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CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA

“Art. 242 (..) § 3o A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será
realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação
judicial.” (NCPC)

“Art. 246. A citação será feita: (..)

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de
processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e
intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e às entidades da administração indireta.” (NCPC)

“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:
(..) III - quando o citando for pessoa de direito público; (..)” (NCPC)



→ Inaplicação à Fazenda Pública do efeito material da revelia.

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (..)”. (CPC)

“O direito da Fazenda Pública é indisponível, devendo o magistrado,
mesmo na hipótese de revelia, determinar a instrução do feito para que a
parte autora possa se desincumbir do seu onus probandi” (CUNHA,
Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 13 ed., totalmente
reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 96).



“6. É orientação pacífica deste STJ segundo a qual não se aplica à
Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível,
quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e
direitos são considerados indisponíveis (AgInt no REsp 1358556/SP,
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016;
AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012). (..)” (STJ – REsp 1.666.289/SP, 2ª
Turma, j. 27/06/2017).



INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo
em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja
contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico.” (NCPC)

“Art. 269, (..) § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações
de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública
responsável por sua representação judicial.” (NCPC)



→ Prerrogativa processual de intimação pessoal aplicável aos
Conselhos de Fiscalização Profissional.

“Administrativo. Recurso especial representativo da controvérsia (art.
543-C, CPC/1973). (..) 1. Em execução fiscal ajuizada por Conselho
de Fiscalização Profissional, seu representante judicial possui a
prerrogativa de ser pessoalmente intimado, conforme disposto no
art. 25 da Lei 6.830/80. (..)” (STJ – 1.330.473/SP, 1ª Seção, j. 12/06/2013).

(Vide STF – ADI 1.717/DF, Tribunal Pleno, j. 07/11/2002, que
reconheceu a natureza autárquica dos Conselhos de Fiscalização
Profissional)



→ Fluência do prazo à Advocacia Pública (processo físico).

“Intimação pessoal. Fazenda pública. Entrega dos autos com vista. 1.
‘A intimação da Fazenda Estadual dos atos processuais, por
meio da entrega dos autos com vista, considera-se realizada no
momento do recebimento do processo pelo órgão, quando
começa então a fluir o prazo para interposição de recurso, sendo
irrelevantes, para esse fim, os trâmites internos aí realizados.
Entendimento em sentido diverso, subordinando o início da
fluência do prazo à aposição de 'ciente' pelo Procurador,
importaria deixar ao arbítrio de uma das partes a determinação
do termo a quo do prazo’. (REsp nº 476.769/SP,Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in DJ 6/9/2004)” (STJ – AgRg
nos EREsp 1.226.506/SP, 1ª Turma, j. 22/02/2011).



PRAZOS ESPECIAIS

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão
de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. (..)

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei
estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.”
(NCPC)



→ Inaplicação do prazo especial da Fazenda Pública no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis.

(cf. art. 2º, Lei nº 9.099/1995)

- Juizados Especiais Federais (art. 9º, lei nº 10.259/2001); e

- Juizados Especiais Fazendários (art. 7º, lei nº 12.153/2009).



→ Inaplicação do prazo especial da Fazenda Pública nos processos
de controle concentrado de constitucionalidade.

“Agravo regimental em face de decisão extintiva. Interposição extemporânea.
Inaplicabilidade, aos processo de controle concentrado de
constitucionalidade, de prerrogativas processuais da Fazenda Pública,
entre elas a contagem de prazo em dobro” (STF – ADI 3.838 AgR/DF, Tribunal
Pleno, j. 15/09/2017).

Não se aplica o prazo especial nos processos objetivos de controle concentrado
de constitucionalidade, “tendo em vista que sua incidência é restrita ao domínio dos
processos subjetivos, que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu âmbito, a
discussão de situações concretas e individuais, merecedoras, por isso mesmo, da
análise substancial (conteúdo) do princípio da igualdade” (HARTMANN, Guilherme
Kronemberg. O processo enquanto instrumento para controle de
constitucionalidade. In: Processo constitucional. Coord. Luiz Fux. 1 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2013, p. 492).



