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RESUMO 

 

A presente tese busca abordar o Poder Público em Juízo sob a ótica da necessária releitura 

do tão propalado e justificador princípio da supremacia do interesse público. Destarte, em 

uma primeira parte se faz necessário demonstrar a crise dos paradigmas do Direito 

Público, eis que o Estado passou por inúmeras transformações, as quais deixaram 

evidente o descompasso entre as velhas categorias e as reais necessidades das sociedades 

contemporâneas. Nessa linha, percebe-se como a tradição jurídica brasileira, fincada em 

premissas dogmáticas, não buscando uma análise das coisas como elas são, mas como 

deveriam ser, acaba colaborando e atuando a serviço da proliferação desmedida e 

irrazoável de tais paradigmas. O interesse público não pode ser supremo, pois nenhum 

princípio pode ter tal envergadura, do contrário, deve coexistir com outros princípios, 

como o interesse privado. Na segunda parte analisam-se alguns institutos processuais 

brasileiros que começaram a dar alguns passos nessa reconstrução, como a definitiva 

possibilidade de arbitragem envolvendo o Poder Público e o particular, uma melhor 

regulamentação das prerrogativas processuais, do procedimento inerente às obrigações 

pecuniárias. Na terceira parte analisam-se institutos totalmente anacrônicos, que não 

refletem o viés democrático pretendido pela sociedade brasileira, como o reexame 

necessário, a intervenção anômala do Poder Público em juízo, o regime diferenciado para 

concessão de tutelas provisórias, a suspensão liminar, os quais não se justificam no 

ordenamento nacional. 

 

Palavras-chave: Supremacia interesse público. Administração Pública. Legislações 

Processuais. Estado Democrático. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis tries to approach the Public Power in Judgment from the point of view 

of the necessary re-reading of the so proclaimed justifying principle of the supremacy of 

the public interest. Thus, in a first part, it is necessary to demonstrate the crisis of the 

paradigms of Public Law, since the State underwent numerous transformations, which 

made evident the mismatch between the old categories and the real needs of contemporary 

societies. In this line, one can see how the Brazilian juridical tradition, based on dogmatic 

premises, not seeking an analysis of things as they are, but as they should be, ends up 

collaborating and acting in the service of the excessive and unreasonable proliferation of 

such paradigms. The public interest can not be supreme, since no principle can have such 

a scope, otherwise it must coexist with other principles, such as private interest. In the 

second part we analyze some Brazilian procedural institutes that began to take some steps 

in this reconstruction, as the definitive possibility of arbitration involving the Public and 

Private Power, a better regulation of procedural prerogatives, the procedure inherent to 

pecuniary obligations. The third section analyzes totally anachronistic institutes, which 

do not reflect the democratic bias sought by Brazilian society, such as the necessary 

review, the anomalous intervention of the Public Authorities in court, the differential 

regime for the granting of provisional tutelages, the preliminary suspension, which Are 

not justified under national law. 

 

Keywords: Supremacy public interest. Public administration. Procedural Legislation. 

Democratic 
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INTRODUÇÃO 

 

Como amplamente difundido, a Constituição de 1988 consagrou 

diversos direitos aos cidadãos, como a igualdade jurídica, a dignidade da pessoa humana 

e a razoável duração do processo, por outro lado, foram impostas à Administração Pública 

inúmeras obrigações, como observância da legalidade, moralidade e eficiência, contudo, 

a mesma foi incapaz de realiza-las totalmente. 

 

Essa falha gerou um fluxo de considerável parcela da população ao 

Judiciário para a implementação de tais promessas, transformando a Administração 

Pública uma das maiores litigantes do pais. 

 

O Conselho Nacional de justiça (CNJ), por exemplo, divulgou em 2011 

os 100 maiores litigantes nacionais.  

 

Em âmbito nacional, o INSS aparece em primeiro lugar com 22,33% 

dos processos ajuizados, em 2º lugar vem a Caixa Econômica Federal, com 8,5%, seguida 

pela Fazenda Nacional com 7,45% e a União com 6,97% dos processos ajuizados; o 

Banco do Brasil 4,24%. O setor público federal aparece litigando em 33% das ações no 

polo ativo e 67% das ações no polo passivo. Já o setor público estadual litiga em 28% das 

ações no polo ativo e 72% no polo passivo1. 

 

Por outro lado, atualmente, um dos temas mais debatidos nos meios 

jurídicos é a morosidade do Judiciário, seja pela sua falta de estrutura, seja pelo 

anacronismo de algumas legislações, o quais somados agravariam ainda mais esse 

panorama.  

 

Por essa trilha, estudar o comportamento do Poder Público e a tônica 

das legislações processuais civis brasileiras tornou-se quase que uma obrigação. 

                                                
1Dados apresentados em 31.03.2011. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-

judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf.  

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf


16 

 

 

                                           

 

 

Nesse contexto, as relações do processo civil com o Poder Público ainda 

são tratadas com pensamentos coloniais e patrimoniais.  

 

Pensando-se o direito de forma crítica, não de maneira repetitiva e 

reprodutora, próprio dos trabalhos classificados como jurídicos e a própria tradição do 

saber jurídico brasileiros, dogmático e normativo, formal, apoiado numa concepção 

profundamente hierarquizada e elitista da sociedade2, a dogmática ser mostra a serviço da 

supremacia do interesse público, não refletindo em nada a prática dos operadores.  

 

Nosso ordenamento, em alguns momentos avança na superação do 

dogma da supremacia do interesse público, sendo que em outros momentos ainda se 

mantem estanque, criando regimes completamente diferenciados, inclusive violadores de 

uma igualdade jurídica. 

 

Para a persecução do objetivo de investigar em que ponto a supremacia 

do interesse público deve ser desconstruída ou, melhor, reconstruída, divide-se esse 

trabalho em três partes.  

 

Na primeira parte analisa-se se realmente há que se falar em uma 

supremacia do interesse público e como a dogmática colaborou, e ainda colabora, na 

propagação de tal axioma onde, ato contínuo, busca-se desconstruir e reconstruir tal ideia, 

passando pela constitucionalização do direito e da necessidade de coexistência do 

interesse público e do privado, sendo equivocado afirmar que o primeiro deve se sobrepor 

sobre o último e, em conclusão parcial, demonstra-se que não há como se negar que o 

interesse privado também é um interesse público a ser tutelado.  

 

Perceba-se que em uma sociedade plural todos os interesses devem ser 

preservados, não somente o interesse público.  

                                                
2 Nesse sentido, aprofundando na análise dessa tradição jurídica brasileira: KANT DE LIMA, Roberto. Por uma Antropologia do 

Direito no Brasil. In: FALCÃO, Joaquim de Arruda. Pesquisa Científica e Direito. Recife: Massangana, 1983. 
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Superada tal parte, avança-se a segunda, onde se inicia uma análise 

casuística de institutos constantes na legislação processual brasileira, justamente para se 

demonstrar que os mesmos demonstram pequeno avanço no sentido ora defendido, 

mesmo que não completamente ou de maneira incipiente.  

 

Na terceira parte faz-se o inverso, ou seja, analisam-se diversos 

institutos que se apresentam uma total dissonância com essa releitura do propalado 

princípio da supremacia do interesse público, como o reexame necessário, intervenção 

anômala do poder público, o regime diferenciado para a concessão de tutelas provisórias 

contra o Poder Público e a suspensão de segurança.  

 

Por fim, faz-se a derradeira conclusão, buscando se demonstrar todos 

os pontos sustentados ao logo do presente trabalho, ratificando que a luz de um Estado 

Democrático de Direito instituto de conduzem o interesse particular para uma posição de 

submissão, sem justificativas adequadas, não podem ser mantidos em nosso ordenamento. 
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PARTE 1. A (RE)LEITURA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

SOBRE O PRIVADO. 

 

Classicamente a doutrina afirma que o direito administrativo se origina 

da necessidade de subordinação do Poder Público à lei, criando uma pauta de definição 

de direitos individuais que passam a vincular a Administração Pública, a qual aceita se 

submeter ao direito e, ainda, aos direitos dos cidadãos3. 

 

A mesma lei que organiza a estrutura da burocracia estatal e define suas 

funções opera como instrumento de contenção do seu poder, subordinando-a à vontade 

heterônoma do Poder Legislativo. 

 

Diante de tal circunstância, foram, por outro lado, criadas categorias 

jurídicas diferenciadas, quando comparadas ao direito comum, cuja justificativa teórica 

seria melhor atender à consecução do interesse público, a supremacia do interesse 

público, as prerrogativas da Administração, a discricionariedade administrativa e a 

insindicabilidade do mérito administrativo, dentre outras. 

 

Ocorre, contudo, não obstante tal história se mostrar sedutora e, até 

certo ponto louvável, não nos parece verdadeira, pois a juridicização da Administração 

Pública não logrou subordiná-la ao direito, ao revés, serviu-lhe apenas de revestimento e 

aparato retórico para sua perpetuação fora da esfera de controle dos cidadãos4. 

 

A necessidade de se criar soluções diversas das que resultariam da 

aplicação mecanicista do direito civil aos casos envolvendo a Administração Pública fez 

surgir um direito especial, não da vontade geral expressa pelo Legislativo, mas de decisão 

auto vinculativa do próprio Executivo. Vale relembrar, por exemplo, que o sistema 

contencioso administrativo francês sempre reservou ao Poder Executivo a última palavra, 

criando uma forma diferenciada de submissão ao Poder Legislativo. 

                                                
3 Nesse sentido: TÁCITO, Caio. Evolução Histórica do Direito Administrativo. In Temas de Direito Público, vol. I, 1997, p. 2. 
4 BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o direito 

administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 239, jan./mar. 2005, p. 3. 
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Tal circunstância, por si só, já subverte dois postulados básicos do 

Estado de Direito em sua origem liberal, o princípio da legalidade e o da separação de 

poderes, o que já revela que o direito administrativo, em seu nascedouro, é alheio a 

qualquer propósito garantista, evidenciando a criação de um direito processual 

administrativo, consagrando inúmeras regras de privilégio em favor da Administração. 

 

Há, ainda, que se considerar que o velho dogma absolutista da 

verticalidade das relações entre o soberano e seus súditos serviria para justificar, sob o 

manto da supremacia do interesse público sobre os interesses dos particulares e a quebra 

de isonomia.  

 

Se algum sentido garantístico norteou e inspirou o surgimento e 

desenvolvimento da dogmática administrativista, este foi em favor da Administração, e 

não dos cidadãos. Paulo Otero5 já afirmava que: 

 

...só por manifesta ilusão de ótica ou equívoco se poderá vislumbrar 

uma gênese garantística no direito administrativo - o direito 

administrativo nasce como direito da Administração Pública e não 

como direito dos administrados. 

 

Percebe-se, assim, que os “donos do poder” criam o direito que lhes é 

aplicável e o aplicam às situações litigiosas.  

 

Países, por exemplo, vinculados à common law - seja na sua versão 

original inglesa, seja na sua versão mesclada e híbrida norte-americana - em reconhecer 

autonomia científica ao direito administrativo e o repúdio à adoção da jurisdição 

administrativa deveu-se à tradição existente naquelas nações de submissão das relações 

entre Administração e cidadãos às mesmas regras e aos mesmos juízes que decidiam os 

litígios entre particulares.  

                                                
5 Direito Administrativo. Relatório, 200 I, p. 227. 
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No Brasil, o modelo de administração implantado a reboque da 

colonização de exploração, somado ao patrimonialismo da coroa portuguesa que se 

tornou nota característica da cultura política brasileira, encontrou no figurino francês do 

direito administrativo material farto para se institucionalizar e legitimar6.  

 

Diante de tais circunstâncias, a Administração Pública brasileira 

apresenta características peculiares, as quais apenas acentuam a crise de identidade que o 

modelo administrativista europeu já trazia em sua origem. 

  

1. Crise dos paradigmas do Direito Público. 

 

O Estado moderno passou por inúmeras transformações, as quais 

simplesmente destacaram e agravaram o descompasso entre as velhas categorias e as reais 

necessidades e expectativas das sociedades contemporâneas em relação à Administração 

Pública. 

 

Tais categorias, clássicas no direito administrativo, se alastraram no 

Brasil, contudo, atualmente começam a ser questionadas. 

 

Primeiramente, o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado, que seria o fundamento e fator de legitimação para todo o conjunto de 

privilégios de natureza material e processual, constitui o cerne do regime jurídico-

administrativo, contudo, diante do estágio constitucional atual não há que se falar em 

supremacia, mas em coexistência com outros princípios.  

 

Em seguida, a legalidade administrativa, sempre vistas como uma 

subordinação do poder à lei, onde o administrador somente estaria autorizado a agir de 

acordo com o que a lei rigidamente prescreve ou faculta. Ocorre, contudo, que a 

legalidade deve ser mais abrangente, incluindo a noção de juridicidade da administração, 

                                                
6 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p. 6. 
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entendido como a subordinação ao direito como um todo, implicando submissão a 

princípios gerais de direito, à Constituição, a normas internacionais, a disposições de 

caráter regulamentar, a atos constitutivos de direitos etc. 

 

Há, ainda, a intangibilidade do mérito administrativo, consistente na 

incontrolabilidade das escolhas discricionárias da Administração Pública, seja pelos 

órgãos do contencioso administrativo, seja pelo Poder Judiciário (em países, como o 

Brasil, que adotam o sistema de jurisdição una), seja pelos cidadãos, através de 

mecanismos de participação direta na gestão da máquina administrativa, contudo, 

atualmente, em uma melhor leitura da cláusula de acesso à justiça, já se fala em controle 

de tais atos, à guisa de ilustração as inúmeras decisões judiciais sobre políticas públicas. 

 

Como agente condutor básico da superação dogmática de tais categorias 

jurídicas, erige-se hodiernamente a ideia de constitucionalização do direito administrativo 

como alternativa ao déficit teórico apontado anteriormente, pela adoção dos sistemas de 

direitos fundamentais e de democracia, tal como instituídos na Constituição, como 

vetores axiológicos - traduzidos em parâmetros jurídicos - a pautar a atuação da 

Administração Pública7.  

 

Tais vetores convergem no princípio maior da dignidade da pessoa 

humana e, ao se situarem acima e para além da lei, vincularem juridicamente o conceito 

de interesse público e estabelecerem balizas principiológicas para o exercício da 

discricionariedade administrativa, fazendo ruir o arcabouço dogmático do velho direito 

administrativo. 

 

Por essa linha, da condição de súdito, de mero sujeito subordinado à 

Administração, o administrado foi elevado à condição de cidadão. Essa nova posição do 

indivíduo, amparada no desenvolvimento do discurso dos direitos fundamentais, 

demandou a alteração do papel tradicional da Administração Pública.  

 

                                                
7 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p. 7. 
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Direcionada para o respeito à dignidade da pessoa humana, a 

Administração, constitucionalizada, vê-se compelida a abandonar o modelo autoritário de 

gestão da coisa pública para se transformar em um centro de captação e ordenação dos 

múltiplos interesses existentes no substrato social8. 

 

Na tarefa de desconstrução, quiçá reconstrução, dos velhos paradigmas 

a tessitura constitucional assume papel condutor determinante, funcionando como diretriz 

normativa legitimadora das novas categorias sugeridas.  

 

A lógica básica a ser adotada é a de que as feições jurídicas da 

Administração Pública estão alicerçadas na própria Constituição, sendo uma disciplina 

instrumental e finalística da sua atuação, criando o caminho por meio do qual o 

administrador deverá se organizar para proteger, promover e compatibilizar direitos 

individuais e interesses gerais da coletividade. 

 

Nessa linha, sem dúvida, se mostra necessário demonstrar a 

inconsistência teórica do dito princípio da supremacia do interesse público sobre o 

particular utilizando-se de uma sistemática constitucional cidadã, comprometida com a 

proteção e promoção dos direitos individuais de maneira ponderada e compatível com a 

realização das necessidades e aspirações da coletividade como um todo.  

 

1.1. A dogmática a serviço da Administração Pública e a doutrina brasileira sobre o 

princípio da supremacia do interesse público. 

 

Os juristas em geral enfrentam a temática com grande naturalidade e, 

de fato, prevalece o panorama de um pensamento pacificado, para o qual a existência do 

princípio da supremacia do interesse público não ensejaria qualquer contestação, sendo 

como uma projeção de interesses individuais e privados em um plano coletivo, portanto, 

um interesse comum a todos os indivíduos cristalizando um ideal de bem-estar e 

segurança almejado pelo grupo social. 

                                                
8 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Transformações do Direito Administrativo, 2003, p. 129-30. 
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Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos mais renomados 

administrativistas brasileiros, ferrenho defensor do dito princípio, apresenta a noção de 

interesse público como uma projeção de interesses individuais e privados em um plano 

coletivo, ou seja, um interesse comum a todos os indivíduos, que representa o ideal de 

bem-estar e segurança almejado pelo grupo social, enfatizando a existência de um 

elemento de ligação entre ambos os interesses (público e privado), rejeitando a 

dissociação completa dos conceitos9.  

 

Ao adotar uma concepção orgânica da relação entre indivíduo e 

coletividade, apresentada como inerente aos conceitos de sociedade e de Estado de 

Direito, conclui-se que os interesses públicos e coletivos seriam sinônimos. 

 

Assim, tal princípio seria um verdadeiro axioma reconhecível no 

moderno Direito Público, eis que proclamaria a superioridade do interesse da 

coletividade, firmando sua prevalência sobre o particular, como condição da 

sobrevivência e asseguramento deste último, sendo pressuposto de uma ordem social 

estável, em que todos e cada um possam sentir-se garantidos e resguardados10. 

 

O problema teórico encontra-se em se adotar uma concepção unitária 

de interesse público, onde o interesse coletivo deve ter supremacia sobre o individual.  

 

Perceba-se que a afirmação de que há prevalência do interesse público 

sobre o individual se mostra contraditória, eis que se o interesse público é uma forma de 

concretização do interesse privado, gerando um bem-estar social, um complementa o 

outro, não sendo possível se cogitar em prevalência. 

 

De igual modo, não há como se estabelecer uma justa ou ideal medida 

de prevalência do interesse público, sem se aniquilar o interesse privado. 

                                                
9 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros. 2003, p. 51. 
10 Op. Cit. p. 60. 
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Na mesma diretriz do doutrinador acima citado, encontramos Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, que se propõe abordar a temática em pauta, valendo-se da 

bipolarização público-privado, eis que, mesmo diante de uma relativização desse 

posicionamento, trazida pelos novos tempos, há determinados axiomas não se pode 

ignorar, como a função específica das normas de direito público, qual seja, "atender os 

interesses públicos, o bem-estar coletivo"11.  

 

Para mencionada autora, o interesse particular seria um interesse 

reflexo, quando em análise no contexto de normas de direito público, as quais 

delimitariam o seu âmbito de incidência a um plano único, no qual não se comportaria 

atender interesses de cunho individual. 

 

Adiante, ao reiterar a relevância do dito princípio para o exercer das 

atividades administrativas, lança o seguinte pensamento: "Se a lei dá à Administração os 

poderes de desapropriar, de requisitar, de intervir, de policiar, de punir, é porque tem 

em vista atender ao interesse geral, que não pode ceder diante do interesse individual"12.  

 

Não há como negar, destarte, que todo o seu discurso caminha no 

sentido de confirmar a existência do princípio em análise, e nele identificar a "sede 

principal" do Direito Constitucional e Administrativo.  

 

Avaliando, contudo, mais detidamente suas ideias, é possível perceber, 

se focalizadas por outro ângulo, que a noção por si apresentada para interesse público, 

permeia-se, por vezes, de características peculiares a outros princípios, por exemplo, a 

contraposição existente entre o interesse público e favorecimentos pessoais ou disputas 

políticas, acaba por adentrar distinto campo argumentativo, o qual se vincula 

estreitamente com os princípios da impessoalidade e da moralidade. 

 

                                                
11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 69. 
12 Ibidem. p. 70. 
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Hely Lopes Meirelles, a seu turno, afirma que o direito privado e o 

direito público encontrariam na relação entre os seus sujeitos de direito a sua principal 

distinção, visto que o primeiro basear-se-ia na paridade entre referidos sujeitos, ao passo 

que o segundo pautaria dita relação no princípio da supremacia do interesse público sobre 

o privado, ou seja, na supremacia do Poder Público em face do cidadão13. 

 

Ademais, tal como Celso Antônio, atrela o princípio da supremacia do 

interesse público a privilégios e prerrogativas que dele resultam. Não obstante, ao longo 

de sua argumentação, o jurista pontua observação específica, a qual, ao cabo e ao fim, faz 

cair por terra todo o encadeamento lógico de seu posicionamento.  

 

Afirma o mencionado autor: 

 

Sempre que entrarem em conflito o direito do indivíduo e o interesse da 

comunidade, há de prevalecer este, uma vez que o objetivo primacial 

da Administração é o bem comum. As leis administrativas visam, 

geralmente, a assegurar essa supremacia do Poder Público sobre os 

indivíduos, enquanto necessária à consecução dos fins da 

Administração. Ao aplicador da lei compete interpretá-la de modo a 

estabelecer equilíbrio entre os privilégios estatais e os direitos 

individuais, sem perder de vista aquela supremacia. 

 

Nota-se, portanto, a falta de clareza no tocante a qual diretriz filiar-se 

quando da aplicação do princípio em debate.  

 

Parece evidente que o autor não superou o obstáculo da abstração 

teórica, tornando árdua a tarefa de conectar tais dizeres com a realidade concreta, na qual 

incide o princípio. 

 

Fábio Medina Osório admite seja a supremacia do interesse público 

sobre o privado um princípio constitucional implícito, extraído da leitura sistemática de 

diversos dispositivos os quais protegem o interesse público na Constituição Federal, como 

                                                
13 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 43 e 47. 



