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FAZENDA PÚBLICA

- Entes abrangidos pelo conceito:

- Pessoa jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal,
Municípios, autarquias e fundações públicas).

- Também Conselhos de Fiscalização Profissional (STF – ADI 1.717/DF, TP,
j. 07/11/2002, que consolidou a exegese pela natureza autárquica destas
entidades, reconhecendo a inconstitucionalidade de normas da Lei nº
9.649/1998 que dispunham que tais entidades exerceriam atividades em
caráter “privado”, sendo dotadas de personalidade jurídica de “direito
privado”).



“1. Do agravo regimental interposto pela Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos: A sociedade de economia mista, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, integrante da
administração pública indireta, não possui prazo em dobro para
recorrer porque não integra o conceito de Fazenda Pública.
Inaplicabilidade do art. 188 do CPC/1973. Precedentes (..)” (STJ – AgRg
no AREsp 299.583/CE, 2ª Turma, j. 16/05/2013).

Súmula nº 54, TJ-RJ: “Submete-se às regras processuais em geral a
sociedade de economia mista, por ser pessoa de direito privado e não
possuir Juízo privativo”.



→ Regime especial aplicável aos “Correios”.

“Art. 12 - A ECT gozará de isenção de direitos de importação de materiais e
equipamentos destinados aos seus serviços, dos privilégios concedidos à
Fazenda Pública, quer em relação a imunidade tributária, direta ou indireta,
impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro,
prazos e custas processuais.” (Decreto-Lei nº 509/1969).

“(..) 2. A ECT, empresa pública federal, presta em exclusividade o serviço
postal, que é um serviço público e assim goza de algumas prerrogativas
da Fazenda Pública, como prazos processuais, custas, impenhorabilidade de
bens e imunidade recíproca. Nesse sentido, o prazo de 5 anos previsto no
Decreto 20.910/1932 para a Fazenda Pública deve ser aplicado também para a
ECT. (..)” (STJ – AgRg no REsp 1.400.238/RN, 2ª Turma, j. 05/05/2015).

Vide: STF – ACO 765 QO/RJ, Tribunal Pleno, j. 01/06/2005.



ISONOMIA MATERIAL: EXISTÊNCIA DE 

PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA

- Prazos especiais (art. 183, NCPC)

- Intimação pessoal (art. 183, caput e § 1º, NCPC)

- Certa vedação à concessão de medidas de urgência contrárias à Fazenda
Pública (v.g. art. 1.059, NCPC)

- Ônus financeiro diferenciado (v.g. art. 85, §§ 3º a 6º, NCPC)

- Remessa necessária (art. 496, NCPC)

- Execuções especiais (arts. 534/535 e 910, NCPC; Lei nº 6.830/1980)

(..)



“Considerando que o princípio da isonomia decorre dessa ideia de tratar
igualmente os iguais, tratando-se os desiguais de maneira desigual, existem
várias regras, no Código de Processo Civil, que contemplam tratamento desigual, e
nem por isso se está a afrontar o princípio da isonomia. Muito pelo contrário.
Nesses casos, atende-se ao princípio da isonomia. Tudo isso, aliado ao fato de a
Fazenda Pública ser promotora do interesse público, justifica a manutenção
das prerrogativas processuais, e não privilégios, instituídas em favor das
pessoas jurídicas de direito público” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda
pública em juízo. 13 ed., totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.
36);

“(..) revela-se legítima, a priori, a instituição de benefícios processuais à
Fazenda Pública, como forma de assegurar a isonomia em relação a outras
pessoas físicas ou jurídicas, que não estão vinculadas diretamente aos
princípios constitucionais regedores da Administração, nem sujeitas a um
maior número de formalidades em suas atividades. Essas regras diferenciadas,
portanto, são, em princípio, constitucionais” (RODRIGUES, Marco Antonio. A
fazenda pública no processo civil. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016,
p. 30).



ADVOCACIA PÚBLICA 

(arts. 182/184, NCPC)

“Art. 182. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e
promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos
federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a
administração direta e indireta.” (NCPC)

- Capacidade postulatória e sujeição ao regime do Estado da OAB (art. 3º, §
1º, Lei nº 8.906/1994).

- Vedação ao Ministério Público desta atuação (art. 129, IX, in fine, CRFB).



“REPRESENTAÇÃO” JUDICIAL 

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão
vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III - o Município, por seu prefeito ou procurador;

IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente
federado designar; (..)”. (NCPC)

“Art. 131 (..) § 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a
representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto em lei”. (CRFB)

Vide art. 12, Lei complementar nº 73/1993.




