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FAZENDA PÚBLICA E AS CUSTAS JUDICIAIS

“Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da
Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas
ao final pelo vencido. (..)” (NCPC)

“Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de
preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das
despesas feitas pela parte contrária.” (Lei nº 6.830/1980)



“2. Os atos que não estão incluídos nos artigos 27 do CPC e 39 da Lei de Execuções
Fiscais são aqueles que devem ser praticados fora dos auditórios e dos oficiais de justiça
ou secretarias, tais como despesas com transporte de oficial de justiça, de perito, tarifa
ou preço para postagem de cartas, em inexistindo verba na Justiça, alocada para esse
fim etc., hipóteses nas quais as despesas devem ser adiantadas pela Fazenda, por
não inseridas na melhor interpretação dos referidos dispositivos. 3. Na hipótese
dos autos, trata-se de instrução de carta precatória; assim, o ato é praticado no cartório
pela serventia e é custeado pelo Estado. Distingue-se dos gastos com a condução de
oficial de justiça e perito, por exemplo, porque, neste último caso, as despesas,
se não forem adiantadas pela parte interessada, seriam pagas pelos próprios
auxiliares da justiça, o que carece de fundamento legal” (STJ – REsp 250.903/SP, 2ª
Turma ,j. 01/10/2002).

Súmula nº 190, STJ: “Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre
a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o
transporte dos Oficiais de Justiça”



FAZENDA PÚBLICA E A PROVA PERICIAL

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (..)” (NCPC)

“Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública,
do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela
Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão
orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

§ 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos
honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o
processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.” (NCPC)



FAZENDA PÚBLICA E A DISPENSA DE PREPARO RECURSAL

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os
recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal,
pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de
isenção legal. (..)” (NCPC)

Súmula nº 483, STJ: “O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do
preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública”.



DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO PELA FAZENDA 
PÚBLICA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

“Art. 1o-A. Estão dispensadas de depósito prévio, para interposição de recurso, as
pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e municipais.” (Lei
nº 9.494/1997)

Súmula nº 224, TJ-RJ, j. 22/11/2010: “As pessoas jurídicas de direito público estão
dispensadas de depositar previamente a multa prevista nos artigos 538, § único e
557, § 2º, ambos do CPC/1973, para interpor outro recurso”.



“Art. 1.026 (..) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração,
o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. §
3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a
interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da
multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.” (NCPC)

“Art. 1.021 (..) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de
qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa
prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da
justiça, que farão o pagamento ao final.” (NCPC)



DISPENSA DE DEPÓSITO CAUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA 

NA AÇÃO RESCISÓRIA

“Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos
essenciais do art. 319, devendo o autor:

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do
processo;

II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa,
que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos,
declarada inadmissível ou improcedente.

§ 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de
direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham
obtido o benefício de gratuidade da justiça. (..)”. (NCPC)



→ Inaplicação da multa (conversão do depósito) se a ação rescisória
ajuizada pela Fazenda Pública for inadmitida ou julgada
improcedente por unanimidade de votos.

“A União, suas autarquias e fundações, são isentas de custas e emolumentos e
demais taxas judiciárias, bem como de depósito prévio e multa em ação
rescisória, em quaisquer foros e instâncias” (art. 24-A, Lei nº 9.028/1995, incluído
pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001).

“A liberalidade conferida ao Poder Público do depósito prévio de 5% do valor da
causa, a título de multa (art. 488, parágrafo único, CPC/1973), resulta da
presunção de que a Fazenda Pública não irá aforar lides temerárias. Assim,
inviável a sua condenação na multa quando a ação por ela ajuizada for
inadmissível ou julgada improcedente. Precedente deste Sodalício” (STJ – AR
419/DF, 1ª Seção, j. 24/10/2001).



HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (art. 85, §§ 3º, 4º e 5º, NCPC)

“Art. 85 (..) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de 10 e máximo de 20 por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido até 200 salários-mínimos;

II - mínimo de 8 e máximo de 10 por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos;

III - mínimo de 5 e máximo de 8 por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 2.000 salários-mínimos até 20.000 salários-mínimos;

IV - mínimo de 3 e máximo de 5 por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 20.000 salários-mínimos até 100.000 salários-mínimos;

V - mínimo de 1 e máximo de 3 por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 salários-mínimos.” (NCPC)



HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (art. 85, §§ 3º, 4º e 5º, NCPC)

“Art. 85 (..) § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a
sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver
em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico
obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação
do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente.” (NCPC)



→ Honorários sucumbenciais diante do reconhecimento da
procedência do pedido pela Fazenda Pública, cumprindo esta, de
forma simultânea e integral, a prestação reconhecida.

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou reconheceu. (..) § 4o Se o réu reconhecer a procedência do
pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade.” (NCPC)

Conselho da Justiça Federal (CJF), I Jornada de Direito Processual Civil, enunciado
nº 9: “Aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC ao reconhecimento da procedência do pedido
feito pela Fazenda Pública nas ações relativas às prestações de fazer e de não fazer.”



→ Não incidência de verba honorária na execução contra a Fazenda
Pública não impugnada (vide art. 535, NCPC).

“Art. 85 (..) § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não
tenha sido impugnada.” (NCPC)

“Art. 1o-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública
nas execuções não embargadas.” (Lei nº 9.494/1997)



Exceção: Súmula nº 345, STJ: “São devidos honorários advocatícios nas
execuções individuais contra a Fazenda Pública oriundas de sentença genérica
proferida em ação coletiva, ainda que não embargada a execução”.

“2. Tratando-se de verba honorária fixada na vigência do CPC/1973, não se cogita,
no presente apelo, da análise do cabimento de honorários advocatícios sob a nova
ótica implementada pelo art. 85, § 7º, do CPC/2015. Logo, a matéria ora em debate
diverge daquela constante do Tema 973, submetida ao rito dos recursos repetitivos.
3. Consoante o enunciado da Súmula 345/STJ (..) 4. Nesse contexto, ainda que
o título coletivo seja uno, a execução da verba honorária é direito autônomo
dos causídicos, de modo que é possível a execução de honorários
sucumbenciais, considerando-se como base a quantia proporcional à
respectiva fração de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva
contra a Fazenda Pública. Precedentes” (STJ – AgInt no AgRg no AREsp
773.100/RS, 2ª Turma, j. 05/12/2017).