26 

 

 

                                           

 

a direção teleológica da atuação administrativa, na relação entre o imperativo conteúdo 

finalístico da ação administrativa (consecução do interesse público) e a existência de 

meios materiais e jurídicos que retratam a supremacia do interesse público sobre o 

privado, as quais encontrariam raízes na existência de fins de utilidade pública 

perseguíveis pelo Poder Público14.  

 

De outro lado, a existência de bens coletivos que reclamam proteção 

estatal e restrições a direitos individuais também retratam um princípio de superioridade 

do interesse público sobre o particular e nas normas constitucionais protetivas desses bens 

e valores coletivos, portanto, está implícita a existência do interesse público e sua 

superioridade relativamente ao privado. 

 

Perceba-se que o ponto mais evidente, passível de crítica é o de uma 

circularidade no raciocínio, eis que se na própria Constituição são encontrados os 

fundamentos para a restrição de direitos individuais em prol de interesses da coletividade, 

bem como se é ela mesma que, explícita ou implicitamente, estabelece quando e em que 

medida direitos individuais podem ser restringidos, devendo o fundamente de restrição 

ser uma outra norma constitucional específica, e não o dito princípio e a medida da 

restrição, conforme permitida pela Constituição, é dada por uma norma de proporção e 

preservação recíproca dos interesses em conflito, e não de prevalência a priori do coletivo 

sobre o individual. 

 

A circularidade e vagueza de tais argumentações se mostram mais 

evidentes no que concerne à fundamentação de leis que outorgam privilégios à 

Administração Pública, eis que o jurista em comento afirma a possibilidade de controle 

quanto à outorga de privilégios à Administração Pública, mostrando-se imperiosa uma 

análise da proporcionalidade e da razoabilidade de tais leis, sob pena de, descumpridos 

tais postulados, serem as leis declaradas inconstitucionais15.  

 

                                                
14 OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma Supremacia do Interesse Público sobre o Privado no Direito Administrativo Brasileiro? In 

Revista de Direito Administrativo, v. 220. Rio de Janeiro: Renovar, abr/jun. 2000. p. 87-98. 
15 Ibidem. p. 106. 
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Como seria possível se cogitar em uma supremacia do princípio do 

interesse público sobre o privado se o mesmo pode ser taxado de inconstitucional, por 

primar pela prevalência de um interesse sobre o outro. Por essa linha, deveria ser, a rigor, 

de um princípio que legitimaria toda e qualquer outorga de vantagens à Administração, 

prescindindo de qualquer análise a respeito de sua razoabilidade e proporcionalidade.  

 

Em síntese, a ideia de supremacia como norma jurídica não se coaduna 

com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, que preconizam a cedência 

recíproca entre interesses em conflito. 

 

1.2. A desconstrução do princípio da supremacia do interesse público. 

 

Apesar de adotado quase à unanimidade pela doutrina brasileira, como 

exposto acima, o tão propalado princípio da supremacia do interesse público não tem se 

mostrado indene de críticas, como acentuado, por exemplo, por Humberto Ávila16 e 

Daniel Sarmento17.   

 

Inicialmente, cabe registrar que a regra que preconiza, abstratamente, a 

prevalência absoluta do interesse público em um caso de colisão com qualquer que seja 

o interesse privado, independentemente das variações no caso concreto, termina por 

suprimir espaços para ponderações, o que não se mostra adequado. 

 

A organização da Constituição brasileira volta-se precipuamente para a 

proteção dos interesses do indivíduo, advinda dos argutos anseios pelo retorno à ordem 

democrática, outrora corrompida pela hipertrofia do Poder Executivo nos governos 

militares.  

 

                                                
16 ÁVILA, Humberto. Repensando o "Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular". In O Direito Público em 

Tempos de Crise - Estudos em Homenagem a Ruy Ruben Ruschel, 1999, p. 99-127. 
17 SARMENTO, Daniel. Interesses Públicos versus Interesses Privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse 

público. 2ª tiragem. Editora Lúmen Júris. Rio de Janeiro, 2007 
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A Carta de 1988 é farta de normas e princípios ilustrativos do espírito 

cidadão da atual Constituição brasileira, como, por exemplo, a orientação sob o influxo 

do princípio da dignidade da pessoa humana18, do que deflui a necessidade de se 

estabelecer, em alguma medida, proteção ao interesse do indivíduo quando ameaçado 

frente aos interesses gerais promovidos pelo Estado. 

 

De igual modo, tanto o interesse público como o privado se encontram 

enraizados na Constituição, havendo uma conexão estrutural, eis que o interesse privado 

está incluído nos próprios fins do Estado, gerando uma indissociabilidade do interesse 

privado. 

 

O que se verifica é que a proteção de um interesse privado 

constitucionalmente consagrado, ainda que parcialmente, pode representar, da mesma 

forma, a realização de um interesse público, sem que se exclua um em prol da subsistência 

do outro, devendo ambos ser otimizados em algum nível. 

 

Por conseguinte, a supremacia do interesse público como 

dogmaticamente repetida deve ser afastada, contudo, a mesma não deve ser desvalorizada 

totalmente diante dos particulares, pois pode conduzir à anarquia e ao caos geral, 

inviabilizando qualquer possibilidade de regulação coativa da vida humana em comum19. 

 

1.3. Desconstrução ou reconstrução da supremacia do interesse público? 

 

Como demonstrado, a supremacia do interesse público não pode mais 

ser analisada dogmaticamente e como um princípio absoluto. O problema, a rigor, não é 

o princípio, mas a sua aplicação prática, talvez o ideal não seja a sua desconstituição, mas 

a sua reconstrução. 

 

                                                
18 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 28. 
19 SARMENTO, Daniel. Interesses Públicos versus Interesses Privados: desconstruindo o princípio de supremacia do interesse 

público. 2ª tiragem. Editora Lúmen Júris. Rio de Janeiro, 2007, pag. 28. 
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Não se pode confundir supremacia do interesse público com supremacia 

do interesse estatal ou, quiçá, com as suas manipulações e desvirtuamentos em prol do 

autoritarismo retrógrado e reacionário de certas autoridades administrativas, situando-os 

dentro do contexto social, eis que, em muitos casos, os administradores públicos tem se 

aproveitado dessa “supremacia”, para com base nela, justificar todos os seus atos, 

ocorrendo, assim, uma banalização20. 

 

É certo, porém, que essa supremacia não pode significar suprimir ou 

comprometer o interesse dos particulares, até porque o Estado não existe contra o 

particular, mas para o particular. Além do mais, a supremacia do interesse público não 

conduz à supressão da pluralidade de interesses jurídicos tuteláveis21.  

 

Não há como se falar em interesse público que seja discordante do 

interesse de cada um dos membros da sociedade, bem como não é crível que o interesse 

do todo fosse, ao mesmo tempo, contrário ao interesse de cada uma das partes que o 

compõem, o que seria o mais cabal contrassenso. 

 

De igual modo, há profunda inexatidão no conceito de interesse 

público, o que acaba por permitir a sua utilização Administração Pública para justificar 

atos que interessam somente às autoridades políticas, ou interesse estatal ou do aparato 

administrativo. Não é incomum autoridades governamentais embasando seus atos no 

interesse público, que definitivamente não o são, para se imunizarem de eventual controle, 

quando, a rigor, há mais interesse particular e político que de interesse público.  

 

Há, ainda, o problema de se identificar o interesse público como sendo 

o interesse privado comum a todos os cidadãos, contudo, a unanimidade poderá nunca ser 

atingida, basta que um único sujeito tenha interesses divergentes para que não exista 

interesse público.  

                                                
20 BORGES, Alice Gonzalez. Supremacia do interesse público: desconstrução ou reconstrução? Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico. Número 26. 2011, pág. 31 
21 JUSTEN FILHO, Marçal. O princípio da moralidade pública e o direito tributário. Revista Trimestral de Direito Público. Editora 

Malheiros, v. 11, p. 52. 
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Outra proposição equivocada está em se afirmar que o interesse público 

seria o interesse privado comum e homogêneo da maioria dos cidadãos, contudo, tal 

definição ignora os interesses das minorias, os quais devem ser igualmente tutelados, não 

podendo ser, puramente, suprimidos pelos interesses da maioria.  

 

Destarte, a ideia de interesse público não se restringe apenas às questões 

quantitativas vez que, por exemplo, é de interesse público a tutela de minorias raciais, 

ainda que os interesses destas sejam conflitantes com os da maioria, além de transformar 

o interesse público como sendo sempre o interesse comum da maioria do povo e, seguindo 

essa linha, o futebol seria um tema afeto ao interesse público, eis que a maioria da 

população gosta de tal prática. 

 

Outra concepção, também insatisfatória, consiste em afirmar que o 

interesse público é o interesse da sociedade, que seria o conjunto de indivíduos, porém, 

tal concepção se estaria reconhecendo como interesse público algo desvinculado de 

qualquer interesse individual concreto, caracterizando assim a possibilidade de abertura 

para um regime autoritário.  

 

1.4. A constitucionalização do Direito Público e a coexistência do interesse público e 

privado. 

 

O constitucionalismo moderno surge quando da superação dos regimes 

absolutistas, advindo da necessidade de contenção do poder do Estado, 

instrumentalizando-se a partir da proteção de um conjunto de direitos que, positivados 

em uma Constituição, foram erigidos a um nível hierárquico superior. 

 

Grande inovação das Constituições da modernidade consiste, 

permeadas pelos ideais humanistas, posicionarem o homem no epicentro do ordenamento 

jurídico, verdadeiro fim em si mesmo, a partir do qual se irradia um farto elenco de 

direitos fundamentais, os quais têm assento, sobretudo, nas ideias de dignidade da pessoa 
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humana e de Estado Democrático de Direito, servindo, concomitantemente, à legitimação 

e à limitação do poder estatal. 

 

Em que pese o destaque que ostentam os direitos fundamentais no 

regime democrático-constitucional, fato é que, como condição mesma à vida em 

sociedade e à própria proteção e promoção dos aludidos direitos, faz-se necessário, 

também, tutelar interesses de cunho nitidamente coletivo, voltados a atender demandas 

que ultrapassam a esfera individual dos cidadãos.  

 

É essa a justificativa para o constituinte, em um número significativo 

de casos, ter reconhecido direitos de natureza transindividual e permitir a limitação de 

interesses individuais em prol da tutela de anseios difusos, como o meio ambiente, a 

função social da propriedade, a desapropriação, a cobrança de tributos, todos avessos a 

aspirações puramente particulares. 

 

Depreende-se, assim, que as dimensões individual e coletiva convivem, 

lado a lado, no texto constitucional, impondo-se como paradigmas normativos a vincular 

a atuação do intérprete da Constituição22. 

 

A despeito da dificuldade em torno da caracterização do que seja 

interesse público, conceito jurídico indeterminado por excelência, pode-se afirmar que a 

expressão aponta, em sentido lato, para os fundamentos, fins e limites a que se 

subordinam os atos e medidas do Poder Público. 

 

Nesse contexto, os valores encampados constitucionalmente, tidos 

como paradigmas da ordem jurídica, representam interesses públicos, ou seja, diretrizes 

efetivamente vinculantes para a máquina estatal.  

 

Ato contínuo, partindo da premissa de que interesses privados e 

coletivos coexistem como objeto de tutela constitucional, conclui-se que a expressão 

                                                
22 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p. 19. 
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interesse público consiste em uma referência de natureza genérica, a qual abarca a ambos, 

interesses privados e coletivos, enquanto juridicamente qualificados como metas ou 

diretrizes da Administração Pública.  

 

Assim, o interesse público, num caso específico, pode residir na 

implementação de um interesse coletivo, mas também na de um interesse eminentemente 

individual, como, por exemplo, da manipulação do aparato policial em defesa de um 

cidadão, situação que prestigia o valor segurança individual23. 

 

A fluidez conceitual inerente à noção de interesse público aliada à 

natural dificuldade em sopesar quando o atendimento do interesse público reside na 

própria preservação dos direitos fundamentais, não na sua limitação em prol de algum 

interesse contraposto da coletividade, impõem ao legislador à Administração Pública o 

dever jurídico de ponderar os interesses em jogo, buscando a sua concretização até um 

grau máximo de otimização. 

 

1.5. Das prerrogativas processuais da Administração Pública. 

 

Diante de tudo que foi exposto, percebe-se que o dogma da supremacia 

do interesse público merece, pelo menos, uma releitura. Nesse contexto, as prerrogativas 

processuais da Administração Pública já foram muito debatidas, havendo quem sustente 

pela sua manutenção por consagrar a igualdade material24, quem advogue a sua extinção, 

por se tratar de odioso privilégio25. 

 

Esse, contudo, não é o objetivo nesse ponto do trabalho, mas 

demonstrar a fraqueza dos argumentos favoráveis a supremacia do interesse público, os 

quais sustentam a manutenção de tais prerrogativas. 

 

                                                
23 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p. 19.  
24 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria geral do processo civil contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

p. 47-48. 
25 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 

30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. 
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As prerrogativas processuais e materiais da Administração Pública, em 

sua relação com os cidadãos, constituíram, desde os primórdios da disciplina, a matéria-

prima básica da qual se nutriu e sobre a qual se erigiu arcabouço teórico do direito 

administrativo, justificadas, sem exceção, por remissão ao dito princípio da supremacia 

do interesse público sobre o particular.  

 

Com efeito, no plano processual, prerrogativas como a quadruplicação 

do prazo para responder e a duplicação dos prazos recursais, como outrora previsto no 

art. 188 do CPC/73 - agora somente em dobro no CPC/15 - a representação legal, sem a 

necessidade de apresentação de procuração, a não produção dos efeitos da revelia, o duplo 

grau obrigatório de jurisdição, a impenhorabilidade de bens e o sistema de execução 

mediante precatórios sempre foram justificados como uma projeção natural da 

superioridade jurídica dos interesses do Estado em relação aos interesses dos indivíduos, 

quando postos em juízo. 

 

Ocorre que todas as aludidas prerrogativas, vistas como 

desequiparações entre o Poder Público e os particulares, não podem ser justificadas à luz 

de uma regra de prevalência apriorística e absoluta dos interesses da coletividade sobre 

os interesses individuais.  

 

Em primeiro lugar, porque, como já assentado, a preservação, na maior 

medida possível, dos direitos individuais constitui porção do próprio interesse público, 

preservando e promovendo, da forma mais extensa quanto possível, os direitos dos 

particulares, portanto, esse esforço de harmonização não se coaduna com qualquer regra 

absoluta de prevalência a priori dos papéis institucionais do Estado sobre os interesses 

individuais privados. 

 

Em segundo lugar, é de se sublinhar que a isonomia, tal como os fins 

de interesse coletivo cometidos ao Poder Público, também está prevista como norma 

constitucional, por conseguinte, as hipóteses de tratamentos diferenciados conferidos ao 

Poder Público em relação aos particulares devem obedecer aos rígidos critérios 
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estabelecidos pela lógica do princípio constitucional da igualdade e, qualquer 

diferenciação deve ser instituída por lei, além de sujeitar-se, no seu contexto específico e 

na sua extensão, ao teste da proporcionalidade26. 

 

O STF, por exemplo, no julgamento da ADIN n° 1.753-2/DF, onde se 

discutiu a constitucionalidade da ampliação do prazo para a propositura de ações 

rescisórias pelo Poder Público, o Ministro Sepúlveda Pertence, após anotar que a 

jurisprudência tem transigido com alguns favores legais da tradição do nosso processo 

civil, como o duplo grau obrigatório e a dilatação dos prazos de resposta e recurso27 

deixou consignado que tais discriminações só são toleráveis na medida em que não forem 

arbitrárias e servirem, por exemplo, para compensar deficiências da defesa em juízo das 

entidades estatais.  

 

Assim, por exemplo, considerações ligadas à morosidade inerente a um 

Estado agigantado para que os advogados públicos obtenham as informações e provas de 

que necessitam para a elaboração de sua defesa ou mesmo a insuficiência crônica de 

procuradores nos quadros do Poder Público podem ser levadas em conta na formulação 

do juízo de constitucionalidade das prerrogativas processuais. 

 

Na sequência, o mencionado ministro afirma textualmente que as 

desequiparações que desafiarem a medida da proporcionalidade caracterizam privilégios 

inconstitucionais, tendo sido citado, a título ilustrativo, o caso do art. 6° da MP 314/93 

que no curso da implantação da Advocacia Geral da União, suspendeu todos os prazos da 

União, onde o STF restringiu o alcance da norma a fim de excluir a sua incidência nos 

processos em que a defesa da União coubesse à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

instituição de há muito organizada, em relação à qual, portanto, não corriam os motivos 

conjunturais que emprestavam razoabilidade ao dispositivo nas causas em que passaria a 

atuar a nascente Advocacia Geral da União28. 

 

                                                
26 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit.. p. 23. 
27 RE 181130, Min. Celso de Mello, Dl 12.05.1995; RE 196.430. Min. Sepúlveda Pertence, Dl 21.11.1997. 
28 QO no RE 148754, Min. Carlos Velloso, RTJ 150/888, 891. 
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Em outras palavras, a norma em questão não passou no teste da 

adequação, de vez que o favor legal não se mostrava apto a servir a qualquer fim público 

juridicamente relevante. 

 

No julgamento da dilatação do prazo das rescisórias manejadas pelo 

Poder Público, a posição da Corte também foi guiada pelo dever de proporcionalidade, 

onde se buscou demonstrar o que seria a inadequação da medida para viabilizar a defesa 

do Poder Público em relação a sentenças transitadas em julgado passíveis de rescisão, eis 

que já suficiente o prazo existente.  

 

Em um segundo momento, a corte buscou caracterizar o que foi 

identificado como desnecessidade ou inexigibilidade da medida, pois, compreender a 

isonomia além do necessário na medida em que, fosse a ampliação do prazo realmente 

conveniente, deveria a mesma beneficiar ambas as partes, e não apenas o Poder Público, 

além de se considerar a existência de vários outros favores legais de natureza processual 

já conferidos à Fazenda Pública, o onera demasiadamente o particular, em situação de 

total desequilíbrio.  

 

Em outras palavras, os eventuais benefícios trazidos pela ampliação do 

prazo da rescisória para o Poder Público não justificariam tamanho grau de sacrifício 

imposto aos particulares, em uma resposta negativa ao teste de proporcionalidade em 

sentido estrito. 

 

Interessante notar que o acórdão, ao dar pela inconstitucionalidade do 

dispositivo, faz questão de mencionar que a decisão era fundada nos princípios da 

isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público. 

 

O interesse público, na espécie, recomendava a preservação da 

isonomia formal, em resguardo dos interesses dos particulares, e não a chancela 

automática e apriorística da prerrogativa do Poder Público.  
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Ademais, o juízo cognitivo pelo qual esse interesse público foi 

alcançado percorreu o iter do postulado da proporcionalidade, que buscou realizar uma 

ponderação entre os interesses em jogo, e não uma mera identificação do interesse público 

com o interesse estatal.  

 

Resta comprovado, assim, que não há prevalência a priori do coletivo 

sobre o individual, nem do estatal sobre o particular. 

 

1.6. As legislações processuais e esses novos paradigmas. 

 

Dentro do contexto trazido à tona até aqui, surge no CPC/15 (Lei nº 

13.105/15), construído sob um regime totalmente democrático, trazendo em seu artigo 1º 

que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as 

normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 

além de consagrar, expressamente, princípios constitucionais em seu texto. 

 

Para a publicação de um novo código processual, logo na introdução à 

exposição de motivos do Projeto de Lei 166/10, que originou o CPC/15, afirma-se que o 

mesmo surge em uma nova conjuntura, em um ambiente democrático, tendo sido objeto 

de intensos debates desde sua fase embrionária, por ocasião do anteprojeto e, depois, 

também no Senado e na Câmara dos Deputados. 

 

Nesse contexto, algumas mudanças são perceptíveis no que toca ao 

Poder Público em juízo, rompendo, ainda que de maneira tímida, a lógica da supremacia 

do interesse público sobre o privado, consagrando uma isonomia ou uma igualdade 

jurídica no sentido material.  

 

Nesse sentido, cria-se um regime jurídico com prazos uniformes, como 

se percebe dos art. 180, 183 e 186 do CPC, consagra-se um total sincretismo processual, 

permitindo cumprimento de sentença em face do Poder Público (art. 534 e 535), 

regulamenta-se a execução extrajudicial (art. 910), se prevê o cabimento de ação 
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monitória contra o Poder Público (art. 700 §5º), além de inúmeras outras alterações que 

serão discutidas adiante. 

 

De igual modo, não se pode deixar de comentar sobre a Lei nº 13.129/15 

consagra, definitivamente, a possibilidade de Arbitragem envolvendo o Poder Público.  

 

Há, todavia, muito pontos que necessitam alteração para se criar uma 

melhor sintonia, caracterizando-se como verdadeiros resquícios da supremacia do 

interesse público sobre o privado, um verdadeiro regime autoritário, como o reexame 

necessário (art. 496), um regime diferenciado para os honorários advocatícios (art. 85 

§3º) e para tutelas provisórias (art. 1047), manteve-se a intervenção atípica do Poder 

Público (Lei nº 9.764/97), a suspensão liminar (Lei nº 8.437/92), entre outras. 

 

1.7. Conclusão Parcial. 

 

Diante do exposto nessa primeira parte da tese, para que um privilégio 

instituído em favor da Administração Pública seja constitucionalmente legítimo, é 

necessário que uma melhor compressão do princípio da isonomia ou da igualdade 

jurídica, bem como uma proporcionalidade entre o dito interesse público e o privado. 

 

Assim, a discriminação criada em desfavor dos particulares deve ser 

apta a viabilizar o cumprimento pelo Estado dos fins que lhe foram cometidos pela 

Constituição ou pela lei. 

 

De igual modo, o grau ou medida da compressão da isonomia, isto é, a 

extensão da discriminação criada em desfavor dos particulares deve observar o limite do 

estritamente necessário e exigível para viabilizar o cumprimento pelo Estado dos fins que 

lhe foram cometidos pela Constituição ou pela lei.  

