital5 por sua vez5 prestou
os serviços e arcou com os
custosz Bontudo5 no processo5
pretenderam um valor muito
acima do previsto na tabela do
;Ã;z
;endo
assim5
o
Hesembargador Nelator Áilson
Uenevides entendeu5 diante dos
princípios
que
regem
a
administração pública e a
defesa do interesse público na
assistência
suplementar
à
saúde5 que os cálculos da
dívida deveriam ser refeitosz
Úpelação Bível
GzMMóSzMFzRTôFRôqúEMMG

ParticipeP

por Adriano Antônio Gomes Dutra

Administrativo

Divergência

por Carlos Victor Muzzi Filho

Foco nas decisões
Tributário

ponsabilização do policial5 salvo
em caso de abusoz
Hessa forma5 o relator votou
pelo desprovimento do recurso
interposto pelo condenado conq
tra acordão do Çribunal de :usq
tiça do xstado de Nondônia bÇ:q
NQLz

Iara escrever uma análise de jurisprudência5 enviar sugestões
de julgados5 notícias do seu setor ou um artigo escrito por
você5 com até S5ó mil caracteres5 entre em contato com a
Ússessoria de Bomunicação através do telefone hóGTqMúúM ou
pelo eqmail comunicacaoóJadvocaciageralzmgzgovzbr

Meio Ambiente
Úcórdão Ç:“9O ”ºGzMSTGzGSzMMúhFSqhEMMG
x“x”ÇÚO Úgravo de instrumentoz Úção cominatóriaz
Qutorga coletiva para captação de recursos hídricosz
Iroteção ao meio ambientez Vnteresse coletivoz Necurso
não providoz

.10024.13.169310-3/001

q ;endo a bacia hidrográfica do Nibeirão Iavões uma área de
grande demanda de recursos hídricos5 considerada pelo
V9Ú“ área de conflito5 a regularização dos usuários deve
ocorrer por meio de outorga coletivaz
q ”os termos do artz óóô da Bonstituição da Nepública5
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado5 bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida5 impondoqse ao poder público e
à coletividade o dever de defendêqlo e preserváqlo para as
presentes e futuras gerações”z

Úcórdão Ç:“9O ”º GzMMóSzGózMúSFRúqREMMh
x“x”ÇÚO x“UÚN9Q; V”WNV”9x”Çx; q NxÚ:Ã;Çx q HxBNxÇQ
x;ÇÚHÃÚÉ hRzTóF q ;xNÊVHQNÚ q “V”Ú;BÚVÀÚ q ÊÚ”ÇÚ9x“
Ix;;QÚÉ V”BQNIQNÚHÚ ”Q Êx”BV“x”ÇQ UÁ;VBQ q Ô”Ã; HÚ
INQÊÚz
q Ú absorção dos exqfuncionários da extinta “inascaixa pelo
xstado de “inas 9erais5 por meio da Éei xstadual nº GMzSúMEFG5
implicou o pagamento de 8vantagem pessoal85 com natureza
jurídica de parcela integrante do vencimento básicoz
q Ú servidora que recebe vantagem pessoal com natureza de
vencimento básico tem direito ao reajuste daquela em sincronia
com o reajuste destez Bontudo5 havendo fortes indícios de que
tal verba já foi reajustada5 pois àquela época se encontrava
incorporada ao vencimento básico5 sobre o qual a norma
produziu os seus legais efeitos5 compete à parte demonstrar que
os cálculos não foram efetuados da forma devida para que tenha
acolhido o seu pretenso direitoz

Opinião

Processo Civil

por César Raimundo da Cunha

Nxsp GzóRózFhhEN: q ;Ç:
x“x”ÇÚO
INQBx;;ÃÚÉ
BVÊVÉz
ÚNÇz
Súôq:
HQ
BIBz
BÃ“INV“x”ÇQ Hx ;x”Çx”ÇÚ IÚNÚ IÚ9Ú“x”ÇQ Hx %ÃÚ”ÇVÚ
BxNÇÚz V”ÇV“ÚÇÃQ Ix;;QÚÉ HQ HxÊxHQNz Hx;”xBx;;VHÚHxz
IÃUÉVBÚÇÃQ ”Ú V“INx”;Ú QWVBVÚÉz “ÚÇÉNVÚ :ÃÉ9ÚHÚ ;QU
Nx9V“x HQ; NxBÃN;Q; NxIxÇVÇVÊQ;z
”o julgamento do Nxsp GzóRózFhhEN:5 da relatoria do “inistro
Éuis Welipe ;alomão5 a Borte xspecial pacificou seu
entendimento5 submetendoqo à sistemática dos recursos
repetitivos5 no sentido de que para a aplicação da multa prevista
no artigo Súôq: do Bódigo de Irocesso Bivil é necessária a
intimação do devedor na pessoa de seu advogado5 sendo
dispensada a sua intimação pessoal para o pagamento voluntário
do débitoz