→ Aplicação da suspensão de prazos entre 20 de dezembro e
20 de janeiro à Advocacia Pública (art. 220, NCPC).

Conselho da Justiça Federal, nº 21 (I Jornada de Direito Processual
Civil): “A suspensão dos prazos processuais prevista no caput do art.
220 do CPC estende se ao Ministério Público, à Defensoria Pública
e à Advocacia Pública”.



INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30
(trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses
previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que
envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura,
por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.” (NCPC)



→ Interesse público primário e interesse público secundário.

Em explicação da classificação: “O interesse público primário seria o
interesse da coletividade, que deve ser perseguido pelo Estado, por dizer
respeito ao bem de todos. É o caso, por exemplo, da promoção da saúde e
da segurança públicas. Já o interesse secundário seria o titularizado
apenas pela própria Pessoa Jurídica de Direito Público, como uma questão
puramente patrimonial ou arrecadatória daquele ente” (RODRIGUES,
Marco Antonio. A fazenda pública no processo civil. 2 ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 7).

O autor, no entanto, entende que tal classificação não se afigura adequada,
tendo em vista que os interesses patrimoniais do Estado não parecem poder
ser dissociados dos interesses da coletividade, justamente no sentido de
que ambos atuam em conjunto, ou seja, de que a proteção a um também
promove o outro.



“(..) o STJ firmou orientação no sentido de que o interesse público a
justificar a obrigatoriedade da participação do Ministério Público não
se confunde com o mero interesse patrimonial-econômico da
Fazenda Pública” (STJ – EREsp 486.645/SP, 1ª Seção, j. 12/08/2009).

Súmula nº 189, STJ: “É desnecessária a intervenção do Ministério
Público nas execuções fiscais”.



→ Recomendação nº 34/2016, CNMP

(“Dispõe sobre a atuação do Ministério Público como órgão
interveniente no processo civil”)

“Art. 5º Além dos casos que tenham previsão legal específica,
destaca-se de relevância social, nos termos do art. 1º, inciso II, os
seguintes casos: (..)

II – normatização de serviços públicos;

III – licitações e contratos administrativos;

IV – ações de improbidade administrativa;

(..)”.



REMESSA NECESSÁRIA (art. 496, NCPC)

- Duplo grau de jurisdição “obrigatório”.

- Competência dos tribunais inferiores (art. 496, § 2º, NCPC).

- Natureza jurídica: condição de eficácia da sentença.

Súmula nº 423, STF: “Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege”.

(observação: crítica ao termo “recurso ex officio”)



→ Diferença entre recurso e remessa necessária.

“Há que se fazer distinção entre a apelação e o reexame
necessário. A primeira é recurso, propriamente dito, reveste-se da
voluntariedade ao ser interposta, enquanto o segundo é mero
‘complemento ao julgado’, ou medida acautelatória para
evitar um desgaste culposo ou doloso do erário público ou
da coisa pública.” (STJ – REsp 402.970/RS, 5ª Turma, j.
16/03/2004).



REMESSA NECESSÁRIA

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 
fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo 
legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o 
presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa 
necessária. (..)” (NCPC)



→ Inaplicável a remessa necessária quanto à sentença de
extinção sem mérito (art. 485, NCPC) prolatada contra a
Fazenda Pública.

“1. O reexame necessário, previsto no artigo 475, do CPC/1973,
somente se aplica às sentenças de mérito.”

(STJ – REsp 927.624/SP, 1ª Turma, j. 02/10/2008)



→ Inaplicável a remessa necessária quanto à decisão
interlocutória prolatada contra a Fazenda Pública.

“3. A decisão que antecipa os efeitos da tutela proferida no
curso do processo tem natureza interlocutória, não lhe
cabendo aplicar o artigo 475 do CPC/1973, o qual se dirige a
dar condição de eficácia às sentenças proferidas contra a
Fazenda Pública, quando terminativas com apreciação do
mérito.” (STJ – AgRg no REsp 785.936/RJ, 6ª Turma, j.
20/04/2006).



→ Aplicável a remessa necessária quanto ao
julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356,
NCPC) prolatado contra a Fazenda Pública.