 

Destarte, o grau ou medida do sacrifício imposto à isonomia deve ser 

compensado pela importância da utilidade gerada, em uma análise prognóstica de custos 
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para os particulares e benefícios para a coletividade como um todo, pois, a origem liberal 

e garantística do direito administrativo, forjado a partir de uma “milagrosa” submissão da 

burocracia estatal à lei e aos direitos individuais, não passa de um mito.  

 

Passados dois séculos da sua gênese, é possível constatar que a 

construção teórica do direito administrativo não se deveu nem ao advento do Estado de 

Direito, nem à afirmação história do princípio da separação dos poderes. 

 

Com efeito, as categorias básicas da disciplina não surgiram da sujeição 

da Administração à vontade heterônoma da lei, mas por uma auto vinculação do Poder 

Executivo à sua própria vontade.  

 

Por outro lado, a adoção da jurisdição administrativa, paralela e infensa 

à jurisdição comum, rendeu ensejo à imunização do Poder Executivo dos controles dos 

demais Poderes e, principalmente, do controle do cidadão.  

 

O modelo administrativo francês, no qual a burocracia legisla para si e 

julga a si mesma, não pode ser considerado fruto, mas a própria antítese da ideia de 

separação de poderes. 

 

Neste contexto, é correto afirmar que a dogmática administrativista se 

estruturou a partir de premissas teóricas comprometidas com a preservação do princípio 

da autoridade, e não com a promoção das conquistas liberais e democráticas, bem como 

o direito administrativo, nascido da superação histórica do Antigo Regime, serviu como 

instrumento retórico para a preservação daquela mesma lógica de poder. 

 

Uma das categorias forjadas desde essa origem autoritária foi o 

chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, 

embora decantado pela literatura brasileira como fundamento e princípio normativo do 

direito administrativo, sua inconsistência teórica e sua incompatibilidade visceral com a 

sistemática constitucional dos direitos fundamentais são patentes. 
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Com efeito, uma norma que preconiza, aprioristicamente, a supremacia 

de um valor, princípio ou direito sobre outros não pode ser qualificado como princípio, 

constituindo verdadeira contradição. Ao contrário, um princípio, por definição, é norma 

de textura aberta, cujo fim ou estado de coisas para o qual aponta deve sempre ser 

contextualizado e ponderado com outros princípios igualmente previstos no ordenamento 

jurídico.  

 

Por outra via, a norma de supremacia pressupõe uma necessária 

dissociação entre o interesse público e os interesses privados.  

 

Ocorre que, muitas vezes, a promoção do interesse público - entendido 

como conjunto de metas gerais da coletividade juridicamente consagradas - consiste, 

justamente, na preservação de um direito individual, na maior medida possível.  

 

A imbricação conceitual entre interesse público, interesses coletivos e 

interesses individuais não permite falar em uma regra de prevalência absoluta do público 

sobre o privado ou do coletivo sobre o individual. 
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PARTE 2 – A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM MODESTA APROXIMAÇÃO 

COM A (RE)LEITURA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 

 

1. Considerações iniciais. 

 

Como demonstrado na parte anterior, o princípio da supremacia do 

interesse público merece uma releitura ou uma reconstrução, devendo coexistir com 

outros interesses, eis que o mesmo foi fincado em premissas inadequadas, as quais não 

podem ser mantidas. 

 

Nessa linha, alguns institutos consagrados em nosso ordenamento 

processual, quando confrontados, por exemplo, com o CPC/73, deixam transparecer uma 

modesta aproximação com a mudança paradigmática pretendida, relendo os valores 

anteriormente adotados de maneira pura e irrestrita. 

 

Nessa trilha, analisemos alguns desses institutos. 

 

1.1. Da desnecessidade de instrumento de mandato. 

 

No que se refere à Advocacia Pública, a representação é feita, via de 

regra, por procuradores judiciais, que são titulares de cargos públicos privativos de 

advogados regularmente inscritos OAB detendo, portanto, capacidade postulatória, 
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contudo, como a representação decorre da lei, do vínculo legal mantido entre a 

Administração Pública e o procurador, é desnecessária a apresentação de procuração. 

 

A procuração é o instrumento do mandato, que nada mais é do que um 

negócio jurídico, circunstância incompatível com a natureza da relação jurídica entre o 

órgão público e seus procuradores.  

 

O poder de representação está in re ipsa29, já decorrendo do próprio 

ordenamento jurídico, como por exemplo, o art. 131 da CR/88 e 182 CPC/15, não 

podendo se falar, sequer, em substabelecimento.  

 

Esse, inclusive, é o entendimento consagrado na Súmula 644 do STF30, 

já tendo se manifestado em diversos momentos, sendo dispensável a apresentação de 

mandato31. 

 

Por outro lado, a dispensa de procuração não se aplica para a hipótese 

de Municípios que não possuam procuradorias. 

 

A rigor, a Procuradoria Judicial e seus procuradores são órgãos do 

Poder Público, nesse sentido, quando o advogado público atua perante os órgãos do 

judiciário o Poder Público está presente em juízo, ou seja, a o Poder Público se faz 

presente em juízo por seus procuradores, não sendo, tampouco, correto se aludir à 

representação, onde se tem duas pessoas. 

 

Assim, tem-se uma aplicação da igualdade jurídica, eis que os 

envolvidos estão em situações diferentes, não sendo crível se comparar a relação jurídica 

entre o particular e seu advogado, com a relação jurídica do advogado público com a 

                                                
29 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

10. 
30 “Ao titular do cargo de Procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo. 

” 
31 STF, AO 1.757, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 3-12-2013, Primeira Turma, DJE de 19-12-2013. 
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administração público. De igual modo, tal regra favorece ao bom andamento do processo, 

se mostrando salutar. 

 

1.2. Da “presentação” dos Entes Públicos e a celebração de negócios jurídicos 

processuais. 

 

A União, antes da CR/88, era representada pelo Ministério Público 

Federal, contudo, pela redação do art. 129, IX do mesmo diploma, é vedada a 

representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas ao Ministério Público. 

 

Assim, Advocacia-Geral da União (AGU) é instituição que, 

diretamente ou mediante algum órgão vinculado, representa judicialmente a União, nos 

termos da Lei Complementar 73/93, dividindo-se em advocacia pública e procuradorias, 

sendo, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional responsável pela 

execução de sua dívida ativa de caráter tributário e nas demais causas de natureza fiscal.  

 

As decisões do Tribunal de Contas que condenem algum administrador 

público ou ordenador de despesas ao pagamento de multas ou ressarcimento de valores 

públicos constituem título executivo extrajudicial (art. 71 §3º CR/88), contudo, tal 

execução é promovida pela AGU e não pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pois o 

mencionado título não é objeto de inscrição em dívida ativa, não gerando execução fiscal.  

 

Os Estados, por outro lado, não têm sua representação dividida entre 

advogados e procuradores da Fazenda, mas somente por procuradores de Estado, devendo 

a citação se dar na pessoa do Procurador Geral do Estado.  

 

A Fazenda Estadual tem legitimidade para requerer a abertura de 

inventários (art. 616, VIII CPC/15), devendo ser ouvida sobre a declaração e avaliação 

de bens nesses processos (art. 626 §4º; art. 629, 633 e 634 CPC/15), com finalidade de 

fiscalizar o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 638 CPC/15).  
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Os Municípios, nos termos do art. 182 do CPC/15, são “presentados” 

pela Advocacia Pública, porém, o art. 75, III, permite, igualmente, que tal presentação 

seja realizada pelos prefeitos, evidentemente tal regra se mostra adequada para um País 

de dimensões continentais como o Brasil onde, como cediço, há Municípios que não 

possuem procuradorias. 

 

Ocorre, contudo, que nessas hipóteses, o advogado que for encarregado 

da defesa dos direitos do Município necessitará de procuração outorgada pelo Prefeito.  

 

Por outro lado, isso não significa que sendo o Prefeito um advogado 

regularmente inscrito nos quadros da OAB poderá, ele mesmo, promover a defesa do 

Município, eis que a função de chefe do Executivo é incompatível com o exercício da 

advocacia (art. 28, I da Lei 8.906/94). 

 

Nesse diapasão, é possível que os procuradores de um Estado pratiquem 

atos em outro Estado ou do Distrito Federal e vice-versa, mas, para isso, será necessário 

a celebração de convênio entre as respectivas procuradorias (art. 75 §4º CPC/15), que se 

trata, a rigor, de um negócio jurídico processual entre os Entes Públicos, o que reflete 

uma igualdade jurídica entre os entes públicos e os particulares. 

 

Assim, por exemplo, se uma Procuradoria de SP necessitar participar 

de uma audiência no RJ, tal ato poderá ser praticado por essa procuradoria, obtendo-se 

agilidades e economia de recursos, garantindo-se eficiência, evitando-se a contratação de 

advogados privados, refletindo benefício ao erário e, consequentemente, aos particulares, 

portanto, prática que deve ser estimulada. 

 

Tais procuradorias não precisarão, por óbvio, da exibição de 

procuração, pois, como dito, seus poderes decorrem da lei, mas devem exibir cópia do 

convênio e da respectiva publicação no Diário Oficial. 
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Muito embora o art. 75 §4º do CPC/15 preveja somente entre Estados e 

Distrito Federal, é possível sua aplicação entre autarquias e fundações estaduais, como se 

observa do previsto no Enunciado 383 do FPPC32. 

 

1.3. Da flexibilização do procedimento e convenções processuais. 

 

O CPC/15 adota uma flexibilização judicial moderada do 

procedimento, passando a permitir que o magistrado dilate prazos processuais e altere a 

ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, como se observa do art. 139, VI, o 

que é muito relevante, por exemplo, nos embargos do devedor, desde que antes de 

encerrado o prazo regular, pois não pode superar a preclusão33. 

 

Uma questão interessante deve ser registrada, pois o CPC/15 em sua 

redação final não adotou a ideia original do Projeto, onde permitia ao magistrado adaptar 

o procedimento, atendendo ao anseio de alguns setores da doutrina34, os quais não 

concordavam com tal amplitude, assim, o magistrado poderá alterar a ordem da produção 

das provas e dilatar os prazos processuais, somente.  

 

Nesse sentido, o Enunciado 35 da ENFAM35 se mostra equivocado, 

pois refere-se à adaptação do procedimento, o que não é admissível pelo CPC/15. 

 

Por outro lado é inegável que há a possibilidade de se realizar uma 

acomodação do procedimento, pois além da possibilidade do juiz dilatar prazos e alterar 

a ordem da produção das provas (art. 139, VI CPC/15), há, ainda, a possibilidade de se 

criarem convenções processuais, sejam elas unilaterais, bilaterais (somente entre as 

                                                
32 “As autarquias e fundações de direito público estaduais e distritais também poderão ajustar compromisso recíproco para prática de 

ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. ” 
33 Enunciado 129 FPPC: A autorização legal para ampliação de prazos pelo juiz não se presta a afastar preclusão temporal já 

consumada. 
34 Afirmando que o CPC/15 perdeu a oportunidade de avançar na matéria, mantendo a tradição brasileira de um regime rígido de 

estabilização da demanda, não obstante reconhecer que a cláusula geral de negócio jurídico processual pode facilitar na “quebra” 

dessa rigidez: GAJARDONI, Fernando da Fonseca. DELLORE, Luiz. ROQUE, André Vasconcelos. Processo de conhecimento e 

cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 42-44. 
35 “Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, 

preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo.”  
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partes, como no art. 190) ou plurilaterais (entre as partes e o juiz, como se observa do art. 

191) o que, inevitavelmente, pode alterar o procedimento, o adaptando para as 

peculiaridades da causa.  

 

Inclusive no procedimento da execução fiscal a realização de negócios 

processuais36 e estabelecimento de calendários processuais37 podem ser bem útil à rápida 

solução do litígio, contudo, não se restringe a tal hipótese38. 

 

Ademais, se o advogado público pode praticar atos processuais, como 

convencionar a suspensão do processo (art. 313, II CPC/15), pode celebrar um negócio 

processual. 

 

No que se referem aos prazos peremptórios, como o para apresentação 

de impugnação ou embargos à execução, o art. 222 §1º prevê a possibilidade de ampliação 

em até dois meses, sendo comarcas de difícil transporte e, no caso de calamidade pública, 

tal limite poderá ser excedido. A questão ficou lacunosa, eis que, se o magistrado pode 

ampliar os prazos nos termos do art. 139, VI, tal regra seria aplicável aos prazos 

peremptórios. 

 

Na alteração da ordem da produção das provas, por exemplo, em 

embargos à execução, onde é possível a realização de audiência de instrução e julgamento 

(art. 920, II e III), o art. 361 informa que a ordem de produção de provas é preferencial, 

harmônico com o art. 139, VI do CPC. 

 

De igual modo, o magistrado tem a possibilidade de dilatar o prazo para 

a manifestação sobre documentos, como se observa do art. 437 §2º do CPC/15, o que 

sempre deverá ser por decisão fundamentada (art. 489 §1º do CPC), o que pode, inclusive, 

ser realizado ex officio39. 

                                                
36 Enunciado 9 do FNPP (art. 190, Lei 13.105/15; art. 1º, Lei 6.830/80) A cláusula geral de negócio processual é aplicável à execução 

fiscal (Grupo: O novo CPC e a Execução Fiscal). 
37 Enunciado 10 do FNPP (art. 191, Lei 13.105/15). É possível a calendarização dos atos processuais em sede de execução fiscal e  

embargos. (Grupo: O novo CPC e a Execução Fiscal). 
38 Enunciado 256 do FPPC: (art. 190) A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual. (Grupo: Negócios Processuais).  
39 Enunciado 107 FPPC: O juiz pode, de ofício, dilatar o prazo para a parte se manifestar sobre a prova documental produzida.  
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Será possível a “calendarização do processo”, onde, por meio de um 

negócio jurídico processual, plurilateral, as partes, de comum acordo com o juiz, 

estipularam uma organização para a prática de atos processuais, sendo possível, inclusive, 

a designação de audiência também, ou somente, para fixar tal calendário40, desde que não 

se burle a ordem cronológica de julgamento prevista no art. 12 do CPC. 

 

Diante do exposto, percebe-se que o legislador privilegiou tanto o 

interesse público, como o privado, eis que todos podem celebrar tais convenções, não 

sendo uma prerrogativa do Poder Público. 

 

1.4. Da ordem cronológica. 

 

O CPC/15 inovou consideravelmente, tocando em ponto nunca outrora 

discutido em nossa sociedade. 

 

Trata-se de regra comezinha que todos os poderes ou funções devem 

obedecer aos caros princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, como estabelecido no art. 37 da CR/88, contudo, nunca se cogitou na aplicação 

de tal regra às serventias e aos gabinetes do judiciário, os quais decidem os processos que 

lhe são submetidos ao seu alvedrio, não justificando nenhuma ordem ou cronologia. 

 

Nessa linha, o art. 12 do CPC/15 buscou estabelecer que a ordem a ser 

seguida deverá ser a cronológica, o que estabelece uma impessoalidade, dá moralidade 

ao sistema, bem como exige a publicidade (art. 12 §1º), o que cria previsibilidade aos 

jurisdicionados, além de permitir o controle. 

 

Tal regra incomodou tanto que foi, sensivelmente, alterada pela Lei 

13.256/16, que inseriu a expressão “preferencialmente” ao art. 12 e 153 do CPC, gerando 

                                                
40 Enunciado 299 do FPPC: (arts. 357, §3º, e 191) O juiz pode designar audiência também (ou só) com objetivo de ajustar com as 

partes a fixação de calendário para fase de instrução e decisão. (Grupo: Petição inicial, resposta do réu e saneamento).  
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ambiguidade se tal ordem é facultativa, ou seja, deve ser adotada em regra, mas se não 

observada não há consequências processuais, ou se é, realmente, a preferência, devendo 

sempre ser observada. 

 

Nos parece que a ordem cronológica colabora com o princípio da 

duração razoável do processo41, além de concretizar um princípio republicano de impedir 

pessoalidade (art. 37 CR/88), evitando o prolongamento indefinido para julgamento de 

processos conclusos há tempos. 

 

Não obstante a alteração legislativa, a melhor interpretação é no sentido 

de que incumbe ao magistrado observar, preferencialmente, a ordem cronológica de 

conclusão, não impedindo que ele se valha de outros meios de gestão, expressa e 

previamente estabelecidos e anunciados, do contrário, deve ser observada a ordem 

cronológica42. 

 

Tal regra, novamente, prestigia princípios constitucionais, dando um 

tratamento harmônico entre o interesse público e o privado. 

 

1.5. Da prescrição originária e intercorrente para o Poder Público.  

 

A prescrição, como cediço, encobre a pretensão, estando prevista nos 

artigos 189 ao 206 do Código Civil e, no que se refere ao Poder Público, complementa-

se pelas regras contidas no Decreto 20.910/32 e no Decreto 4.597/42. 

 

Nesse sentido, o art. 1º do Decreto 20.910/32 afirma que as dívidas 

passivas da União, Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos, contados da data 

do ato ou fato que se originarem, aplicando-se o referido prazo, igualmente, às autarquias 

e fundações públicas, nos termos do art. 2º do Decreto 4.597/42. 

                                                
41 CABRAL, Antonio do Passo. A duração razoável do processo e a gestão do tempo no projeto de novo Código de Processo Civil. 

Novas tendências do processo civil – estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Alexandre Freire; Bruno Dantas; 

Dierle Nunes; Fredie Didier Jr.; José Miguel Garcia Medina; Luiz Fux; Luiz Henrique Volpe Camargo; Pedro Miranda de Oliveira 

(org.). Salvador: JusPodivm, 2013, p. 90-91. 
42 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Art. 12. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; ______; (org.). Comentários ao Código de 

Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 57. 
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Percebe-se, portanto, que não há imprescritibilidade ou perpetuidade 

sequer nas demandas declaratórias, ressalvada a indenização por tortura e prisão por 

motivos políticos durante o regime miliar43.  

 

Por esse caminho segue a Súmula 107 do TFR, afirmando que a ação 

de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição 

quinquenal estabelecida no Decreto 20.910, de 1932. 

 

A prescrição quinquenal não se aplica para empresas públicas e 

sociedades de economia mista44 e, por essa trilha, há a Súmula 39 do STJ, que afirma 

prescrever em vinte anos a ação para haver indenização, por responsabilidade civil, de 

sociedade de economia mista, contudo, à tal súmula deve ser aplicada as regras gerais do 

Código Civil, servindo, somente, para demonstrar que não são aplicáveis aos entes 

privados da Administração Pública os referidos decretos. 

 

No que se refere às pretensões de reparação civil contra o Poder Público 

devem ser afastadas as regras dos decretos acima, para se aplicar o art. 206 §3º, V do 

CC/02, que determina o prazo de três anos, juntamente por ser menor, sob pena de se criar 

um regime jurídico mais prejudicial ao Poder Público, quando comparado com os 

particulares, além do art. 10 do Decreto 20.910/32 determinar a aplicação dos prazos 

previstos em leis especiais que sejam menores.  

 

Cumpre registrar que o art. 206 §3º, V do CC/02 revogou, ainda, o art. 

1º-C da Lei 9.494/97, por ser lei posterior.  

 

Esse, contudo, não é o entendimento adotado pelo STJ45, em julgamento 

de recursos repetitivos, onde ser afirma que, por ser o Decreto norma especial, não poderia 

ser revogado pela lei geral, no caso o CC/02. Assim, o prazo de prescrição da pretensão 

                                                
43 STJ, 2ª T., EDcl no AgRg no REsp 1.417.171/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18.03.2014. 
44 STJ, 2ª T., REsp 1.270.671/RS, rel. Min. Castro Meira, julgado 16.02.2012. 
45 STJ, 1ª Sç., REsp 1.251.993/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 12.12.2012. 
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formulada em face da Fazenda Pública, segundo o STJ, é de cinco anos e o prazo para 

exercício da pretensão executiva é mesmo para a pretensão veiculada na demanda de 

conhecimento, como se extrai da Súmula 150 do STF. 

 

No que se refere às obrigações de trato sucessivo, deve ser aplicada a 

Súmula 85 do STJ, onde se afirma que em tais relações, em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição 

atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. 

 

Contudo, nessa hipótese, rejeitado ou denegado o direito por parte da 

Administração Pública, não se aplica a mencionada súmula, sendo aplicável a partir de 

então a prescrição quinquenal, sendo a denominada “prescrição do fundo de direito”. 

 

A prescrição se interrompe pelo despacho que ordena a citação (art. 

202, I, CC e arts. 240 §1º e 802 CPC), bem como somente pode ser interrompida uma 

vez, contudo, havendo a interrupção e o prazo já transcorrido tiver sido inferior a dois 

anos e meio, haverá recomeço pelo que faltava.  

 

Por outro lado, se havida a interrupção quando já transcorrido mais de 

dois anos e meio, tal prazo recomeçará a correr pelo prazo de dois anos e meio, como se 

extrai da Súmula 383 do STF. 

 

No que se refere à prescrição comum o magistrado pode reconhece-la 

de ofício, desde que seja dada vista às partes antes (art. 487, parágrafo único do CPC e 

art. 40 §4º da LEF), salvo na hipótese de improcedência liminar do pedido (art. 332 §1º).  

 

Caso não reconhecida de ofício, a parte poderá alega-la em qualquer 

tempo, na forma do art. 342, II e II do CPC e art. 193 do CC.  

 

No que toca à prescrição intercorrente, o art. 921 §4º afirma que 

decorrida suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (§1º) sem manifestação do 
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exequente, durante o qual se suspenderá também a prescrição comum, começa a correr o 

prazo de prescrição intercorrente e, depois de ouvidas as partes, poderá o magistrado 

reconhece-la e extinguir o processo (§5º). 

 

Trata-se de hipótese semelhante que estava consagrada na Execução 

Fiscal pela Súmula 314 do STJ, onde, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o 

processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. 