por Onofre Alves Batista Júnior

Nem tudo o que incomoda é inconstitucional: O uso de
depósitos judiciais pelo Estado de Minas Gerais
Ú Éei nº óGzúóMEGô5 que autoq
riza o xstado de “inas 9erais a
fazer uso de depósitos judiciais
em dinheiro é uma novidadez
;endo algo novo5 é natural que
incomodez “as como deveria
ser óbvio a todos5 não é porque
uma inovação legislativa gera
incômodo que deva ser declaraq
da inconstitucional5 como quer a
Irocuradoriaq9eral da Nepúbliq
caz
Iara início de conversa5 o ;uq
premo Çribunal Wederal já firq
mou que o uso de depósitos juq
diciais pelos xstados não viola
direito de propriedade algum5
nem pode ser equiparado a emq
préstimo compulsório5 tampouq
co a confiscoz Q que se tem é o
simples direito de uso de uma
disponibilidade5 na medida em
que a lei autoriza a utilização de
bem fungível bdinheiroL que se
encontra sob a guarda do xstaq
doz Nealizado o depósito5 nasce
para o depositante um direito
de crédito5 que só se tornará
eficaz quando be seL sair venceq
dor na demanda bem regra5 com
o trânsito em julgadoLz Hepósiq
tos judiciais não constituem req
servas de agentes privados5
pois não detêm liquidez benconq
tramqse temporariamente indisq
poníveis e sua liberação condiciq
onaqse ao deslinde da questão à
qual se ligamLz Iortanto5 imporq
ta ao depositante saber se receq
berá o dinheiro de volta e corriq
gido5 caso saia vencedor na deq
mandaz x isso a lei garante5

com larga margem de seguranq
çaz
Êeja que há previsão para a
constituição de Wundo de Neserq
va5 com instrumentos eficazes
de recomposição5 cuja finalidade
é justamente prover segurança
na realização dos pagamentos5
à medida que forem sendo req
quisitados btendo em vista que
isso não ocorre de uma só vezLz
Údicionalmente5 o xstado tem
que entregar as quantias requiq
sitadas no prazo máximo de
três dias úteis e5 se descumprir5
pode o Çribunal de :ustiça bloq
quear os valores diretamente na
conta do Ioder xxecutivo5 por
meio da internetz Ior fim5 as
transferências são automaticaq
mente suspensas quando o salq
do do fundo for inferior ao
legalmente estipuladoz
;e assim é5 de duas5 umaO ou
os incomodados estão desavisaq
damente a advogar interesses
particulares dos bancos5 ou bem
estão fazendo um verdadeiro
dramalhãoz xxplicoz
Úté então5 os depósitos viq
nham sendo utilizados pelas insq
tituições financeiras com finaliq
dade lucrativa – um lucro5 aliás5
astronômicoz Ior vezes5 servem
de lastro até para empréstimos
bancários ao próprio xstado5 a
uma elevada taxa de jurosz Qu
seja5 os efeitos secundários desq
sas disponibilidades de caixa esq
tavam sendo apropriados pelos
bancos5 ao invés de reverterem
para o bem comumz É precisaq

mente essa situação absurda e
irregular que a lei busca corrigirz
Q que o I9N e os represenq
tantes dos bancos pretendem5
portanto5 é afastar lei que5 goq
zando de presunção de constituq
cionalidade5 atende à coletividaq
de bao invés dos interesses priq
vados dos bancosLz Çentam emq
placar uma espécie de “inconsq
titucionalidade por dramalhão”5
criando um clima negativo de
desconfiança quanto às instituq
ições públicasz Q drama é exaq
gerado até mesmo para novelas
mexicanasz
%uando os ourives descobriq
ram que era melhor emprestar
dinheiro a juros do que fazer
joia5 isso incomodou be muitoL a
Vgrejaz %uando os bancos comeq
çaram a receber depósitos e a
emprestar dinheiro que não lhes
pertencia5 a novidade5 mais uma
vez5 gerou incômodo em muita
gentez Hiante da possibilidade
de instituições financeiras se
tornarem insolventes5 criouqse
uma “reserva” – o banco central
americano bapelidado de WedLz
Bom efeito5 o Wed foi penqsado
para evitar um movimento
financeiro de “manada” – a chaq
mada “corrida aos bancos”z He
forma similar5 a lei mineira
constitui Wundo de Neserva com
percentual elevadíssimo bhM7L
e valores que chegam a ser cinq
co vezes superiores às reservas
bancáriasz Vsso torna absolutaq
mente desarrazoada a ideia de
que o depositante possa vir a

ficar sem devolução5 algo estaq
tisticamente impossívelz ”ão
fosse isso suficiente5 é preciso
destacar que as “corridas aos
bancos” são até possíveis5 mas
a possibilidade de uma “corrida
aos depósitos judiciais” simplesq
mente não existez É faticamente
impossível que todos os juízes
resolvam todo o enorme univerq
so de ações ao mesmo tempoz
;e os argumentos jurídicos
são frágeis bjá tendo sido venciq
dos pelo ;ÇWL5 certo é que a
ação favorece5 não os titulares
dos depósitos ou a população
local5 mas tãoqsomente os que
se beneficiam da desestabilizaq
ção das instituições públicasz Ú
pretexto de promover seguranq
ça e certeza5 acabam gerando
mais insegurança e mais incerq
teza5 ao difundirem a desconfiq
ança em relação aos entes estaq
taisz xm um xstado Hemocrático
de Hireito5 há que se presumir o
cumprimento das leis e ordens
judiciais por parte dos agentes
públicos5 e não o contráriozQ
suposto receio daqueles que se
opõem à utilização dos depósiq
tos em prol da sociedade5 longe
de inovar5 tem origem nos jogos
políticos de interesse5 sendo5
talvez5 de ordem psicológica5
mas nunca jurídicaz Hevo
insistirO novidades incomodam5
mas nem por isso são
inconstitucionaisz