“Se tais decisões interlocutórias proferidas com base no art. 356
estivessem inseridas no pronunciamento judicial ao final da
fase de conhecimento do processo, estariam dentro de uma
sentença, passível, portanto, a apelação e inequivocadamente
sujeita ao reexame necessário, desde que este último não fique
afastado pelas exceções estabelecidas no próprio artigo 496,
parágrafos 3º e 4º” (RODRIGUES, Marco Antonio. A fazenda
pública no processo civil. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Atlas, 2016, p. 93)



→ Aplicável a remessa necessária quanto à decisão em exceção
de pré-executividade prolatada contra a Fazenda Pública que
extinga a execução fiscal (interpretação ampliativa do art. 496,
II, NCPC).

“5. Se a extinção da Execução Fiscal decorre do acolhimento de Exceção
de Pré-Executividade, o Reexame Necessário só deve ser dispensado na
hipótese em que a Fazenda Pública, intimada para se manifestar sobre
a referida objeção processual, expressamente concordou com a
procedência do seu conteúdo. 6. A lógica que justifica esse entendimento
encontra amparo na constatação da necessidade de conferir o mesmo
tratamento que seria dispensado caso a matéria tivesse sido suscitada nos
Embargos à Execução Fiscal” (STJ – REsp 1.415.603/CE, 2ª Turma, j.
22/05/2014).



REMESSA NECESSÁRIA

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 
fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo 
legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o 
presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa 
necessária. (..)” (NCPC)



DISPENSA DE REMESSA NECESSÁRIA

“Art. 496. (..)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e
fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal,
as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.” (NCPC)



→ Aplicação da remessa necessária no caso de sentença
ilíquida contrária à Fazenda Pública.

Súmula nº 490, STJ: “A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”

(ref. ao limite valorativo de 60 sal. mín., então previsto no art. 475,
CPC/1973)



DISPENSA DE REMESSA NECESSÁRIA

“Art. 496. (..)

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença
estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no
âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em
manifestação, parecer ou súmula administrativa.” (NCPC)



→ Situação específica de dispensa da remessa necessária se dá
quando a Fazenda Nacional demonstre expressamente o seu
desinteresse recursal, como determina a legislação (art. 19, § 2º,
Lei nº 10.522/2002, que converteu a Medida Provisória nº 2.176-
79/2001).

“1. Havendo manifestação expressa de desinteresse em recorrer pela
Fazenda Nacional, na forma do § 1º do art. 19 da MP 2.176-79/2001
(regra especial que prevalece em face da regra geral contida no
art. 475 do CPC/1973), a sentença não se subordinará ao duplo grau
de jurisdição obrigatório, como estabelecido no § 2º do mesmo artigo”
(STJ – REsp 615.737/RS, 1ª Turma, j. 18/05/2006).



PROCEDIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA

- Remessa dos autos efetuada pelo juiz sentenciante, ou
possibilidade de o Presidente do respectivo Tribunal avocá-los (art.
496, § 2º, NCPC).

- Possibilidade de julgamento monocrático pelo relator.

Súmula nº 253, STJ: “O art. 557 do CPC/1973, que autoriza o relator
a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”.

(ref. atual art. 932, NCPC)



→ Vedação de reforma para pior em sede de remessa
necessária (aplicação do princípio recursal da non
reformatio in pejus).

Súmula nº 45, STJ: “No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal,
agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.



→ Inexistência de comportamento contraditório da Fazenda
Pública em recorrer posteriormente da decisão que julgar a
remessa necessária.

“Recurso especial. Requisito de admissibilidade. Recurso interposto pela
Fazenda Pública contra acórdão que negou provimento a reexame
necessário. Preliminar de preclusão lógica (por aquiescência tácita)
contra a recorrente, que não apelou da sentença: improcedência.
Precedentes do STJ e STF. No caso, ademais, além de error in judicando,
relativamente à matéria própria do reexame necessário, o recurso especial
alega violação de lei federal por error in procedendo, ocorrido no próprio
julgamento de segundo grau, matéria a cujo respeito a falta de anterior
apelação não operou, nem poderia operar, qualquer efeito preclusivo” (STJ –
REsp 905.771/CE, Corte Especial, j. 29/06/2010).