 

O STJ46, inclusive, já firmou entendimento no sentido de que abandono 

do processo de conhecimento (art. 485 §1º) não se confunde com inércia do exequente, 

sendo desnecessária a intimação pessoal do credor. 

 

Percebe-se que as regras dos prazos prescricionais, bem como a sua 

interrupção, estão sendo uniformizadas e compatibilizadas com o interesse privado, não 

se utilizando da propalada supremacia do interesse público. 

 

1.6. Honorários advocatícios. 

 

O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado entre 10 e 20% 

sobre o montante da condenação, do proveito econômico obtido47 ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85 §2º), atendimentos o grau de zelo 

do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, 

ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85 

§2º, I ao IV). 

 

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 dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

                                                
46 STJ, 3ª T., REsp 1.522.092/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 6.10.2015. 
47 Enunciado 3 do FNPP (art. 85, §4º, III e §8º, Lei 13.105/15). Nos processos em que a Fazenda Pública for parte, em caso de 

improcedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. 

(Grupo: O Poder Público e a Litigância de Massa - precedentes, aspectos econômicos do processo). 



51 

 

 

                                           

 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de 

cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-

mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre 

o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos. 

 

O art. 85 §7º do CPC afirma que não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, 

desde que não tenha sido impugnada. 

 

No entanto, tratando-se de execução extrajudicial, deve ser aplicado o 

art. 85 §1º, havendo incidência de honorários advocatícios nas execuções, resistidas ou 

não, o que é ratificado pelo Enunciado 240 do FPPC.48  

 

Por outro lado, o art. 1º-D da Lei 9.494/1997 afirma que não serão 

devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas 

restando, somente, os honorários fixados no processo de conhecimento.  

 

A constitucionalidade de tal dispositivo foi questionada no STF,49 onde 

se afirmou, interpretando conforme a Constituição, que se o débito for pago mediante 

precatório que se aplica o dispositivo, de modo que não embargada a execução, não 

haverá a incidência de verba honorária, pois não é dado à Fazenda cumprir 

voluntariamente a obrigação, devendo a execução seguir o rito do precatório.  

 

                                                
48São devidos honorários nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública, a serem arbitrados na 

forma do § 3º do art. 85. 
49 STF, Pleno, RE 420.816 ED/PR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.03.2007. 
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Esse parece ter sido o entendimento adotado pelo CPC/15.  

 

Por outro lado, se o débito for pago mediante requisição de pequeno 

valor, a interpretação conforme a Constituição indicou que, mesmo não embargada a 

execução, haverá incidência de verba honorária. 

 

Ocorre que o STJ expediu o Enunciado 345, afirmando que são devidos 

honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença 

proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.  

 

Nesse sentido, havendo sentença proferida em ação coletiva, com uma 

condenação genérica, cujos titulares procederão posteriormente à devida liquidação e 

execução individuais, mesmo que não embargadas, haverá a incidência de verba 

honorária.  

 

Nesse ponto, parecer estar superado tal Enunciado pelo art. 85 §7º do 

CPC.  

 

Como os honorários advocatícios constituem direito autônomo dos 

advogados, tal direito também pertence aos advogados públicos, como se observa do art. 

85 §19º do CPC/15, contudo, depende de lei regulamentando a divisão, os valores e os 

detalhes do seu recebimento, não sendo possível tal lei o suprimir50.  

 

A Fazenda Pública possui legitimidade extraordinária para discutir, 

recorrer e executar os honorários sucumbenciais nos processos em que seja parte 

(Enunciado 2 do FNPP). 

 

Percebe-se, portanto, que o legislador abandonou a lógica da 

supremacia do interesse público, tabelando o valor dos honorários advocatícios devidos 

                                                
50 Enunciado 384 do FPPC: A lei regulamentadora não poderá suprimir a titularidade e o direito à percepção dos honorários de 

sucumbência dos advogados públicos. 
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pelo Poder Público, evitando-se o aviltamento que ocorria com a chancela da 

jurisprudência, prestigiando a interesse privado, não somente o interesse público. 

 

1.7. Dos meios de coerção.  

 

O CPC/15 inovou, consideravelmente, na utilização dos meios de 

coerção para dar mais efetividade ao cumprimento das obrigações. 

 

Uma primeira regulamentação é a possibilidade do protesto de decisão 

judicial transitada em julgado, como se observa do art. 517 do CPC, cabendo registrar 

que tal artigo foi idealizado para o cumprimento de sentença, tanto que informa que tal 

protesto somente pode ser realizado após transcorrido o prazo para pagamento voluntário 

do art. 523 do CPC.  

 

Nesse sentido, nos parece incompatível com o procedimento de 

execução fiscal, bem como do cumprimento de sentença contra o Poder Público, salvo se 

houve decisão judicial transitada em julgado nos embargos à execução, na qual haja 

expressão monetária a permitir eventual protesto, eis que o protesto, nos termos do art. 1º 

da Lei nº 9.492/97 é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida e, 

havendo tal circunstância, nada o impediria.  

 

O art. 784 §3º permite que, a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, dispositivo 

previsto na execução extrajudicial, portanto, totalmente aplicável à execução fiscal51.  

 

                                                
51 Enunciado 19 do FNPP: (art. 782 § 3º, art. 139 IV, Lei 13.105/15) A possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros 

de inadimplentes por determinação judicial é aplicável à execução fiscal. (Grupo: O novo CPC e a Execução Fiscal).  
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De igual modo, não encontramos óbice à inclusão extrajudicial do nome 

do executado em tais cadastros, pelo credor ou diretamente pelo órgão de proteção de 

crédito52.  

 

No mesmo sentido, não se pode deixar de registrar a regra prevista no 

art. 139, IV do CPC/15, que autoriza ao juiz determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento 

de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 

 

Percebe-se, assim, que o legislador consagrou um poder geral de 

efetivação da decisão judicial, contudo, tal poder não pode ser irrestrito e ilimitado, 

devendo, por exemplo, observar o princípio da menor onerosidade (art. 805), o 

contraditório (art. 9º), a proporcionalidade (art. 8º) e, ainda, serem adequadamente 

fundamentas (art. 489 §1º). 

 

Nessa linha, nada obsta a utilização de tais medidas contra e a favor do 

Poder Público, não havendo que se cogitar em tratamento diferenciado, por ser regra de 

igualdade jurídica. 

 

 

 

 

2. Um sistema multiportas de justiça. 

 

Costuma-se designar de meios alternativos de resolução de conflitos, os 

quais abrangeriam a mediação, conciliação e arbitragem, que nos Estados Unidos 

receberam o nome de Alternative Dispute Resolution (ADR), que representam uma 

imensa variedade de mecanismos alternativos e ágeis de solução de conflitos, com o claro 

                                                
52 “Enunciado 190 FPPC: O art. 782 §3° não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pelo 

credor ou diretamente pelo órgão de proteção ao crédito.”  
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intuito de se evitar que as controvérsias sejam decididas pela via do processo 

jurisdicional. 

 

A nomenclatura “alternativa”, contudo, não se mostra precisa, eis que 

o esperado é uma solução integrada, formando um modelo de justiça multiportas, eis que, 

para cada tipo de conflito, seria adequada uma forma de solução, podendo em certos casos 

ser a mediação, a conciliação, a arbitragem e, ainda, uma decisão jurisdicional. 

 

O CPC/15, a Lei nº 13.140/15, a 9.307/96 (com as alterações 

promovidas pela Lei 13.129/15) e a Resolução nº 125/10 do CNJ caminham nesse sentido, 

não podendo ser o Judiciário o local para julgamento, mas sim para resolução e 

administração de disputas. 

 

2.1. A arbitragem.  

 

Na arbitragem, um terceiro, imparcial, da confiança das partes, impõe 

a solução do conflito patrimonial e disponível, desde que seja pessoa capaz e da confiança 

das partes (art. 13 Lei 9.307/96). 

 

É uma forma de heterocomposição de conflitos privada e não oficial, 

regulamentada na Lei nº 9.307/96, nos art. 851 ao 853 do CC/02 e prevista, 

principalmente, no art. 3º §1º CPC/15. 

 

No direito brasileiro, admite-se, por meio da arbitragem, a escolha da 

norma material a ser aplicada (art. 2° §§ 1° e 2°), de modo a convencionar de que forma 

se dará o julgamento, aplicando, por exemplo, os princípios gerais do direito, usos e 

costumes.  

 

Os árbitros têm status de juiz de direito e de fato (art. 18 LA), sendo 

equiparados a servidores públicos para efeitos penais e sua sentença tem eficácia de título 

judicial (art. 31 LA c/c art. 515, VII CPC/15).  
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Muito já se discutiu sobre a natureza jurídica da arbitragem, onde já se 

afirmou que não seria um equivalente jurisdicional, contudo, no Brasil, foi equiparada à 

jurisdição (teoria publicista ou jurisdicional), possuindo todos os requisitos e 

características de um ato jurisdicional53 contando, inclusive, com definitividade, não 

cabendo revisão judicial.  

 

Por outro lado, o Judiciário possui apenas competência para executá-la 

ou invalidá-la, em caso de vício formal, no prazo de 90 dias após o recebimento da 

notificação da sentença arbitral, parcial ou final, ou da decisão do pedido de 

esclarecimentos (art. 33 § 1º LA - com redação dada pela Lei n. 13.129/15 - e do art. 

33§3º da LA, com redação dada pelo art. 1061 do CPC/15).  

 

Frise-se que não se trata de revogar ou modificar a sentença arbitral 

quanto ao seu mérito, por entendê-la injusta ou errônea à apreciação da prova, mas de 

requerer a sua anulação por error in procedendo. Seria uma espécie de “ação rescisória”.54 

A decisão arbitral fica imutável pela coisa julgada material, não podendo mais ser 

invalidada se ultrapassado o prazo nonagesimal, atingindo a coisa soberanamente julgada.  

 

A tese que defende a arbitragem como tendo natureza contratual não 

deve prevalecer eis que, a uma, o Estado autoriza e reconhece a arbitragem e, a duas, 

quanto à impossibilidade de execução dos próprios julgados, pode-se citar o caso do juiz 

penal, que tampouco executa seus julgados, que são executados pelo juiz da Vara de 

Execuções Penais.  

 

Até 1996, a decisão arbitral, no Brasil, deveria ser homologada pelo 

Juiz, portanto, até essa ocasião, a arbitragem realmente não era jurisdição, mas com a 

extinção dessa exigência (art. 18 c/c 31 da LA), não há motivo relevante que impeça sua 

consideração como jurisdição.  

                                                
53 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. v. 2, p. 174; DIDIER 

JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. v. 5, p. 167. 
54 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil cit., 11. ed., v. 1, p. 83. 
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Cappelletti, em 1973, ao iniciar o denominado “Projeto de Florença”, 

já afirmava que órgãos bem estruturados, cujos membros sejam dotados de independência 

técnica e funcional, podem também criar internamente sistemas de solução de conflitos 

que promovam julgamentos imparciais.55 

 

Há, contudo, autores que advogam a tese de que a arbitragem não é 

jurisdição, por não ser exercida pelo Estado, bem como em razão de o magistrado não ter 

competência para executar suas decisões, posto que a execução se dará no Judiciário (art. 

515, VII, do CPC), sendo, inclusive, indevida a inclusão da sentença arbitral no rol dos 

títulos executivos judiciais56, o que seria a teoria contratual.  

 

Haveria, sim, uma manifestação da autonomia da vontade, implicando 

renúncia à jurisdição estatal, sendo que essa somente poderia ser exercida por juízes, 

mediante concurso público. Seria uma prática alternativa, extrajudiciária, de pacificação 

de conflitos de interesses envolvendo os direitos patrimoniais e disponíveis, fundada no 

consenso, princípio universal da autonomia da vontade, pela atuação de terceiro, ou de 

terceiros, estranhos ao conflito, mas de confiança e escolha das partes em divergência.57 

 

Cremos, a rigor, não haver renúncia à jurisdição, dado que irrenunciável 

há, sim, renúncia à jurisdição exercida pelo Estado. Existe um monopólio da jurisdição 

pelo Estado, mas não do seu exercício. De igual modo, não é só o Judiciário que exerce 

jurisdição, como na hipótese de o Senado julgar o Presidente por crimes de 

responsabilidade (art. 52, I, da CF). O fato de o árbitro não executar sua decisão não 

desqualifica sua atuação, pois, como dito, o juízo penal também não executa (art. 65 da 

Lei 7.210/1984). 

 

Atualmente, emerge um terceiro entendimento, mais conciliatório, 

                                                
55 CAPPELLETTI, Mauro; TALLON, Denis. Fundamental guarantees of parties in civil litigation. Milano: Giuffrè, 1973. p. 704-

708. 
56 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de execução – parte geral. 3. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 295. 
57 VIANA DE LIMA, Cláudio. Arbitragem: a solução. Rio de Janeiro: Forense, 1994; FURTADO, Paulo. O juízo arbitral. Revista do 

Direito Civil, n. 72. p. 90; CARNELLUTTI, Francesco. Instituiciones del processo civil. Tradução de Santiago Santís Melendo. 

Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa América, 1989. p. 20 
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afirmando que a arbitragem é um instituto sui generis ou híbrido, pois nasce da vontade 

das partes (caráter obrigacional, de direito privado) e, ao mesmo tempo, regula 

determinada relação de direito processual (caráter público)58, com o qual concordamos. 

 

Em sua primeira fase, da instituição, haveria características contratuais 

e no segundo momento, o decisório, jurisdicional, onde seriam aplicáveis os princípios 

inerentes à atividade jurisdicional.59 

 

Já se questionou, incidentalmente, inconstitucionalidade da arbitragem 

nos autos de homologação de sentença estrangeira, que tramitou no STF por mais de cinco 

anos. Após intensos debates, o Pretório decidiu, por maioria, pela constitucionalidade 

desses dispositivos, garantindo a efetividade da arbitragem no ordenamento brasileiro,60 

uma vez que a arbitragem é voluntária, somente podendo ser utilizada por pessoas capazes 

e para solução de conflitos relacionados a direitos patrimoniais e disponíveis e, por 

conseguinte, não é a lei que afasta a possibilidade de acesso ao Judiciário, mas os próprios 

conflitantes.  

 

Observe-se que a imposição da cláusula arbitral é que pode ser 

inconstitucional ou ilegal, bastando que não sejam cumpridas as exigências legais como, 

por exemplo, nas hipóteses do art. 4° §2°, da LA ou art. 51, VII, do CDC.  

 

O fundamento da arbitragem é o exercício da autonomia privada, 

portanto, a investidura e a competência do árbitro são fixadas pela convenção de 

arbitragem incidindo, inclusive, o princípio da kompetenz kompetenz (art. 8º, parágrafo 

único, da Lei 9.307/1996 e Enunciado 48 FPPC61). 

 

Arbitragem, inicialmente, é um negócio jurídico, denominado 

                                                
58 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Manual da arbitragem. São Paulo: RT, 1997. p. 92. 
59 LEMES, Selma. Arbitragem. Princípios jurídicos fundamentais. Direito brasileiro e comparado. Revista dos Tribunais vol. 686, p. 

73/89, dezembro de 1992.  
60 STF, SE 5.206/Espanha (AgRg), rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.12.12.2001. Informativo n. 254. Mesmo antes do julgamento do 

STF, esse já era o entendimento da doutrina: FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Manual de arbitragem cit. 

 
61A alegação de convenção de arbitragem deverá ser examinada à luz do princípio da competência-competência. 
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convenção de arbitragem, que a constitui como forma de solução de conflito. Há duas 

espécies de convenção de arbitragem, a primeira denominada cláusula compromissória, 

em que as partes decidem que eventuais conflitos que possam surgir, decorrentes de 

determinado negócio, serão solucionados pela arbitragem (art. 4°).  

 

Já o compromisso arbitral ocorre quando a arbitragem é escolhida como 

forma de solução de conflito quando este já se estabeleceu, não prescindindo de cláusula 

compromissória (art. 6°). 

 

A existência de convenção de arbitragem em torno do objeto litigioso 

impede o exame do mérito pelo órgão jurisdicional, portanto, a não existência de 

convenção de arbitragem é requisito processual de validade do procedimento, ou seja, um 

pressuposto processual negativo para a validade do processo. Nesse sentido, constatada a 

existência da previsão sobre a arbitragem, o processo deve ser extinto sem exame do 

mérito (art. 485, VII do CPC/15). 

 

Costuma-se dizer que a verificação dos “pressupostos processuais” 

pode ser feita a qualquer tempo pelo órgão jurisdicional (arts. 485 §3º e 337 §5º do 

CPC/15), no entanto, o CPC/15 no seu art. 337 §5º afirma que a “convenção de arbitragem 

e a incompetência relativa” não podem ser conhecidas de ofício, o que sempre foi 

aplaudido pela doutrina62. 

 

Assim, deve-se considerar que o silêncio do demandado quanto à 

existência da convenção de arbitragem deve ser compreendido como aceitação da 

proposta tácita feita pelo autor de “distrato” da convenção anteriormente celebrada (art. 

337 §6º CPC/15). 

 

Essa aceitação também pode revelar-se quando o réu, não obstante 

                                                
62 Sobre a discussão, amplamente, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 4. ed. São Paulo: RT, 

1998. p. 63-68; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 387. Entendendo que a não 

arguição, pelo réu, da existência de compromisso arbitral é causa de renúncia: CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito 

processual civil. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. v. 1, p. 290. 
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alegue a existência da convenção de arbitragem (art. 337, X, do CPC), apresente uma 

reconvenção, em que se discutam questões que também deveriam ser resolvidas por 

árbitro. Haveria, aí, comportamento contraditório do réu, conduta ilícita à luz da boa-fé 

objetiva, que deve orientar o comportamento das partes (art. 5º CPC/15). 

 

Diante do silêncio do demandando, o órgão jurisdicional não poderá 

mais extinguir o procedimento em razão da convenção de arbitragem, qualquer que seja 

a sua espécie.  

 

O advogado pode firmar uma convenção de arbitragem em nome do seu 

cliente, desde que possua poderes especiais (art. 105 do CPC), lembrando que o poder de 

transigir no contrato de mandato não autoriza firmar compromisso (art. 661 § 2º do CC).  

 

Cabe registrar que o critério para se definir se uma sentença arbitral é 

nacional ou estrangeira é o do local da sua prolação, pouco importando se foi instaurada 

perante câmaras arbitrais localizadas fora do Brasil, tampouco a nacionalidade dos 

árbitros. Enfim, o critério adotado é unicamente da posição geográfica (jus soli), ou seja, 

sendo prolatada no território nacional é uma sentença nacional, não dependendo de 

homologação pelo STJ63. 

 

2.1.1. A arbitragem e o Poder Público. 

 

Muito já se discutiu sobre a possibilidade da arbitragem solucionar 

litígio envolvendo o Poder Público, eis a justiça privada somente pode ser utilizada para 

direitos patrimoniais e disponíveis, contudo, sempre prevaleceu o entendimento que os 

direitos tutelados em juízo que envolvessem o Poder Público seriam indisponíveis, o que 

durante muitos anos gerou inúmeros entraves.  

 

Perceba-se que a discussão sempre girou entorno da supremacia do 

interesse público, eis que o Poder Público não estaria no mesmo patamar de igualdade 

                                                
63 STJ, 3ª T., REsp 1.231.554/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/5/2011. 
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que o particular. 

 

Ocorre que, finalmente, o legislador pois um ponto final em tal 

discussão, permitindo a utilização no Brasil de arbitragem envolvendo o Poder Público, 

nos termos da Lei nº 13.129/15, que modificou a Lei nº 9.307/96, para determinar, de 

forma expressa, que a Administração Pública, direta e indireta, por meio da autoridade 

competente para realização de acordos e transações, poderá estabelecer convenção de 

arbitragem de direito (e não por equidade) para dirimir conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis, respeitado o princípio da publicidade.64  

 

A mencionada lei foi, simplesmente, a consagração de tal possibilidade, 

eis que já se encontrava prevista em diversos dispositivos, como o art. 23, XV da Lei 

8.987/95, art. 93 da Lei 9.472/97, a Lei 9.478/97, a Lei 10.233/01, a Lei 10.343/02, o art. 

11, III da Lei 11.079/04 e, ainda, o art. 62 §1º da Lei 12.815/13. 

 

A arbitragem pode ser institucional ou ad hoc.  

 

Há arbitragem institucional (ou administrada) quando o procedimento 

arbitral segue as regras estipuladas por uma Câmara de Mediação e Arbitragem, 

instituição está que será totalmente responsável em administrar o procedimento.  

 

A arbitragem será "ad hoc" quando os procedimentos seguem as 

disposições fixadas pelas partes, ou quando determinado pelo árbitro, nascendo muitas 

vezes da escolha efetuada livremente pelas partes através de um compromisso arbitral 

que será firmado na existência de um litígio. 

 

Nos termos do Enunciado 572 do FPPC, a Administração Pública direta 

                                                
64 Nesse sentido: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos, 4. ed., São Paulo: Método, 2015 – p. 

249-250; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; SOUTO, Marcos Juruena Villela. Arbitragem em contratos firmados por empresas 

estatais. RDA, n. 236, p. 215-261, abr.-jun. 2004; TÁCITO, Caio. Arbitragem nos litígios administrativos. RDA, n. 210, p. 111-115, 

out.-dez. 1997; STJ, 2.ª Turma, REsp 612.439/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 14.09.2006, p. 299 (Informativo de 

Jurisprudência do STJ n. 266). Nesse caso, a Corte admitiu a arbitragem em contratos celebrados por sociedade de economia mista: 

“são válidos e eficazes os contratos firmados pelas sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica de produção 

ou comercialização de bens ou de prestação de serviços (CF, art. 173, § 1.º) que estipulem cláusula compromissória submetendo à 

arbitragem eventuais litígios decorrentes do ajuste” 
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ou indireta pode submeter-se a uma arbitragem ad hoc ou institucional.  

 

A previsão no edital de licitação não é pressuposto para que a 

Administração Pública e o contratado celebrem convenção arbitral (Enunciado 571 do 

FPPC). 

 

Interessante que deverá ser respeitada a publicidade (art. 2º §3º LA), 

excepcionando a regra geral do CPC, prevista no art. 139, IV, que permite o segredo de 

justiça.65 

 

A sentença arbitral contra a Fazenda Pública não está sujeita à remessa 

necessária (art. 496 CPC/15), nos termos do Enunciado 164 do FPPC. 

 

Por fim, há quem sustente, inclusive, que não há burla ao art. 100 da 

CR/88, podendo o Poder Público realizar o pagamento espontâneo, sem necessidade de 

precatório ou RPV66, com o que concordamos, não podendo haver um apego desmedido 

ao interesse público em detrimento da autonomia privada. 

 

2.2. Da mediação e da conciliação. 

 

No Brasil, como notório, se estabeleceu uma cultura da litigiosidade, 

ou seja, uma tendência a judicialização dos conflitos, acarretando uma quantidade 

assustadora de processos judiciais, principalmente envolvendo o Poder Público. 

 

Nesse sentido, é urgente uma política de desestimular tal judicialização 

ou de, pelo menos, conscientizar as partes que nem todo litígio deve ser solucionado pelo 

magistrado, mesmo que dentro do Poder Judiciário. 

                                                
65 Enunciado 13 do FPPC: O disposto no inciso IV do art. 189 abrange todo e qualquer ato judicial relacionado à arbitragem, desde 

que a confidencialidade seja comprovada perante o Poder Judiciário, ressalvada em qualquer caso a divulgação das decisões,  

preservada a identidade das partes e os fatos da causa que as identifiquem. Enunciado 15 FPPC: As arbitragens que envolvem a 

Administração Pública respeitarão o princípio da publicidade, observadas as exceções legais (vide art. 2º, § 3º, da Lei n. 9.307/1996, 

com a redação da Lei n. 13.129/2015). 
66 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. A arbitragem nos contratos da Administração Pública e a Lei 13.129/2015: novos desafios. 

In: Revista Brasileira de Direito Público n. 51, p.59-79, out./dez., 2015. 
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Assim, o CPC/15 integra tais meios de solução dos litígios ao processo 

jurisdicional, tornando-os fases obrigatórias do procedimento, sem eliminar sua 

independência e flexibilidade. 

 

O art. 3º em seus parágrafos prevê como norma fundamental, dentro da 

cláusula de acesso à justiça, tais meios, tornando-os a regra dentro do processo. Não por 

outro motivo que o primeiro ato dentro do rito comum é a realização de uma audiência 

de conciliação e mediação (art. 334), observando-se os critérios estabelecidos nos arts. 

165 ao 175. 

 

A conciliação e a mediação não se confundem com a arbitragem, sendo 

essa uma solução por heterocomposição, semelhante à solução pela justiça estatal. O 

terceiro, na mediação e conciliação, não decide o conflito, apenas estimula e encaminha 

as negociações, para que os próprios conflitantes encontrem a melhor solução. 

 

Na mediação um terceiro, estranho ao conflito, é chamado para auxiliar 

e estimular o acordo entre as partes, sendo, geralmente, um profissional qualificado que 

tenta demonstrar as causas do litígio e fazer com que os próprios litigantes descubram a 

melhor maneira de solucioná-lo.  

 

Muito utilizada no direito de família, no direito societário, nos conflitos 

internacionais etc.  

 

O conciliador, por sua vez, deve atuar, preferencialmente, nos casos em 

que não tenha havido vínculo anterior entre as partes, como em acidentes de veículos ou 

em danos em geral, sendo possível ao conciliador sugerir soluções. 

 

O art. 166 do CPC/15 prevê alguns princípios inerentes à conciliação e 

a mediação, merecendo destaque à confidencialidade, pois a mesma geral liberdade às 

partes, ficando à vontade para expor sus problemas, dramas, expectativas etc., bem como 
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sobre a decisão informada, onde deve ser assegurado aos interessados informações sobre 

a composição que podem realizar, implicações e riscos. 

 

O art. 174, I do CPC determina que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições 

relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como para 

dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, o que também 

encontra previsão no art. 32 da Lei nº 13.140/15. 

 

Assim, percebe-se que tais técnicas são perfeitamente possíveis perante 

à Administração pública.  

 

Após atuar como mediador ou conciliador no âmbito da Administração 

Pública, o advogado público não fica impedido de assessorar, representar ou patrocinar o 

respectivo ente público, senão em relação ao outro participante da mediação e ao seu 

objeto, cumulativamente (Enunciado 1 do FNPP)67.  

 

A confidencialidade na mediação com a Administração Pública 

observará os limites da lei de acesso à informação (Enunciado 6 do FNPP). 

 

Por fim, é muito importante que a Administração Pública dê 

publicidade as hipóteses em que está autorizada a transacionar (Enunciado 16 do FNPP). 

 

2.3. Da audiência de conciliação e mediação. 

 

O CPC/2015, como mencionado, segue a tendência de consagrar a 

utilização das “ADRs”, expressão inglesa de alternative dispute resolution, estimulando 

a utilização de meios alternativos de solução de litígios, a qual pode ser extraída da 

cláusula de acesso à justiça ou a uma ordem jurisdicional justa (art. 3º, § 3º). 

 

                                                
67 Enunciado 1 do FNPP. 
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Foi no sistema norte-americano que surgiu tal expressão, onde houve a 

criação mais intensa destes mecanismos, o que contribui para uma “justiça multiportas” 

(multi door courthouse), ou seja, ao invés de existir apenas uma alternativa – a solução 

imposta por um magistrado – o Judiciário tornou-se um “centro de justiça”, onde as partes 

podem ser direcionadas “à porta” adequada para a solução do seu litígio. 

 

Assim, estando devidamente elaborada a petição inicial e não sendo 

caso de improcedência liminar do pedido, deverá o juiz designar audiência de conciliação 

ou mediação, nos termos do art. 334 do CPC/2015 e do art. 27 da Lei nº 13.140/2015, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, o que se denominada de interstício reflexivo. 

 

A designação dessa audiência é obrigatória68, por se tratar de norma 

fundamental (art. 3º, § 3º), ser um dever do juiz (art. 139, V), devendo ser designada ainda 

que o autor se manifeste negativamente em sua petição inicial (art. 319, VII, e art. 334, § 

8º), eis que o art. 334, § 4º, I, afirma que não haverá tal audiência se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, sendo esse, 

inclusive, é o posicionamento esculpido no Enunciado 61 da ENFAM69. 

 

Vale referenciar, ainda, que desde 2010 há a Resolução 125 do CNJ, 

que disciplina a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesse no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. 

 

Há, contudo, quem advogue tese em sentido contrário, afirmando que, 

se o autor declarar, expressamente, na petição inicial que opta pela sua não realização, 

esta não deve ser designada, pois o vocábulo “ambas” deve ser interpretado no sentido de 

“qualquer das partes”, pois um dos princípios norteadores da mediação e da conciliação 

                                                
68 No sentido da obrigatoriedade: MENNA BARRETO, Paula. A audiência inicial no NCPC e a não obrigatoriedade do 

comparecimento pessoal da parte. Disponível em: <www.processualistas.com.br>. Acesso em: 11 jul. 2016; CAMBI, Eduardo. Breves 

comentários ao Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier e outros (Coord.). São Paulo: RT, 2016. p. 885; GA-

JARDONI, Fernando da Fonseca. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC/15. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 81. 
69 Somente a recusa expressa de ambas as partes impedirá a realização da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 

do CPC/2015, não sendo a manifestação de desinteresse externada por uma das partes justificativa para afastar  a multa de que trata o 

art. 334, § 8º. 
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é a voluntariedade (art. 2º, § 2º, da Lei 13.140/2015) e, nesse sentido, tal audiência 

somente ocorreria se nem o autor nem o réu se manifestarem expressamente que dela não 

querem participar70.  

 

Superada a controvérsia acima exposta, o magistrado somente não 

designará a audiência de conciliação ou mediação nas hipóteses do art. 334, § 4º, do CPC, 

ou seja, se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual ou quando não se admitir autocomposição. 

 

Assim, o autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição (art. 319, VII) e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com dez 

dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º). 

 

Não se pode confundir “não admitir autocomposição”, situação que 

autoriza a dispensa da audiência, com ser “indisponível o direito litigioso”. É possível um 

direito indisponível ser transacionável, como o exemplo clássico dos alimentos, como 

também em ações coletivas é possível se celebrar um termo de ajustamento de conduta 

(art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985). 

 

Ações como negatória de paternidade, de curatela, de interdição, de 

improbidade administrativa (art. 17, § 1º, da Lei 8.429/1992) são exemplos de demandas 

nas quais não se admite autocomposição, não havendo motivo para se designar tal 

audiência. 

 

O Poder Público, por exemplo, somente pode resolver o conflito por 

autocomposição quando houver autorização normativa para tanto. Assim, não é possível 

se negar peremptoriamente a possibilidade da audiência do art. 334 quando envolver o 

Poder Público. 

 

                                                
70 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 199; TARTUCE, Fernanda. Mediação 

nos conflitos civis. 2. ed. São Paulo: Método, 2015. p. 295 e 298; BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 

São Paulo: Saraiva, 2015. p. 272. 
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O reconhecimento de que é possível existir interesse patrimonial e 

disponível envolvendo o Poder Público é consagrada pelo art. 1º, § 1º, da Lei 9.307/1996, 

com a redação dada pela Lei 13.129/2015, devendo ser sempre uma arbitragem de direito 

e observar a publicidade (art. 2º, § 3º), além da regulamentação existente nos arts. 35 a 

40 da Lei 11.340/2015.  

 

Nesse sentido, a audiência de conciliação ou mediação envolvendo o 

Poder Público deve observar algumas adaptações, como, por exemplo, os limites da lei 

de acesso à informação, devendo ser quebrado o dogma da supremacia do interesse 

público, onde sempre a Administração Pública tutelaria interesses públicos indisponíveis. 

 

Designada audiência, o réu será citado com pelo menos 20 dias de 

antecedência (art. 334), devendo, se for o caso, informar seu desinteresse na 

autocomposição por petição, o que deve ser feito com pelo menos dez dias de 

antecedência da data designada para a mencionada audiência (art. 334, § 5º). 

 

Observe-se o CPC/2015 exige manifestação expressa do réu no sentido 

do desinteresse, ou seja, seu silêncio deve ser interpretado no sentido de existir interesse 

na autocomposição, devendo o mesmo já ser citado com tal advertência, em respeito à 

boa-fé objetiva. 

 

Assim, com a inércia do réu se presumirá que há da sua parte interesse 

na autocomposição, o que gera no autor e no órgão jurisdicional uma legítima expectativa, 

devendo o mesmo arcar com sua postura, sob pena de ser possível interpretação no sentido 

de que sua conduta é violadora da boa-fé objetiva, podendo ser sancionada nos termos do 

art. 80, III e V, do CPC. 

 

Não se está afirmando que o réu estaria obrigado a fazer uma 

autocomposição, mas que deve honrar sua postura, demonstrando interesse concreto na 

solução consensualizada do litígio. 
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Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve 

ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º). Aqui há um problema, sendo 

o litisconsórcio simples, é possível que apenas um deles resolva o litígio 

consensualmente, contudo, sendo unitário, ou todos concordam na autocomposição, ou 

nada feito.  

 

Essa audiência pode desdobrar-se em duas ou mais sessões, não 

podendo, porém, exceder de dois meses a contar da data da realização da primeira dessas 

sessões (art. 334, § 2º), salvo se as partes expressamente convencionarem (art. 28 da Lei 

13.140/2015), o que seria um caso de negócio jurídico processual. 

 

Determina o Código que as pautas sejam organizadas com um intervalo 

mínimo de 20 minutos entre o momento de início de cada audiência (art. 334, § 12). 

 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º), por descumprimento do dever 

de boa-fé (art. 5º). 

 

Nesse sentido, a manifestação do desinteresse na autocomposição (art. 

319, VII, e art. 334, § 5º) não é causa justificadora para o não comparecimento à 

mencionada audiência, como consagrado no já mencionado Enunciado 61 da ENFAM. 

 

Assim, ainda que uma das partes se manifeste no sentido de não ter 

interesse na autocomposição, como a outra se declarou no sentido de ter interesse, ambas 

terão que comparecer, pois existe a possibilidade da solução consensual. 

 

Cumpre, contudo, registrar que, por respeito à boa-fé objetiva, o réu ao 

ser citado deverá ser informado de que a sua ausência implicará ato atentatório à 
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dignidade da justiça, punível com a multa do art. 334, § 8º, do CPC (Enunciado 273 do 

FPPC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. 

 

3.1. Dos tratamentos diferenciados e o princípio da isonomia.  

 

Como notório, o art. 5º CR/88 veda que a lei seja fonte de privilégios, 

mas instrumento para um tratamento equitativo entre todos os cidadãos, promovendo uma 

igualdade jurídica. 

 

Há discriminações toleráveis e intoleráveis, não podendo, essas últimas, 

por óbvio, serem admitidas, por atentar ao princípio da isonomia material.  

 

Na contraposição do interesse coletivo sobre o individual, é clássica a 

ideia de que o individual pode ser subordinado e, a depender da situação, até mesmo ser 

suprimido.  
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Por outro lado, interesse público é um conceito jurídico indeterminado, 

merecendo análise no caso concreto para ser verificada a sua presença, sendo recorrente 

sua associação a interesse difuso, coletivo, de utilidade pública, ao bem comum. 

 

Assim, quando o Poder Público atua em juízo está em situação bastante 

diferenciada, sendo uma espécie de guardiã do interesse público, merecendo um 

tratamento diferenciado.  

 

O art. 7º e 139, I do CPC/15 determina a aplicação de tal isonomia, 

assegurando a “paridade de armas” e, não por outro motivo, o art. 139, VI do mesmo 

diploma, permite ao magistrado dilatar prazos processuais, promovendo uma adequação 

dos procedimentos. 

 

Há inúmeras regras no CPC/15 que promovem tratamentos diferenciais, 

como a exigência de curador especial (art. 72), algumas pessoas não podem ser citadas 

pelos correios, como, por exemplo, as pessoas jurídicas de direito público (art. 247, II, III 

e IV), havendo incapaz deverá ser intimado o Ministério Público (art. 178, II), com ônus 

e poderes para requerer diligências (art. 179, II), com prazo em dobro e intimação pessoal 

(art. 180). 

 

O Poder Público, evidentemente, não foge a tal raciocínio.  

 

Há a remessa necessária (art. 496), prazos diferenciados e intimação 

pessoal (art. 183), além de regras específicas para cumprimento de sentença (art. 534 e 

535), para execução extrajudicial (art. 910), além de inúmeras outras regras previstas em 

leis especiais, como Lei 8.437/92, Lei 9.494/97 etc. 
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Há quem questione a constitucionalidade de regras diferenciadas para 

o Poder Público71, contudo, esse não é o entendimento majoritário72.  

 

Cumpre registrar que a análise das prerrogativas processuais está 

inserida na parte dois deste trabalho em virtude do CPC/15 as ter reduzido, não querendo 

significar que se tenha chegado ao ideal, mas que houve modesta evolução houve. 

 

3.2. Da criação de um regime jurídico uniforme. 

 

O CPC/15 inova ao criar um regime jurídico uniforme para o Poder 

Público, para Ministério Público e para a Defensoria Pública, contribuindo para a 

eficiência das atividades jurisdicionais. 

 

Os entes públicos gozam de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais (art. 183), bem como o Ministério Público e a Defensoria (art. 

180 e 186, respectivamente). 

 

Os membros da Advocacia Pública, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública são civil e regressivamente responsáveis no exercício de suas funções 

(art. 184, 181, e 187, respectivamente), quando agirem com dolo ou fraude no exercício 

de suas funções.  

 

Observe-se que se estabelece uma responsabilidade regressiva dos 

agentes ou servidores públicos, reforçando o entendimento do STF73, segundo o qual o § 

6º do art. 37 da CR/88 determina que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou 

as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão 

responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão 

                                                
71 ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo: posições processuais equilibradas e unidade do direito. São Paulo: RT, 2015, 

n. 2.1.1, p 197. 
72 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

29. 
73 STF, 1ª T., RE 327.904/SP, rel. Min. Carlos Britto, julgado 15.08.2006. 



72 

 

 

                                           

 

dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como 

pessoas comuns.  

 

Esse mesmo dispositivo constitucional consagraria, ainda, dupla 

garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a 

pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado 

que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente 

sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde 

administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.  

 

Enfim, não podendo a demanda ser proposta contra o servidor, pois sua 

responsabilidade é regressiva, quando manejada pelo Poder Público contra o seu 

respectivo agente. 

 

A Defensoria (art. 186 CPC/15, art. 5º da Lei 1.060/50 e art. 44, I, 89, 

e 128, I da LC 80/94), o Ministério Público (art. 180 CPC/15 e art. 41, IV da Lei nº 

8.625/93) e os advogados públicos (art. 183 CPC/15 e art. 25 da Lei nº 6.830/80) gozam 

da prerrogativa de serem intimados pessoalmente de todos os atos do processo. 

 

3.3. Dos prazos diferenciados e da intimação pessoal. 

 

Todos os prazos para a prática de atos processuais, ou seja, para a 

prática de atos dentro ou fora do processo, mas que possam refletir no processo, fixados 

em dias pela lei ou pelo juiz, passam a ser contados somente em dias úteis (art. 219 

CPC/15), inclusive os prazos previstos em leis especiais, como os do mandado de 

segurança74. 

 

                                                
74 Enunciado 11 do FNPP (art. 219, parágrafo único, Lei 13.105/15; art. 7º, Lei 12.016/09). Os prazos processuais no mandado de 

segurança são contados em dias úteis, inclusive para as informações da autoridade coatora. (Grupo: O novo CPC e o Mandado de 

Segurança) 
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Registre-se que há a possibilidade de criação de um prazo convencional, 

por um negócio jurídico processual (art. 107 §2º, 190; 364 §1º, por exemplo), e, nesse 

caso, o prazo será em dias corridos, salvo previsão específica em tal negócio processual.  

 

Como dito, todas as prerrogativas processuais de prazos foram 

uniformizadas, sendo sempre dobradas, seja para o Poder Público (art. 183), seja para 

Defensoria Pública ou para os núcleos de prática jurídica (art. 186), seja para os 

litisconsortes com advogados diferentes, desde que pertencentes a escritórios de 

advocacia distintos (art. 229), não sendo, sequer, necessário, requerimento, para que se 

aproxime de uma isonomia material e se dê organização à legislação. 

 

Ocorre, contudo, que o art. 183 CPC não se aplica aos prazos judiciais, 

eis que, nesses casos, o juiz já fixa tal prazo levando em conta que seu destinatário é o 

Poder Público. 

 

De igual modo, o Poder Público goza da aplicação do art. 183 quando 

figura como interveniente, não somente como parte.  

 

No mesmo sentido, o prazo para a impetração de um mandado de 

segurança, por exemplo, não é processual, não atraindo aplicação do art. 219, tampouco 

do art. 183, salvo se for um mandado de segurança contra ato judicial, eis que sua 

contagem se dará dentro do processo. 

 

O art. 216 não define, diretamente, quais dias são úteis, mas esclarece 

quais são feriados, para aspecto forense, ou seja, os declarados por lei como feriados, os 

sábados, domingos e os dias que não houver expediente forense, sendo dias úteis os 

demais, portanto, obtida por exclusão ou de modo residual.  

 

Observe-se que não são feriados os pontos facultativos, contudo, nos 

termos do art. 1º e 2º da Lei nº 1.408/51, os prazos serão restituídos. São feriados civis os 

previstos no art. 1º da Lei nº 9.093/95. 
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Não se aplicam o prazo em dobro, na forma do art. 183 §2º do CPC/15, 

para contestar ação popular (art. 7º, IV da Lei nº 4.717/64); nos Juizados Especiais 

Federais e da Fazenda Pública (art. 9º Lei nº 10.259/01e art. 7º da Lei nº 12.253/09); o 

prazo do art. 357 §4º do CPC/15, por ser um prazo judicial; para impugnar (art. 535 do 

CPC/15) e para embargar (art. 910 do CPC/15). 

 

No agravo interno em suspensão de segurança entende o STJ ser 

aplicável o prazo em dobro.75  

 

No prazo de resposta à ação rescisória (art. 970 CPC/15), por ser um 

prazo misto, ou seja, judicial e legal, há divergência entre a doutrina76 que afirma ser 

inaplicável o art. 183 do CPC/15 e jurisprudência77 que se posicionou pela aplicabilidade, 

sob a égide do CPC/73.  

 

Já no prazo de ajuizamento, deverá ser observado o prazo decadencial 

de dois anos (art. 975 CPC/15), ressalvada a hipótese do prazo previsto no art. 8º-C da 

Lei nº 6.739/79, que será de oito anos. 

 

Questão interessantíssima é referente aos Estados Estrangeiros, na 

justiça federal (art. 109, II CR/88) ou em recurso ordinário e agravo de instrumento (art. 

1027, II, “b” e §1º do CPC/15), onde o STJ78, sob a égide do CPC/73, afirmava não haver 

prazo diferenciado, refutando a tese de igualdade entre os Estados (art. 4º, V CR/88). 

 

Não se pode cumular a prerrogativa do art. 183 com a do art. 229 do 

CPC/15, por exemplo. 