TUTELA PROVISÓRIA (arts. 294/311, NCPC)

1) URGÊNCIA (arts. 300/310, NCPC)

1.1) CAUTELAR

1.1.1) ANTECEDENTE (arts. 305/310, NCPC)

1.1.2) INCIDENTE (art. 294, § único, NCPC)

1.2.) ANTECIPADA

1.2.1) ANTECEDENTE (arts. 303/304, NCPC)

1.2.2) INCIDENTE (art. 294, § único, NCPC)

2) EVIDÊNCIA (art. 311, NCPC)



TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

Súmula nº 60, TJ-RJ: “Admissível a antecipação da tutela de mérito, mesmo
contra a Fazenda Pública, desde que presentes os seus pressupostos”.

Súmula nº 65, TJ-RJ: “Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da
Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária
da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e
consequente antecipação da respectiva tutela”.

Notas: “A antecipação da tutela de mérito é a única forma capaz e eficaz de
assegurar o fundamental direito à vida e à saúde”.



→ Certa vedação de concessão de tutela provisória em face da
Fazenda Pública, bem como de execução provisória de sentença, em
sede de mandado de segurança.

“Art. 7º (..) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e
a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer
natureza.” (Lei nº 12.016/2009)

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. (..) §
3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada
provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida
liminar.” (Lei nº 12.016/2009)



→ Extensão da vedação de concessão de tutela provisória em face da Fazenda
Pública para outras ações.

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar
ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência
semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação
legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando
impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de
tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou
entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários. ”
(Lei nº 8.437/1992)



→ Outras normas que tratam sobre tais vedações.

“Art. 1º. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do
CPC/1973 o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348,
de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho
de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.” (Lei
nº 9.494/1997) ATENÇÃO: as Leis nº 4.348/1964 e nº 5.021/1966 foram
revogadas pela Lei nº 12.016/2009.

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se
o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.” (NCPC)



“Ação declaratória de constitucionalidade. Processo objetivo de controle normativo
abstrato. (..) Importância do controle jurisdicional da razoabilidade das leis
restritivas do poder cautelar deferido aos juízes e tribunais. Inocorrência de
qualquer ofensa, por parte da lei nº 9.494/97 (art. 1º), aos postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade. Legitimidade das restrições
estabelecidas em referida norma legal e justificadas por razões de interesse
público. Ausência de vulneração à plenitude da jurisdição e à cláusula de
proteção judicial efetiva. Garantia de pleno acesso à jurisdição do estado
não comprometida pela cláusula restritiva inscrita no preceito legal
disciplinador da tutela antecipatória em processos contra a fazenda pública.
Outorga de definitividade ao provimento cautelar que se deferiu, liminarmente, na
presente causa. Ação declaratória de constitucionalidade julgada procedente para
confirmar, com efeito vinculante e eficácia geral e ‘ex tunc’, a inteira validade
jurídico-constitucional do art. 1º da lei 9.494, de 10/09/1997, que ‘disciplina a
aplicação da tutela antecipada contra a fazenda pública’” (STJ – ADC 4/DF,
Tribunal Pleno, j. 01/10/2008).



“Agravo regimental. Reclamação. Eventual afronta ao quanto decidido por esta
corte nos autos da ADC 4-MC/DF. Inocorrência. Causa de natureza
previdenciária. Incidência da súmula 729/STF. Reclamação utilizada como
sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo a que se nega provimento. I – A
decisão proferida por esta corte na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches,
não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a fazenda pública,
mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da lei
9.494/1997” (STF – Rcl 8.335 AgR/PI, 2ª Turma, j. 19/08/2014).

Súmula nº 729, STF: “A decisão na ADC-4 não se aplica a antecipação dos efeitos
da tutela em causa de natureza previdenciária”.



“As limitações aqui efetuadas pelo legislador não se fundam em mero capricho, mas
possuem justificativa razoável, promovendo a igualdade material, já que uma
medida de cognição sumária que gere prejuízos à Fazenda Pública pode trazer
consequências à efetivação de políticas públicas, diante da necessidade de dispêndio
de recursos que poderiam ser utilizados com estas últimas” (RODRIGUES, Marco
Antonio. A fazenda pública no processo civil. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Atlas, 2016, p. 105).

“Não há inconstitucionalidade na vedação. Nas hipóteses previstas em lei, não é
possível, em princípio, haver a tutela de urgência contra a Fazenda Pública. Pode,
porém, o juiz, demonstrando fundamentadamente, que a hipótese reclama uma
regra de exceção, afastar a norma e conceder a medida. O certo, e enfim, é que tais
restrições reclamam uma exegese restritiva, somente sendo vedada a concessão
de tutela de urgência nos casos expressamente indicados no dispositivo legal”
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 13 ed., totalmente
reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 306).



PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE DECISÕES CONTRÁRIAS 
AO PODER PÚBLICO

- Prerrogativa processual da Fazenda Pública

- Normatividade: o regime geral é encontrado na legislação que dispõe
sobre a “concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público” (art.
4º, Lei nº 8.437/1992); possuindo disciplina específica no processamento das
ações constitucionais de mandado de segurança (art. 15, Lei nº 12.016/2009),
ação civil pública (art. 12, § 1º, Lei nº 7.347/1985) e habeas data (art. 16, Lei
nº 9.507/1997). Ademais, resta previsto a possibilidade de sua utilização
perante o STJ e STF (art. 25, Lei nº 8.038/1990).



“Na suspensão de segurança não se aprecia o mérito do processo
principal, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à
potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos
relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a
segurança e a economia públicas. 4. Precedentes do Plenário” (STF – SS
2.815 AgR/SP, Tribunal Pleno, j. 10/03/2008).

“Daí se poder dizer 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” (DIDIER
Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil:
o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal. 13 ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 682).



“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo
recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas
contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa
jurídica de direito público interessada, 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.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar
inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em
julgado.

§ 2o O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas
horas.

§ 3o Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que
será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.

§ 4o Se do julgamento do agravo de que trata o § 3o resultar a manutenção ou o restabelecimento
da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do
Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. (..)” (Lei
nº 8.437/1992)



“Art. 4° (..)

§ 5o É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4o, quando negado
provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 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.

§ 7o O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar,
em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão,
podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes,
mediante simples aditamento do pedido original.

§ 9o A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da
decisão de mérito na ação principal.” (Lei nº 8.437/1992)



“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.

§ 1o Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá
novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual
recurso especial ou extraordinário.

§ 2o É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo, quando negado
provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3o A interposição de 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.

§ 4o O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo
prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o
presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples
aditamento do pedido original.” (Lei nº 12.016/2009)



→ Descabimento de recurso especial (art. 105, III, CRFB) contra a decisão
sobre a suspensão prolatada pelo Presidente do Tribunal inferior – o que
se dá, inclusive, pela negativa de reexame de situação de fato nesta esfera
(verbete sumular nº 7, STJ).

“1 A suspensão de liminar e de sentença limita-se a averiguar a possibilidade de grave
lesão à ordem, à segurança, à saúde e às economias públicas. Não se examinam, no
pedido de contracautela, os temas de mérito da demanda principal. 2. Em que pese a
ressalva do entendimento deste Relator, é pacífica no STJ a tese de que o pedido de
suspensão de segurança ou de liminar ostenta feição política, daí resultando
não ser cabível o recurso especial. Até porque o apelo extremo visa a combater
argumentos que digam respeito a exame de legalidade, não de análise de juízo
político” (STJ – AgRg no REsp 1.207.495/RJ, 2ª Turma, j. 14/04/2011).



→ Ultratividade da decisão de suspensão (art. 4º, § 9º, Lei nº
8.437/1992).

“Art. 4° (..) § 9o A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o
trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.” (Lei nº 8.437/1992)

Súmula nº 626, STF: “A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo
determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em
julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a
sua manutenção pelo STF, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou
parcialmente, com o da impetração”.