 

                                                
75 STJ, 2ª T., AgRg no AgRg na SLS 1.955/DF, rel. Min. Francisco Falcão, julgado 18.03.2015. 
76 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

52. 
77 STJ, 6ª T., REsp 363.780/RS, rel. Min. Paulo Gallotti, julgado em 27.08.2002. STF, 1ª T., RE 94.960/RJ, rel. Min. Rafael Mayer, 

julgado 24.11.1981. 
78 STJ, 3ª T., Ag 297.723/SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 08.06.2000. 
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No mandado de segurança, o prazo para informações por parte da 

autoridade coatora será de 10 dias, não sendo contado em dobro, porém, o prazo de 

eventuais recursos manejados pelo Poder Público deverá ser contado em dobro79. 

 

A prerrogativa de intimação pessoal para os entes públicos pode se dar 

por carga, remessa ou meio eletrônica (art. 183 §1º), sendo aplicável em as situações que 

o Poder Público esteja em juízo80. 

 

O dispositivo elenca as formas pelas quais poderá ser efetivada a 

intimação pessoal dos advogados públicos, sendo que as duas primeiras modalidades, 

carga e remessa, se referem aos processos que tramitam em meio físico e a última, meio 

eletrônico, em regra, aos que tem seu trâmite pelo ambiente eletrônico. 

 

Registre-se que a intimação pessoal por meio eletrônico não pode ser 

efetuada através do Diário da Justiça Eletrônico81, como se pode observar pela 

interpretação da Lei nº 11.419/16 e da Resolução 185/2013 do CNJ, que institui o Sistema 

Processo Judicial eletrônico82. Observe-se que não sendo essa possível, deverá ocorrer 

por oficial de justiça83. 

 

A parte final do art. 4° §2º da Lei 11.419/2016, ao determinar 

expressamente que as publicações veiculadas no Diário de Justiça Eletrônico não podem 

ser utilizadas nos casos em que a lei prevê a intimação ou vista pessoal, já é o suficiente. 

 

                                                
79 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

54. 
80 Enunciado 7 do FNPP: (art. 183, § 1º, Lei 13.105/15) A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública aplica -se a todos os 

casos em que ela participe do processo, como parte, interessada ou amicus curiae. 
81 Enunciado 8 do FNPP: (art. 183, § 1º, Lei 13.105/15) A intimação por meio eletrônico a que se refere o § 1º do art. 183 do CPC não 

se realiza por Diário da Justiça eletrônico, nem por e-mail. 
82 SALZER E SILVA, Fernando. Novo Código de Processo Civil prevê intimação pessoal da advocacia pública . Fonte: 

http://www.conjur.com.br/2016-abr-19/fernando-salzer-cpc-preve-intimacao-pessoal-advocacia-

publica?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#sdfootnote4anc, acessado em 06.08.16. 
83 Enunciado 12 do FNPP (art. 231, II, art. 250, art. 269, §2º e art. 275, Lei 13.105/15): Quando a intimação, no processo eletrônico, 

frustrar-se ou não for possível, deve realizar-se por oficial de justiça mediante mandado que preencha os requisitos do art. 250, entre 

os quais se insere a cópia do despacho, da decisão ou da sentença (arts. 250, V e 269, § 2º, CPC), aplicando-se o disposto no inciso II 

do art. 231, CPC, quanto à contagem do prazo. 

http://www.conjur.com.br/2016-abr-19/fernando-salzer-cpc-preve-intimacao-pessoal-advocacia-publica?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#sdfootnote4anc
http://www.conjur.com.br/2016-abr-19/fernando-salzer-cpc-preve-intimacao-pessoal-advocacia-publica?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#sdfootnote4anc
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Se isso já não bastasse, a Resolução 185/2013 do CNJ, ao definir, em 

seu artigo 3°, inciso VI, o sentido da expressão “meio eletrônico”, e mais à frente, no 

art. 19 §1º, determinar que apenas serão consideradas vista pessoal os atos de 

comunicação que viabilizem o acesso à integra do processo correspondente, sepulta de 

vez o entendimento de que as publicações via Diário Judicial Eletrônico estariam 

abrangidas pela regra contida no art. 183 §1º do CPC/15. 

 

Oportuno ressaltar que apesar do Diário de Justiça Eletrônico não ser o 

meio idôneo para realização das intimações ou vistas pessoais, todos os despachos, 

decisões interlocutórias, dispositivos das sentenças e ementas de acórdãos, ainda que 

dirigidos à Fazenda Pública, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, deverão, em 

caráter informativo e em respeito ao princípio da publicidade dos atos judicias, continuar 

a ser normalmente publicados em tal meio, por força do art. 205 §3º do CPC/15. 

 

Demonstrado de forma irrefutável que as publicações veiculadas no 

Diário de Justiça Eletrônico não estão incluídas no alcance da expressão “meio 

eletrônico” contida no art. 183 §1º CPC/15, cabe também consignar que a pretensão de 

algumas serventias judicias, arrimadas na mesma expressão, de realizar as intimações 

pessoais dos Advogados Públicos via correio eletrônico (art. 270 do CPC/15), deverão, 

como não poderia ser diferente, observar os requisitos legais e as normas editadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (art. 196 CPC/15), sob pena das mesmas serem 

consideradas nulas. 

 

No processo judicial eletrônico as comunicações via correio eletrônico 

não poderão ter caráter oficial, mas tão somente informativo, conforme previsto no art. 5º 

§4º da Lei 11.419/2016. 

 

Na tramitação dos processos por meio físico, para a intimação dos 

advogados públicos, membros do Ministério Público e Defensoria Pública, via correio 

eletrônico, ser considerada válida, deverão ser observados os seguintes requisitos: a) por 

força dos arts. 246 §1º e 1.050 do CPC/15, serem dirigidas exclusivamente aos endereços 
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eletrônicos cadastrados por cada instituição junto à administração do respectivo Tribunal; 

b) permitir acesso à íntegra digitalizada do processo correspondente, conforme preceitua 

o art. 9º §1º da Lei 11.419/06. 

 

Em relação a intimação pessoal dos advogados públicos, outro ponto 

que merece destaque é que além das modalidades carga, remessa ou meio eletrônico, 

quando frustrada esta última ou nos casos de urgência devidamente fundamentada, tal ato 

processual também poderá ser realizado por oficial de justiça (art. 275 CPC/15), 

observada a regra constante no art. 269 §3º do CPC/15. 

 

É de suma importância apontar que o entendimento até aqui exposto, 

bem como as regras trazidas pelo artigo 231, II, III, V, VI e VIII do CPC/15, por força do 

art. 6° da Lei nº 12.153/09, também deverão ser observadas e seguidas no rito dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo afastada a aplicação de qualquer 

entendimento que não se coadune com tais disposições, como, por exemplo, o trazido 

pelo Enunciado 13 do FONAJE84. 

 

Por fim, o art. 269 §1º do CPC/15 faculta ao advogado promover a 

intimação do advogado da outra parte pelos correios, juntando aos autos a comprovação. 

O §3º do citado artigo afirma que 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, deixando clara aplicação de tal regra aos entes públicos, apesar de existir doutrina 

em sentido oposto85. 

4. DO REGIME JURÍDICO CONSTITUCIONAL DIFERENCIADO NAS 

OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS. 

 

                                                
84 FONAJE – ENUNCIADO 13 – Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso. 
85 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

60. 
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4.1. Do regime constitucional. 

 

O procedimento de execução contra o Poder Público, nas obrigações 

que reconhecem a exigibilidade de obrigações de pagar quantia, encontra-se previsto no 

art. 100 da CF/1988 e art. 97 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias). 

 

Observe-se que o CPC/15, por óbvio, não tem o condão de alterar o 

“procedimento jurisdicional constitucionalmente diferenciado”86 que remete a forma de 

pagamento ao regime do precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 

100, caput e §3º da Constituição de 1988. 

 

Tal procedimento diferenciado para a Fazenda Pública, segundo a 

doutrina, justifica-se por uma série de razões, tais como: a inalienabilidade dos bens 

públicos87, a continuidade do serviço público e, ainda, a isonomia no pagamento que será 

feito,88 em sua grande parte, por precatório. 

 

Essa é uma regra que deve ser mantida, pois realmente preserva o 

interesse público, impedindo a execução forçada em face de bens indispensáveis à 

existência do Estado. 

 

Discute-se, em sede doutrinária, se haveria, realmente, execução em tal 

procedimento. Minoritariamente, parcela da doutrina afirma que não haveria execução, 

justamente pela falta de fase expropriatória, afirmando-se que seria uma execução 

imprópria ou uma falsa execução.89 Contudo, majoritariamente, com o que concordamos, 

há uma atividade executiva sim, pois visa a solucionar a crise jurídica, satisfazendo o 

direito material do credor.90 

                                                
86 BUENO, Cassio Scarpinella. Projetos de Novo Código de Processo Civil comparados e anotados. São Paulo:  Saraiva, 2014, p 278. 
87 Com esses argumentos: DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Execução. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. p. 709; 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 15. ed. inteiramente revista. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. v. 

2, p. 308. 
88 Utilizando os três fundamentos: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil 3: tutela jurisdicional 

executiva. São Paulo: Saraiva, 2008. t. I, p. 381. 
89 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 20. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 3, p. 108. 
90 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. 
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Não obstante tal prerrogativa constitucional da Fazenda Pública no que 

se refere as obrigações pecuniárias, ocorreram substanciais inovações com o CPC/15. 

 

4.2. Da expedição do precatório. 

 

O §3º do art. 535 trata do efetivo pagamento da quantia fixada no título 

executivo judicial que tem por pressuposto a não impugnação da execução pela Fazenda 

ou a rejeição da defesa deduzida pela executada. 

 

O inciso I determina que expedir-se-á, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, em cumprimento ao já mencionado art. 100.  

 

A responsabilidade, portanto, pelo processamento do precatório é do 

Presidente do Tribunal, praticando, nesse sentido, atos de natureza administrativa, como 

se extrai dos Enunciados 311 do STJ e 733 do STF, ou seja, não estão sujeitos a recurso 

especial ou extraordinário posto que não são atos jurisdicionais,91 devendo ser 

solucionadas no juízo da execução.  

 

Quando muito, tais atos estão sujeitos a agravo regimental, se previstos 

no regimento interno, de igual modo, como ato administrativo, é possível a impetração 

de mandado de segurança,92 observado o prazo decadencial. 

 

Por sua vez, o inciso II estabelece que por ordem do juiz da causa, 

dirigida à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor – RPV - será realizado no prazo de 2 meses, 

                                                
p. 1078.  
91 STF, Pleno, AgRg 213.696/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1997; STJ, 6ª T., Ag 288.539/SP, rel. Min. Fernando Goncalves, 

j. 06.06.2000. 
92 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Execução cit., 2. ed., v. 5, p. 714-720. 
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contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente. 

 

Tais previsões eram encontradas no art. 17 da Lei nº 10.259/01, tendo 

sido, posteriormente, melhor organizado pelo art. 13 da Lei 12.153/09. 

 

Percebe-se, assim, um esforço do legislador em uniformizar essa 

questão. No caso da Justiça Federal, por exemplo, a questão está disciplinada na 

Resolução 168/11 do Conselho da Justiça Federal, que já determina o prazo de 60 dias 

para o pagamento, cabendo ao juiz expedir ofício requisitório ao presidente do tribunal 

regional federal correspondente, que tomará as providências necessárias para o eventual 

pagamento. 

 

4.3. Período de apresentação e regime de pagamento. 

 

De acordo com o art. 100 da CF, é obrigatória a inclusão no orçamento 

das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, 

oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários 

apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, 

quando terão seus valores atualizados monetariamente. 

 

Nesse sentido, cumpre ressaltar que os precatórios devem ser pagos já 

com o seu valor atualizado, não havendo expedição de precatório suplementar ou 

complementar para a atualização do valor do precatório que foi pago.  

 

Na dicção da Súmula Vinculante 17 do STF, durante o período acima 

não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.93  

 

Entretanto, caso haja atraso no pagamento, será devido o pagamento de 

                                                
93 Informativo 481: STJ, 1ª T., AgRg no REsp 1.240.532/RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.08.2011. Precedentes citados: 

AgRg no REsp 1.153.439-SP, DJe 29.06.2010; REsp 1.188.749-SP, DJe 21.05.2010. 
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juros moratórios, devendo ser expedido no precatório para tanto, pois não se pode agregar 

valores em precatório já inscrito.  

 

A expedição de precatório complementar não exige ajuizamento de 

nova execução contra a Fazenda, sendo, inclusive, dispensável nova citação, pois é a 

mesma execução, bastando intimação da Fazenda sobre os cálculos apresentados,94 sendo 

aplicáveis os índices inerentes à caderneta de poupança. 

 

Como é cediço, nos termos do art. 34, V, “a”, e do art. 35, I, da 

CR/1988, a União pode intervir nos Estados, bem como os Estados podem, por sua vez, 

intervir nos Municípios, por deixarem de pagar, por mais de dois anos, dívidas fundadas. 

Entretanto, o STF entende que somente se admite intervenção se o inadimplemento for 

voluntário e intencional, ou seja, se faz necessário uma atuação dolosa por parte do ente 

público.95 

 

4.4. Sequestro. 

 

O art. 100 da CR/88 refere-se ao sequestro, medida executiva que pode 

ser deferida pelo Presidente do Tribunal, excepcionando-se a impenhorabilidade dos bens 

públicos. 

 

Com o sequestro, que a rigor é um arresto sem natureza cautelar, pois 

tem natureza satisfativa e executiva,96 o Presidente do Tribunal bloqueia valores da pessoa 

jurídica pública, ostentando tal medida natureza administrativa, não cabendo recurso 

extraordinário ou especial; no máximo, caberia um mandado de segurança por parte do 

interessado, a ser julgado pelo colegiado do próprio tribunal e, sendo negada a ordem, 

caberá recurso ordinário constitucional ao STJ.97 Alguns tribunais preveem agravo 

                                                
94 Informativo 453: STJ, 2ª T., REsp 1.189.792/SP, rel. Min. Mauro Campbell, j. 26.10.2010. Precedentes citados: AgRg no REsp 

970.328/SP, DJe 17.03.2009; AgRg no AgRg no REsp 921.562/SP, DJe 08.06.2008; REsp 752.769/SP, DJ 30.11.2007; AgRg no Ag 

825.820/SP, DJ 22.10.2007; REsp 354.357/RS, DJ 26.05.2003. 
95 STF, Tribunal Pleno, IF 4663 AgRg/MG, rel. Min. Ellen Gracie, j. 06.03.2008. 
96 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Execução cit., 2. ed., v. 5, p. 724; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de 

direito processual civil cit., 15. ed., v. 2, p. 313. 
97 Informativo 473: STJ, 1ª T., RMS 32.592/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.05.2011. Precedente citado: RMS 32.806/SP, DJe 
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regimental, sendo dessa decisão cabível mandado de segurança e, sendo denegado, 

recurso ordinário constitucional ao STJ.  

 

O legitimado ativo para requerer o sequestro é a pessoa que sofreu o 

prejuízo. Discute-se quem será o legitimado passivo. Há quem sustente que tal medida 

deve ser direcionada à Fazenda Pública, incidindo sobre as verbas públicas, abrindo-se 

exceção à impenhorabilidade dos bens públicos98. Noutro giro, deve incidir sobre o 

patrimônio do credor que recebeu antes do momento adequado, não se atingindo o 

patrimônio público99, tese a qual adotamos. Há quem sustente que deve haver um 

litisconsórcio entre a Fazenda e o credor fura-fila.100 

 

Além da vedação à expedição de precatórios complementares ou 

suplementares de valor pago, é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da 

execução para fins de enquadramento como sendo de pequeno valor, eis que o RPV 

geralmente é pago entre sessenta e noventa dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
03.03.2011.  
98 SILVA, Ovídio A. Batista da. Curso de processo civil. 3. ed. São Paulo: RT, 1998. v. 2, n. 15.2, p. 116.  
99 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Novo processo civil brasileiro. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 272; CÂMARA, 

Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil cit., 15. ed., v. 2, p. 313-314. 
100 ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 8. ed. São Paulo: RT, 2002. p. 701. 
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5. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA PODER PÚBLICO. 

 

5.1. Adoção do regime jurídico único aos títulos judiciais. 

 

Realmente uma das principais inovações trazidas pelo CPC/15 no 

regime do Poder Público é a adoção de um regime jurídico único para os títulos judiciais, 

ou seja, independentemente na natureza da obrigação, bem como das partes envolvidas, 

eis que, sendo um título judicial teremos um cumprimento de sentença. 

 

De igual modo, o mesmo regime adotado de cumprimento de sentença 

contra particulares é aplicável ao Poder Público, ou seja, os art. 497 ao 501 que organiza 

os julgamentos das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, 

seja contra o Poder Público ou contra o Particular. 

 

A única variação é no cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pelo Poder Público, no âmbito 

infraconstitucional, está disposto em um par de artigos (art. 534 e 535 do CPC). Por outro 

lado, há que se registrar que o Poder Público se submete, como dito, ao modelo geral da 

execução de títulos judiciais, isto é, ao procedimento do cumprimento de sentença – que 

confirma o sincretismo processual101. 

 

Assim é estabelecido um limite mais rígido no que toca à igualdade 

jurídica entre as partes litigantes, com identidade de garantias processuais, já que 

                                                
101 Para José Carlos Barbosa Moreira, o sincretismo processual é a na junção das atividades jurisdicionais de cognição e execução, 

eliminando-se a diferenciação formal entre processo de conhecimento e processo de execução. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 

“Cumprimento” e “execução” de sentença: necessidade de esclarecimentos conceituais. In: Temas de direito processual: nona série. 

São Paulo: Saraiva, 2007). 
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estabelece o mesmo procedimento – cumprimento de sentença -  para a cobrança de 

créditos oriundos de sentença, quer sejam devidos por particulares, quer sejam devidos 

pelo Poder Público.  

 

Recorde-se que no regime do CPC de 1973 não se falava em 

cumprimento de sentença de quantia certa contra o Poder Público, sendo quase pacífico 

que, apesar da relativização da autonomia do processo de execução, no que toca ao título 

executivo judicial, trazida pela Lei nº 11.232/2005102, esta não atingia a Fazenda quando 

parte sucumbente.103  

 

Prevalecia a necessidade de se ajuizar uma nova ação de execução, isto 

é, tratava-se de um processo de execução autônomo.  

 

Há, ainda, um reforço da ideia de simplificação procedimental que a seu 

turno traria mais celeridade, sendo abolida a dicotomia processo de conhecimento e 

processo de execução, abandonando a inadequada lógica que haveria sempre uma 

supremacia do interesse público sobre o particular, que autorizaria um tratamento 

diferenciado. 

 

5.2. Algumas peculiaridades procedimentais.  

 

Ainda assim, observe-se que algumas particularidades foram 

estabelecidas se comparado o disposto nos arts. 534 e 535 ao art. 523, que trata do 

                                                
102 Lembre-se que a Lei 11.232/2005 inovou o procedimento de execução por quantia certa fundada em título executivo judicial, 

determinando que esta seja feita dentro do processo principal, sem a necessidade de instauração de um processo autônomo. Tem-se 

aqui o chamado sincretismo da execução. 
103 No particular, ensinavam então Ernani Fidelis dos Santos, Nelson Nery Júnior e Teresa Arruda Alvim Wambier: “O processo de 

execução de dividas pecuniárias contra a Fazenda Pública, entretanto, não foi atingido pelas reformas havidas no Código de Processo 

Civil. Muito pelo contrário, a estrutura do processo de execução de obrigação de pagar quantia certa, baseada na prévia inclu são da 

dívida no orçamento futuro da entidade devedora, decorrente de determinação judicial para tanto, e pagamento de acordo com a ordem 

cronológica de entrada dessa ordem, remonta à Constituição Federal de 1934. Desde então, as Constituições têm repetido o sist ema 

de pagamento de dívidas em dinheiro da Fazenda Pública através desse procedimento”. (Execução Civil. Estudo em homenagem ao 

Professor Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 336/337). No mesmo sentido, afirmando não haver 

cumprimento de sentença para pagar quantia contra a Fazenda Pública: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito 

processual civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 1080; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual 

civil cit., v. 5, p. 710. Em sentido contrário, afirmando que deveria ser aplicável à Fazenda Pública o cumprimento de sentença: 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil cit., 15. ed., v. 2, p. 311. LOURENÇO, Haroldo. Manual de Direito 

Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 873. 
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cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar 

quantia certa contra particulares, com o regime processual diferenciado do Poder Público. 

 

No que se refere ao procedimento, o art. 534, desenhado no princípio 

da inércia, extrai-se que o cumprimento se dará mediante provocação do exequente 

interessado que já deverá apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito 

contendo a identificação do exequente (o nome completo e o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) e informações 

que permitam o exercício do contraditório sobre o valor exigido, a saber: o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas;  o termo inicial e o 

termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a periodicidade da capitalização 

dos juros, se for o caso; e  especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. 

 

Se houver pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar 

individualmente o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o 

disposto nos §§ 1o e 2o do art. 113 que dispõem sobre a gestão do litisconsórcio facultativo 

pelo juízo, na hipótese de ser multitudinário. 

 

O § 2º do art. 534, exclui a aplicação da multa prevista no art. 523 §1º, 

mostrando-se compatível com o regime constitucional de precatório/RPV, vez que não 

há possibilidade normativa de pagamento imediato da dívida.  

 

Aliás, tal entendimento já se encontrava consolidado na 

jurisprudência104 quando reconhecia a inaplicabilidade da multa do então art. 475-J do 

CPC/73, porém agora há norma expressa em lei. 

 

5.3. Da impugnação ao cumprimento de sentença. 

 

                                                
104 Verifique-se: REsp 1201255 RJ 2010/0129823-1, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. “[...]Não há que se falar 

em incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC em sede de execução contra a Fazenda Pública, visto que não é possível 

exigir que Fisco pague o débito nos 15 dias de que trata o dispositivo supra, eis que o pagamento do débito alimentar será realizado 

na ordem preferencial de precatórios dessa natureza. [...]”  

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73
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A defesa da Fazenda, após intimada pessoalmente (por carga, remessa 

ou meio eletrônico), no cumprimento de sentença, se dará por meio de impugnação, nos 

próprios autos principais (art. 535 CPC), superando-se em absoluto, nesse ponto, o 

sistema processual anterior, que determinava a citação da Fazenda para opor ação de 

embargos, contudo, no que se refere ao prazo, mantem-se a alteração que já havia sido 

realizada pelo art. 1º-B da Lei nº 9.494/97, que ampliou de 10 para 30 dias o prazo para 

a mencionada ação de defesa. 

 

Cumpre registrar desde tal alteração há uma discussão sobre a sua 

constitucionalidade, pois deveria ser aplicado o prazo de 10 dias (previsto originalmente 

pelo art. 730 do CPC/73), por afronta à isonomia, visto que na execução fiscal, em que a 

Poder Público é o exequente, o executado tem 30 dias para embargar, contudo, tal 

tratamento diferenciado se justificaria na circunstância do particular em situação de maior 

fragilidade, eis que o título executivo da execução fiscal é elaborado por ato unilateral do 

credor (CDA).  

 

Na execução contra o Poder Público o título seria elaborado pelo 

Judiciário ou, se extrajudicial, com a participação da devedora105.  

 

De igual modo, tramita no STF uma ADC106, na qual se deferiu liminar 

determinando a suspensão de todos os processos em que se discuta a constitucionalidade 

do referido prazo.  

 

Há, ainda, que se consignar que o art. 884 da CLT prevê o prazo de 5 

dias. 

 

Não obstante o silêncio do art. 535 do CPC, o exequente deverá ser 

intimado para se manifestar por igual prazo, nos termos do art. 7º CPC, contudo, cremos 

que muitos autores afirmarão que, por se tratar de procedimento diferenciado, somente a 

                                                
105 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil cit., 15. ed., v. 2, p. 310-311. 
106 STF, Pleno, ADC-MC 11/DF, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.2007. 
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Fazenda Pública teria prazo de 30 dias, ou seja, a Fazenda Pública apresentaria sua 

impugnação no prazo de 30 dias, porém os particulares deveriam respondê-la no prazo de 

15 dias.  

 

No que toca ao efeito suspensivo da defesa interposta pela Fazenda, que 

sob a égide do CPC/73 não era objeto de regra específica, o CPC cometeu o mesmo erro, 

o que sempre gerou divergências sobre o tema107, existindo doutrina que se inclina a 

reconhecer um efeito suspensivo automático108 sendo certo que, por conta da sistemática 

do precatório não se admitia qualquer tipo de pagamento anterior ao trânsito em julgado 

(quer no processo principal, quer nos embargos), o que na prática implicava reconhecer 

efeito suspensivo. 

 

Com o CPC/15, o art. 535 §4º prescreve que, quando a impugnação da 

Poder Público for parcial, a parte não questionada da execução terá imediato 

prosseguimento. O §3º, por sua vez, diz que, não impugnada a execução ou quando 

rejeitada a impugnação formulada, será expedido o precatório ou a requisição de pequeno 

valor.  

 

Nesse sentido, pode-se extrair que na parte impugnada pelo Poder 

Público a execução será automaticamente suspensa, diversamente do que se passa nos 

casos de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa contra 

devedores em geral, o que era chancelado pelo STJ.109  

 

O art. 535 §3º do CPC afirma que não sendo impugnada a execução 

será expedido o precatório ou o RPV, superando a controvérsia que existia se, ainda 

assim, seria necessária a remessa dos autos ao contador.  

                                                
107 O tema era divergente no próprio STJ, como se observam dos votos dos Min. Laurita Vaz, MS 6864/DF e Min. Humberto Martins, 

Ag Reg REsp 1275883/PR. 
108 LUIZ, Daniela. A Prerrogativa Processual da Fazenda Pública de Obter Efeito Suspensivo Automático nos Embargos à Execução. 

Revista Jurídica da Procuradoria Geral do Estado do Paraná, Curitiba, n. 1, p. 39-52, 2010. Disponível 

em:<http://www.pge.pr.gov.br/arquivos/File/Revista_PGE_2010/03_A_prerrogativa_processual.pdf>, acesso 24 abril 2015. DIDIER 

JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Execução cit., 2. ed., v. 5, p. 712. Não reconhecendo a atribuição de efeito suspensivo 

automático: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil cit., 3. ed., p. 1081; BUENO, Cassio Scarpinella. 

Curso sistematizado de direito processual civil 3: tutela jurisdicional executiva cit., p. 389. 
109 STJ, 2ª T., AgRg nos EDcl no REsp 1.497.627/PR, rel. Min. Humberto Martins, julgado 14.04.2015.  
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Majoritariamente, só haveria remessa ao contador se for manifesto o 

excesso de execução, do contrário, a não apresentação de impugnação reflete a 

interpretação que a Fazenda concorda com o valor apresentado pelo exequente110, 

contudo, alguns autores sustentavam que sempre seria necessária a remessa ao contador, 

em nome do interesse público e da indisponibilidade do interesse público versado pela 

causa.111 

 

Na impugnação poderão ser alegadas as matérias presentes no art. 535 

CPC e, por se tratar de título judicial, não se poderá voltar a discutir o direito já fixado na 

sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material, havendo, portanto, uma limitação 

da cognição horizontal.112  

 

O art. 535 se mostra simétrico ao art. 525, onde se mantem a igualdade 

jurídica nas matérias alegáveis tanto pelo particular, como pela Fazenda Pública, nos seus 

respectivos cumprimentos de sentença.113 

 

No inciso I, do art. 535 do CPC, há a hipótese do denominado vício 

transrescisório, ou seja, o vício de citação que seria alegável até mesmo depois do 

transcurso do prazo de dois anos da ação rescisória, por meio de uma ação de querella 

nullitatis ou em sede exceção de não executividade.  

 

Trata-se da alegação da denominada exceptio nullitatis da sentença114, 

para o reconhecimento do vício constante na sentença existente, mas inválida. 

 

Observe-se que o legislador enfatiza que tal hipótese somente poderá 

ser suscitada se o réu não comparecer ao processo, pois, do contrário, o seu 

                                                
110 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil cit., 3. ed., p. 1080. 
111 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 640. 
112 Nesse sentido: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2015, p. 348. 
113 Afirmado que a repetição se mostra inútil, pois bastaria uma remissão genérica determinando a aplicação do art. 525 do NCPC: 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015 cit, p. 348. 
114 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Execução cit., v. 5, p. 372. 
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comparecimento sana o vício citatório (art. 239 § 1º CPC), além disso, com a formação 

da coisa julgada incide a eficácia preclusiva (art. 508 CPC). 

 

Assim, por exemplo, se a citação da Fazenda Pública no processo de 

conhecimento for realizada pelos correios, atrelada à revelia (rectius, ausência ao 

processo), ocorrerá uma nulidade que pode ser apresentada na impugnação, por violação 

ao art. 247, III CPC.  

 

Por óbvio, se houver comparecimento espontâneo não haverá prejuízo 

gerando, na verdade, a convalidação do ato de citação, já que a finalidade do ato foi 

atingida (art. 277 CPC). 

 

Admite-se, ainda, a alegação de ilegitimidade de parte (inc. II do art. 

535 CPC), condição da ação disposta no art. 485, VI CPC. 

 

No inciso III há a hipótese da “inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação”. Primeiro ponto a se ressaltar foi a mudança redacional, 

onde se substituiu a expressão “inexigibilidade do título” por inexequibilidade, gerada 

por um vício constante do título, bem como deixou claro que também é possível se alegar 

a inexigibilidade da obrigação constante do título.115 

 

A técnica legislativa é digna de nota.  

 

Realmente o que o legislador sempre previu foi uma hipótese de 

inexequibilidade do próprio título, bem como agora deixa claro que título e obrigação são 

institutos que não se confundem.  

 

                                                
115 Essa distinção já era clamada pela doutrina: DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Execução cit., v. 5, p. 375. 

LOURENÇO, Haroldo. Manual de Direito Processual Civil cit., p. 859. 
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É possível se ter um título totalmente válido, contudo a sua obrigação 

não possui mais exigibilidade (art. 786 CPC) pois, por exemplo, simplesmente, já ocorreu 

o pagamento. 

 

O §5º do art. 535 CPC afirma que se considera inexigível a obrigação 

reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado 

inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato 

normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle de 

constitucionalidade concentrado ou difuso, informando o §6º que os efeitos da decisão do 

STF poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. 

 

Sobre tal modulação, cumpre registrar o Enunciado 176 do FPPC, onde 

se afirma que compete exclusivamente ao STF modular os efeitos da decisão prevista no 

§13 do art. 525, o qual merece aplicação para o art. 535 §6º CPC. 

 

O mencionado dispositivo consagra a denominada coisa julgada 

inconstitucional.  

 

Tem-se, a rigor, uma hipótese de rescisória de sentenças 

inconstitucionais, sem a necessidade de observância do prazo bienal, bem como sem ser 

da competência originária de um tribunal, tampouco a propositura de uma ação 

autônoma.116 

 

Nesse sentido, cumpre consignar o Enunciado 58 do FPPC que afirma 

que tais decisões de inconstitucionalidade devem ser proferidas pelo plenário do STF. 

 

O §7º afirma que a decisão do STF referido no §5º deve ter sido 

proferida anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, consagrando o que 

                                                
116 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Execução cit., v. 5, p. 375; ZAWASCKI, Teori Albino. Embargos à 

execução com eficácia rescisória: sentido e alcance do art. 741, parágrafo único, do CPC. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2005. 

n. 125, p. 81-82. 
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já era afirmado pela doutrina117 e pela jurisprudência (Súmula 487 do STJ), evitando-se, 

que decisões posteriores tenham o condão de desfazer a coisa julgada material, violando 

a segurança jurídica preconizada pelo art. 5º, XXXVI da CR/88. 

 

Primando pela clareza, afirma o §8º que se a decisão do STF (prevista 

no §5º) tiver sido proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação 

rescisória, cujo prazo (art. 975 CPC) será contado do trânsito em julgado da decisão 

proferida pelo STF, fortalecendo o papel do STF como corte constitucional. 

 

Esse, inclusive, já vinha sendo a interpretação realizada pelo STF para 

os casos de violação à Constituição, afirmando que se os tribunais divergiam sobre a 

interpretação constitucional, caberia rescisória para fazer prevalecer o entendimento da 

corte suprema.  

 

Assim, a jurisprudência já havia criado uma hipótese de distinguishing 

ao Enunciado 343 do STF, pois deixou de ter incidência em matéria constitucional, 

passando a rescisória a ser um instrumento de controle de constitucionalidade118, agora 

com previsão expressa em lei. 

 

Para se evitar um tratamento diferenciado, tal regra é repetida no art. 

525 §15º onde, de igual modo, se admite o manejo da ação rescisória para a mencionada 

hipótese pelo particular. 

 

O inciso IV permite a alegação de “excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções” e, nessas hipóteses, cumpre se observar os arts. 535 §2º c/c 917 

§2º CPC, onde se afirma que se houver a alegação de que o exequente, em excesso de 

execução, pleiteia quantia superior a resultante do título, caberá à executada/impugnante 

informar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

                                                
117 LOURENÇO, Haroldo. Manual de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 876. 
118 STF, Plenário, RE 328.812 ED/AM, rel. Gilmar Mendes, j. 06.03.2008. 
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arguição, denominada de exceptio declinatoria quanti, que já era exigível para a Fazenda 

Pública, segundo o STJ119, por refletir o princípio da cooperação (art. 6º CPC). 

 

No que se refere à cumulação indevida de execuções, deve ser 

observado o disposto no art. 780 do CPC, que define tal instituto. 

 

O inciso V permite a alegação de incompetência absoluta ou relativa do 

juízo da execução na impugnação manejada pela Fazenda Pública, demonstrando uma 

sintonia com os arts. 337, II, 525, VI e 917, V do CPC, eis que tanto a incompetência 

absoluta, como a relativa serão alegáveis sempre de maneira incidental, não havendo mais 

exceção de incompetência.  

 

De igual modo, para a alegação de incompetência na execução deverá 

ser observado o art. 516 CPC, o qual estabelece as regras de competência no cumprimento 

de sentença. 

 

O inciso VI permite que a Fazenda Pública suscite qualquer causa 

modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 

transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, 

contudo, substituindo a expressão “sentença” por “trânsito em julgado”, o que já se 

afirmava em sede doutrinária, bem como saliente-se ser um rol exemplificativo, 

admitindo a alegação de, por exemplo, renúncia ao crédito, remissão, confusão etc.120 

 

Recorde-se aqui que a impugnação não tem, em regra, efeitos 

rescisórios, razão pela qual o legislador enumera as hipóteses de defesa e marca a 

superveniência das causas modificativas e extintivas da obrigação à sentença.  

 

Há regra expressa no que diz respeito à alegação de impedimento ou 

suspeição (art. 535 §1º), remetendo-se à disciplina ao disposto nos arts. 146 e 148, a saber: 

                                                
119 STJ, REsp 1.085.948/RS, 6ª T., rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16.06.2009. 
120 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil cit., 3. ed., p. 1123. LOURENÇO, Haroldo. Manual de 

Direito Processual Civil cit., p. 560. 
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por petição específica, a ser protocolada em 15 dias da data da ciência do fato que 

supostamente atinge a imparcialidade do juiz.  

 

Alegada a suspeição ou impedimento não haverá suspensão da 

execução, eis que o efeito suspensivo ex lege não pode ser presumido, pelo contrário, o 

art. 146 §2º afirma que “distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus 

efeitos”, o que deixa claro se tratar de um efeito suspensivo ope iudicis, sendo ratificado 

pelo §3º do mesmo artigo, onde afirma que “enquanto não for declarado o efeito em que 

é recebido o incidente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA O PODER PÚBLICO. 

 

6.1. Considerações iniciais e natureza da obrigação.  

 

No que se refere à execução baseada em título extrajudicial contra à 

Fazenda Pública, há o art. 910 do CPC/15 que, de maneira inédita, regulamenta 

expressamente o seu cabimento, o que já era admitido pelo Enunciado 279 da Súmula do 

STJ121, afirmando que a mesma será citada, para no prazo de 30 dias, opor embargos.  

 

                                                
121 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil cit., 15. ed., v. 2, p. 309. 
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O previsto no artigo em comento é para o pagamento de quantia certa, 

eis que se a obrigação for de fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro, os 

procedimentos são os respectivos (art. 814 ao 826 CPC), inexistente qualquer regra 

diferenciada para a Fazenda Pública, à falta de exigência constitucional para tais 

obrigações.122 

 

Como já se pode perceber, até pela simplicidade da regulamentação, 

realizada em somente um dispositivo, que serão aplicáveis todas as regras da execução 

extrajudicial comum, com as adaptações contidas no art. 910 CPC. 

 

Nesse sentido, abordaremos nos itens a seguir o procedimento de 

execução extrajudicial para pagar quantia, já com as adaptações. 

 

6.2. Sobre o processo de execução. 

 

O processo de execução extrajudicial está previsto dos arts. 797 ao 805, 

que são regras gerais que serão aplicáveis a todas as execuções extrajudiciais, ou seja, 

para obrigações de entrega de coisa (art. 806 ao 813), para obrigações de fazer ou não 

fazer (art. 814 ao 823) e para as obrigações de pagar quantia certa (art. 824 ao 909), além 

dos procedimentos especiais para execução extrajudicial nas obrigações de pagar quantia 

contra a Fazenda Pública (art. 910) e de alimentos (art. 911), além da execução fiscal, que 

está prevista na Lei nº 6.830/90 (art. 784, XI do CPC). 

 

De igual modo, cumpre registrar que a execução extrajudicial é 

disciplinada à exaustão e, portanto, se aplica subsidiariamente ao cumprimento de 

sentença (arts. 513, caput c/c 771). 

 

Caso, ainda assim, haja alguma omissão no rito da execução 

extrajudicial, serão aplicadas as normas inerentes ao processo de conhecimento, como 

sugere o art. 771, parágrafo único do CPC/15. 

                                                
122 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 554. 
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6.3. Da petição inicial.  

  

Por se tratar de um processo de execução, ou seja, uma execução 

autônoma, com aplicação supletiva das normas do processo de conhecimento, começará 

com a apresentação de uma petição inicial, devendo ser observados os requisitos previstos 

no art. 798 e 799, além dos artigos genéricos inerentes a qualquer inicial, previstos nos 

arts. 319, 320, 106, I e 77, V, na forma do art. 771, parágrafo único, com as devidas 

adaptações.  

 

Assim, deverá ser indicado o juízo competente, ser feita a qualificação 

completa das partes, inclusive com a indicação do endereço eletrônico, uma sucinta 

narrativa dos fatos, eis que o exequente já é titular de um título executivo extrajudicial 

(art. 783 CPC), ser feito um pedido com suas especificações, indicação do valor da causa, 

além da indicação do endereço profissional do advogado. 

 

Nesse sentido, um documento essencial, inerente à petição é o título 

executivo (art. 798, I, “a” c/c 784 do CPC/15).  

 

De igual modo, deve o exequente apresentar o demonstrativo do débito 

atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia 

certa (art. 798, I, “b”). Tal demonstrativos deverá observar, obrigatoriamente, o art. 798, 

parágrafo único do CPC.  

 

Cabe registrar que, na forma do art. 509 §3º CPC, deve o CNJ 

desenvolver e colocar à disposição programa de atualização financeira para que seja 

preenchido com maior facilidade tal requisito. 

 

De igual modo, incumbe ao exequente demonstrar a prova que se 

verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso (art. 798, I, “c”), de que adimpliu 

a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado 
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não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do 

exequente (art. 798, I, “d”).  

 

Além dos mencionados requisitos, incumbe ao exequente indicar, na 

forma do art. 798, II a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um 

modo puder ser realizada, como, por exemplo, na execução de alimentos, que pode ser 

por prisão ou por penhora de bens; os nomes completos do exequente e do executado e 

seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica e os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.  

 

A jurisprudência tem admitido, inclusive, que se esgotadas todas as 

diligências cabíveis, é direito do credor requerer a expedição de ofícios a órgãos públicos 

e particulares, sem ofensa ao sigilo bancário e fiscal, para localizar o devedor e/ou bens 

penhoráveis, evitando cerceamento na instrução.123 Observe-se que se faz necessário o 

esgotamento de todos os meios possíveis para localização dos bens.124 

 

Incumbe, ainda, ao exequente, nos termos do art. 799 requerer a 

intimação de todos os interessados, contudo, tal artigo somente é aplicável à execução 

comum, ou seja, contra particulares, pois, o que se refere à execução contra o Poder 

Público, como não haverá penhora, tais providências se mostram incompatíveis. 

 

Não há necessidade de se requerer a produção probatória, eis que, nessa 

hipótese, não há o que ser demonstrado pelo autor, pois já há nos autos um documento 

que, por força de lei, tem eficácia executiva (arts. 783 e 786).  

 

6.4. Emenda. Interrupção prescrição. 

 

Caso não sejam atendidos quaisquer dos requisitos da petição inicial, o 

juiz determinará a sua emenda e, não sendo esta realizada, haverá indeferimento da 

                                                
123 Súmula 47 do TJRJ 
124 STJ, 4ª T., AgRg no Ag 1.386.116/MS, rel. Min. Raul Araújo, j. 26.04.2011. AgRg no REsp 595.612/DF, rel. Min. Hélio Quaglia 

Barbosa, 4ª T., DJ 11.02.2008; REsp 306.570/SP, rel. Min. Eliana Calmon, DJU 18.02.2002.  
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petição inicial (art. 801).  

 

Cremos que deve ser aplicado o art. 321 c/c 6º do CPC, sendo 

necessário que o magistrado indique precisamente o que deve ser emendado. 

 

O STJ, por exemplo, já admitiu a apresentação do título executivo 

original ainda que depois do prazo fixado para emenda, aplicando o princípio da 

instrumentalidade.125 

 

Não vemos óbice a se aplicar o regime jurídico previsto nos arts. 331 e 

332 §3º, a fim de se permitir a retratação do juízo diante de eventual apelação. 

 

O despacho que ordenar a citação, desde que realizada em observância 

ao disposto no §2º do art. 240, interrompe a prescrição (Súmula 150 do STF), ainda que 

proferido por juízo incompetente, a qual retroagirá à data de propositura da ação (art. 

802).  

 

Observe-se que não há mais vedação que a citação se realize pelos 

correios (art. 247)126 no processo de execução extrajudicial comum, contudo, sendo uma 

execução extrajudicial contra o Poder Público, a regra é que a citação se dê por oficial de 

justiça (art. 247, III c/c 249 do CPC/15).  

 

Não execução comum é possível, eventualmente, que a citação seja 

ficta (Enunciado 196 do STJ), contudo, sendo contra o Poder Público tal modalidade será 

inviável, pois sempre será realizada por intermédio da advocacia pública (art. 75, I ao IV 

do CPC/15. 

 

Na execução fiscal a regra é a citação postal (art. 8º da Lei 6.830/1980). 

                                                
125 Informativo 471: STJ, 4ª T., REsp 924.989/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.05.2011. Precedentes citados: REsp 595.768-

PB, DJ 10.10.2005; AgRg no REsp 747.949-PR, DJ 03.10.2005; REsp 329.069-MG, DJ 04.03.2002; AgRg no REsp 330.878-AL, 

DJ 30.06.2003; REsp 329.069-MG, DJ 04.03.2002; REsp 49.910-MS, DJ 05.02.1996; REsp 467.358-PR, DJ 20.10.2003. 
126 Cremos que mesmo não havendo proibição, a citação deverá ser por oficial de justiça, por força do art. 829 §1º do CPC. 
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6.5. Execução extrajudicial nas obrigações entrega coisa. 

 

Como mencionado, à todas as obrigações constantes em títulos 

extrajudiciais serão aplicáveis as normas gerais (art. 795 a 805). 

 

Nesse sentido, no procedimento baseado título extrajudicial que reflita 

uma obrigação de entrar coisa será necessária a elaboração de uma petição inicial, como 

já explanado, sendo citado o executado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação 

(art. 806) e, o magistrado, ao despachar a inicial, poderá fixar multa por dia de atraso no 

cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele 

insuficiente ou excessivo (art. 806 §1º).  

 

Cumpre registrar que o valor de tal multa somente poderá ser alterada 

para o futuro, na forma do art. 537 §1º do CPC, não podendo incidir sobre prestações 

vencidas. 

 

Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca 

e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, respectivamente, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que 

lhe foi designado (art. 806 §2º).  

 

Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e 

considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de 

frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver (art. 807).  

 

Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o 

terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la (art. 808), ou seja, a sua 

oitiva depende do prévio depósito da coisa.  
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Os bens do adquirente respondem pela execução quando fundada em 

direito real ou obrigação reipersecutória, na forma do art. 790, I CPC.  

 

O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da 

coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for 

reclamada do poder de terceiro adquirente (art. 809) e, não constando do título o valor da 

coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a 

ao arbitramento judicial (§1º), que serão apurados em liquidação o valor da coisa e os 

prejuízos (§2º).  

 

Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por 

terceiros de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória (art. 810) 

e, havendo saldo, em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao 

requerer a entrega da coisa ou em favor do exequente, esse poderá cobrá-lo nos autos do 

mesmo processo (art. 810, parágrafo único).  

 

Quando a execução extrajudicial recai sobre coisa incerta, determinada 

pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se 

lhe couber a escolha (art. 811).  

 

É o que ocorre, por exemplo, na obrigação de entregar um cavalo do 

haras ou um dos cães do canil. Nessas hipóteses haverá a concentração da obrigação, 

permitindo a escolha do que será entregue. 

 

Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição 

inicial. Se o título for omisso a escolhe incumbe ao devedor, na forma do art. 244 do CC.  

 

Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo perito de sua 

nomeação (art. 812). 
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6.6. Execução extrajudicial nas obrigações de fazer e não fazer. 

 

Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título 

extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no 

cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida e se tal multa já estiver 

prevista no título e for excessiva, o juiz poderá reduzi-lo (art. 814, parágrafo único).  

 

Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será 

citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado 

no título executivo (art. 815).  

 

Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito 

ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa 

do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, sendo 

apurada em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa (art. 816).  

 

Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, 

a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado o que, 

evidentemente, somente é aplicável para obrigações fungíveis (art. 817).  

 

Nessa hipótese o exequente adiantará as quantias previstas na proposta 

que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. 

 

Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 (dez) dias 

e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação, havendo impugnação o 

juiz a decidirá (art. 818, parágrafo único).  

 

Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer 

de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 

(quinze) dias, que o autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante (art. 819). 
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Se o exequente quiser executar ou mandar executar, sob sua direção e 

vigilância, as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência, 

em igualdade de condições de oferta, em relação ao terceiro (art. 820). Tal direito deve 

ser exercido no prazo de 5 (cinco) dias, após aprovada a proposta do terceiro. 

 

Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a 

satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para 

cumpri-la e, havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida 

em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia 

certa.  

 

Nas obrigações de não fazer, se o executado praticou ato a cuja 

abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que 

assine prazo ao executado para desfazê-lo (art. 822) o que não poderia ter sido feito.  

 

Não existe mora, eis que são obrigações negativas, podendo haver 

inadimplemento, quando o executado praticar ato que estava obrigado a não realizar. 

 

Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz 

que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos e, não sendo 

possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após 

a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa (art. 823). 

 

6.7. Execução extrajudicial nas obrigações de pagar. 

 

A execução por quantia certa contra particulares, seja judicial ou 

extrajudicial, se realizará por expropriação de bens do executado, ressalvadas as 

execuções especiais, como afirma o art. 824.  

 

Tal execução especial é a manejada contra o Poder Público, que será 

pelo regime do precatório (art. 100 da CR/88) ou do RPV. 
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6.8. Despacho na inicial. Impossibilidade de fixação de honorários. 

 

Determina o art. 827 que o juízo, ao despachar a inicial, fixará, de plano, 

os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado, determinando 

a citação do executado que poderá assumir algumas posturas diante de tal mandado, que 

serão analisadas separadamente.  

 

Cremos que tal dispositivo é totalmente incompatível com o Poder 

Público, eis que tal verba de honorários é fixada com intenção de estimular o executado 

a realizar o pagamento, tanto que os mesmos podem ser reduzidos à metade, se efetuado 

o adimplemento integral (art. 827 §1º do CPC/15), eis que o Poder Público não tem como 

efetuar o pagamento da obrigação, eis que o mesmo se dará por precatório (art. 100 

CR/88) ou pelo RPV.  

 

Destarte, o Poder Público será citado para opor embargos no prazo de 

30 dias, como determina o art. 910 do CPC, não sendo possível se aplicar o art. 827. 

 

6.9. Posturas do executado. 

 

Com a citação do executado no procedimento comum vários prazos se 

iniciam. Há, a rigor, quatro posturas possíveis por parte do executado: pagamento no 

prazo de 3 dias a contar da citação (art. 829); inércia do executado em efetuar o pagamento 

no prazo acima (art. 829 §1º); oposição de embargos do executado - prazo de 15 dias (art. 

915 c/c 914); pedido de parcelamento compulsório – prazo de 15 dias (art. 916).  

 

Dessas quatro posturas, somente os embargos são compatíveis com o 

Poder Público.  

 

Como visto, a primeira possibilidade seria que o executado realizasse o 

pagamento, contudo, o Poder Público não tem tal possibilidade, portanto, o regramento 
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do art. 829 se mostra incompatível, devendo ser observado o art. 910 do CPC.  

 

Na inércia do executado, nos termos do art. 829 §1º, já haverá penhora 

e avaliação dos bens indicados pelo credor (art. 829 §2º) e, novamente, tal postura é 

incompatível com o Poder Público, eis que não há possibilidade de pagamento, tampouco 

penhora e avaliação.  

 

A terceira possibilidade no procedimento comum é a oposição de 

embargos à execução, essa compatível com o Poder Público, devendo ser observado o 

art. 910 do CPC. 

 

A contar da juntada aos autos do mandado de citação (art. 231), tem o 

executado o prazo de 15 dias para opor embargos do executado (art. 915), contudo, o 

Poder Público terá o prazo de 30 dias, como determina o art. 910 do CPC.  

 

Por fim, poderá o executado, no prazo para os embargos, requerer o 

parcelamento da dívida, na forma do art. 916, contudo, tal postura é incompatível por 

parte do Poder Público. 

 

6.10. Procedimento para expedição do precatório ou RPV. 

 

Nos termos do art. 910 §1º do CPC/15, não opostos os embargos, ou 

transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. 

 

6.11. Aplicação supletiva do cumprimento de sentença. 

 

Afirma o §3º do art. 910 do CPC/15 que se aplica, no que couber, o 

disposto nos artigos 534 e 535, ou seja, as normas inerentes ao cumprimento de sentença 

nas obrigações de pagar contra a Fazenda Pública. 
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Nesse sentido, cremos ser aplicável à execução extrajudicial contra a 

Fazenda o previsto nos §§ 1º ao 4º do art. 535, sendo incompatível os demais parágrafos, 

por tratarem de hipóteses específicas inerentes aos títulos judiciais, onde se admite a 

“revisão” da coisa julgada, sempre que fundada em decisão declarada inconstitucional 

pelo STF. 

 

No que se refere ao art. 534, o mesmo se mostra compatível, devendo 

ser aplicado à execução extrajudicial na sua inteireza, inclusive no que refere à 

impossibilidade de se aplicar a multa prevista no art. 523 §2º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
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7.1. Nomenclatura. 

 

No CPC/73 havia várias nomenclaturas par tal defesa, contudo, com o 

CPC/15 foi adotado o nome embargos à execução, não havendo mais que se falar em 

embargos à execução ou do devedor, como se observa do art. 914 e seguintes. 

 

De igual modo, constitui-se na modalidade de defesa típica do 

executado no processo de execução extrajudicial, o que deve ser observado na execução 

extrajudicial contra o Poder Público. 

 

7.2. Natureza jurídica. 

 

Como dito, o executado defende-se na execução extrajudicial por meio 

dos embargos à execução, cujo conteúdo compreende matérias de defesas, contudo, ele é 

apresentado na forma de uma ação. Nesse sentido, há alguns imbróglios na doutrina.  

 

Majoritariamente, afirma-se que os embargos à execução têm natureza 

jurídica de ação de conhecimento incidental.127 São muitas as argumentações que 

sustentam tal tese: exige-se distribuição por dependência ao feito principal, devendo ser 

elaborada uma petição inicial (arts. 319 e 320), a qual poderá, inclusive, ser rejeitado 

liminarmente (art. 918), além disso, formará autos apartados, podendo o advogado 

declarar a autenticidade dos documentos carreados (art. 914 §1º do CPC/15), havendo 

possibilidade de se alegar todas as matérias inerentes a um processo de conhecimento 

(art. 917, VI e 910 §2º do CPC/15), havendo possibilidade de realização de AIJ (art. 920, 

II). Há, ainda, os três elementos da demanda (partes, causa de pedir e pedido), bem como 

o ônus da prova incumbe ao embargante.  

 

Assim, se mostra totalmente adequado serem classificados como uma 

                                                
127 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. 

p. 1090; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Execução. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. v. 5, p. 343-344; 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil cit., 15. ed., p. 351; HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. A execução 

civil cit., p. 75. 
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ação. 

 

Mesmo diante de tantos argumentos, há quem, coerentemente, afirme 

não se tratar de ação, mas de defesa do executado em face do exequente, pois seria a 

mesma ação que já está sendo exercida.128 

 

Há, ainda, quem afirme uma natureza jurídica mista, de ação e defesa,129 

a depender do conteúdo versado nos embargos, eis que se forem debatidas questões 

relativas à admissibilidade da execução ou que combatem os atos executivos, tais como 

penhora e avaliação, teriam natureza de defesa; contudo, se debaterem a inexistência ou 

extinção da obrigação, haveria uma natureza jurídica de ação.130 

 

Admitindo os embargos como tendo natureza jurídica de ação, há nele 

os três elementos da demanda exigidos pelo art. 337 §2º do CPC/15, como mencionado. 

De acordo com o pedido imediato, classifica-se o conteúdo das ações em declaratórias, 

constitutivas e condenatórias (teoria trinária).  

 

Dessas três possibilidades, exclui-se o conteúdo condenatório, 

ressalvado o pedido quanto às custas do processo e honorários. Nesse sentido, há novo 

embate sobre o conteúdo dos embargos à execução.  

 

Há os que defendem que os embargos à execução consistem em uma 

ação declaratória, pois seu pedido imediato sempre será declaratório.131 Seria uma ação 

constitutiva, pois, predominantemente, retira a eficácia executiva do título,132 nesse 

sentido, constitutiva negativa133. E, por fim, seu conteúdo seria variável, podendo ser 

declaratório ou constitutivo, a depender do fundamento e dos termos do pedido 

formulado.134  

                                                
128 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, 3. Tutela jurisdicional executiva. São Paulo: Saraiva, 

2008. p. 504. 
129 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante cit., p. 1075. 
130 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução. São Paulo: RT, 2008. n. 3.7.1, p. 118-120. 
131 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2005. v. 2, n. 15.1, p. 540. 
132 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil cit., 15. ed., p. 354. 
133 HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. A execução civil cit., p. 75. 
134 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Embargos à execução. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 292-293. 
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7.3. Desnecessidade de garantia do juízo para sua admissibilidade. 

 

A garantia do juízo não é requisito de admissibilidade para a 

apresentação dos embargos à execução (art. 914), contudo, na execução fiscal, ainda 

permanece tal exigência (art. 16, § 1º, da Lei 6.830/1980).135 

 

Em síntese, desde a Lei 11.382/2006, a segurança do juízo não era mais 

pressuposto para o ajuizamento dos embargos à execução, mas um dos requisitos para 

atribuição de efeito suspensivo, como será analisado adiante (art. 914 e 919 §1º do 

CPC/15). 

 

7.4. Prazo. 

 

O prazo para a oposição dos embargos é, em regra, de quinze dias, 

contado da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915, caput, do CPC/15). 

 

Cumpre, contudo, registrar que, na execução fiscal, por se exigir 

garantia do juízo, o termo a quo para a oposição dos embargos se inicia com a intimação 

do executado da penhora (art. 16 da Lei 6.830/1980). De igual modo, tanto na execução 

fiscal, como na execução contra o Poder Público, o seu prazo é de 30 dias (art. 910 CPC). 

 

Observe-se que o termo a quo é a juntada aos autos do mandado de 

citação, não havendo relevância ter ocorrido penhora ou não, eis que, como dito, os 

embargos dispensam garantia do juízo. 

 

7.5. Efeito suspensivo. Reexame necessário.  

 

Os embargos, em regra, não são dotados de efeito suspensivo, ou seja, 

                                                
135 Cumpre registrar que o STJ tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses 

de insuficiência da penhora, desde que ela venha a ser suprida posteriormente: STJ, 1ª T., REsp 1.023.309-RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 

21.09.2010. Precedentes citados: REsp 865.336-RS, DJe 27.04.2009; REsp 97.991-MG, DJ 1º.06.1998. 
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não têm o efeito suspensivo ope legis, somente sendo possível o efeito suspensivo ope 

iuris, mediante o preenchimento dos requisitos do art. 919 §1° do CPC/15.  

 

Concedido ou não o efeito suspensivo aos embargos restará ao 

interessado o manejo de agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único).  

 

De igual modo, ainda que concedido o efeito suspensivo (art. 919 § 5º), 

não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora 

e de avaliação dos bens, como, por exemplo, para evitar deterioração (art. 852 do CPC/15) 

ou repetição da avaliação (art. 873 do CPC/15).  

 

No que toca aos embargos manejados pelo Poder Público, os mesmos, 

por óbvio, não dependem garantia do juízo para admissibilidade.  

 

Sobre a atribuição ou não de efeitos suspensivo aos mencionados 

embargos, majoritariamente, teriam efeito suspensivo automático, não necessitando 

sequer de garantia do juízo para a sua atribuição136, pois a expedição do precatório ou da 

requisição de pequeno valor depende do trânsito em julgado, tanto do processo de 

conhecimento, quanto das decisões proferidas no processo de execução e dos eventuais 

embargos ajuizados. Há, contudo, quem defenda ausência de efeito suspensivo aos 

embargos, aplicando-se o art. 739, somente sendo atribuído no caso concreto, se 

preenchidos os requisitos legais, dispensada a exigência de penhora137. 

 

Os embargos opostos pela Fazendo exigem petição autônoma, autuação 

em separado, bem como distribuição por dependência, devendo ser ouvido o embargado 

no prazo de quinze dias138. Da decisão dos embargos será admissível a interposição de 

apelação, sendo aplicável o art. 1012 §1º, III do CPC, ou seja, tal apelação possuirá duplo 

efeito. 

                                                
136 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. V. 2ª ed. Ed. JusPodium, 2010. p. 712. 
137 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 

2011, p. 1081. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil: tutela jurisdicional executiva, 3. São 

Paulo: Saraiva, 2008, p. 389. 
138 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. V. 2ª ed. Ed. JusPodium, 2010. p. 715. 
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Na hipótese dos embargos debaterem parcialmente o objeto da 

execução, será admissível a expedição do precatório da parte incontroversa como 

admitido pela jurisprudência139.  

 

Na hipótese da rejeição dos referidos embargos, controverte doutrina e 

jurisprudência sobre a necessidade de reexame necessário. Majoritariamente, somente 

haveria necessidade de reexame necessário na hipótese de acolhimento dos embargos na 

execução fiscal, como determina o art. 496, II do CPC, nos embargos manejados pela 

Fazenda Pública não haveria reexame140. Por outro lado, há quem sustente que havendo 

rejeição dos embargos manejados pela Fazenda Pública seria necessário reexame141.  

 

Cremos que não deve haver reexame necessário, por ser instituto 

incompatível com nosso ordenamento jurídico, por violar a igualdade jurídica, bem como 

por subverter o interesse privado em conflito com o interesse do administrador público. 

 

7.6. Procedimento. 

 

Como os embargos possuem natureza jurídica de ação, há que se falar 

em procedimento (arts. 918 e 920, do CPC/15), a ser iniciado por uma petição inicial 

(arts. 319 e 320, do CPC/15). 

 

Haverá distribuição por dependência, em razão da competência 

funcional para processá-los e julgá-los (art. 914 §1º),142 coexistindo duas ações, com 

possibilidade de decisões em momentos distintos.  

 

Nesse sentido, é admissível, inclusive, o desentranhamento dos 

embargos para a subida ao tribunal, com a manutenção dos autos da execução no juízo de 

                                                
139 STJ, 6a T., Resp 714.235/RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 24.02.2005. 
 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. V. 2ª ed. Ed. JusPodium, 2010. p. 711. STJ, 1ª T., Resp 

504.580/SC, rel. Min. José Delgado, julgado em 15.04.2003. 
141CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. V. II. 15ª ed. inteiramente revista. Ed. Lúmen Júris. Rio de 

Janeiro, 2008. p. 310. 
142 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante cit., p. 1076. 
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primeiro grau.143 

 

Nada obsta que tal petição inicial seja rejeitada liminarmente, por 

inépcia ou por intempestividade dos embargos, com a prolação de uma decisão sem 

resolução de mérito ou, por serem os embargos manifestamente protelatórios ou de 

improcedência liminar, julgando o mérito (art. 918 do CPC/15). 

 

Afirma o inciso I do art. 918 do CPC/15 que serão liminarmente 

indeferidos os embargos intempestivos, contudo, não se pode interpretar literalmente o 

dispositivo, pois, diante da natureza jurídica de ação (art. 5°, XXXV, CF/88), poderá o 

executado manejar a mesma pretensão por meio dos embargos, no prazo legal, ou por 

uma ação autônoma.  

 

Assim, mesmo que apresentados depois do prazo, os embargos devem 

ser recebidos como ação autônoma, aplicando-se o princípio da instrumentalidade.144 

 

Não obstante o inciso II, do art. 918 referir-se ao indeferimento da 

petição inicial e de improcedência liminar do pedido, caberá indeferimento não somente 

por inépcia, mas pela inobservância de quaisquer dos requisitos inerentes à petição inicial, 

desde que concedido prazo para emenda e esta não se realizar. 

 

O inciso III refere-se a embargos manifestamente protelatórios. 

Nitidamente, tenta o legislador evitar a utilização de embargos sem fundamentação 

idônea, com a única intenção de retardar a marcha processual.  

 

Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento 

de embargos manifestamente protelatórios (parágrafo único do art. 918, do CPC/15). 

 

Haverá, nesse caso, a prolação de uma decisão de mérito, ou seja, a 

                                                
143 STJ, 6ª T., AgRg no Ag 470.752/RJ, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 29.11.2005.  
144 Em conclusão semelhante: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil cit., 3. ed., p. 1096. STJ, 1ª T., 

REsp 729.149/MG, rel. Min. Teori Albino Zawascki, j. 24.05.2005. 
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apresentação sem uma fundamentação fático-jurídica razoável é uma terceira hipótese de 

improcedência liminar.145 Nessa hipótese, o embargante sofrerá, ainda, uma multa de até 

20% sobre o valor exequendo (art. 77 § 2º do CPC/15). 

 

Não sendo caso de rejeição liminar, deverá o exequente ser convocado 

para respondê-los. Controverte a doutrina sobre qual seria a forma de convocação. 

Majoritariamente, haveria somente uma mera intimação, por meio do advogado.146 Há, 

contudo quem advogue a tese de ser uma citação,147 pois se está ajuizando uma nova ação, 

embora seja admissível a sua realização por intermédio do advogado (art. 272 §2° do 

CPC/15), muito se aproximando de uma intimação.  

 

Realizada a intimação, iniciar-se-á o prazo de quinze dias para a 

resposta aos embargos, que, a rigor, é uma contestação. Assim, a ausência de resposta 

acarretará revelia, contudo, não haverá a produção dos seus efeitos materiais (art. 344), 

devendo o embargante provar as suas alegações, mesmo diante da contumácia do 

embargado, pois há presunção de certeza, liquidez e exigibilidade no título executivo, 

como se posiciona a doutrina e a jurisprudência.148 

 

O art. 920 do CPC/15 prevê que o exequente será ouvido no prazo de 

quinze dias, afirmando a doutrina ser admissível a alegação de impedimento, suspeição, 

reconvenção, bem como o ingresso de eventual assistente.149 

 

A instrução probatória nos embargos do executado é ampla e irrestrita, 

assim como a cognição, sendo admissíveis todos os meios de prova em direito admitidos, 

devendo, ao final, serem solucionados por meio de uma sentença. A única especialidade 

                                                
145 Há outras duas hipóteses: art. 332 do CPC/15 e o indeferimento da petição inicial em razão da prescrição e decadência, art. 332, § 

1º, c/c 487, II, do CPC/15. Reportamos o leitor para o capítulo do julgamento liminar de mérito.  
146 Entendendo como uma mera intimação: SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. v. 2. Execução e processo 

cautelar. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 111; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, 3. 

Tutela jurisdicional executiva cit., p. 540; NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado 

e legislação extravagante cit., p. 1083. 
147 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil cit., 3. ed., p. 1107.  
148 STJ, 6ª T., REsp 601.957/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 23.08.2006. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de 

direito processual civil cit., p. 1110; THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. Processo de execução e processo 

cautelar. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 278. 
149 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil cit., 3. ed., p. 1110-1111. 
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é o efeito da apelação, na forma do art. 1.012, § 1º, III, pois, com a extinção sem resolução 

de mérito ou a improcedência, a apelação somente terá efeito devolutivo, inaplicável aos 

embargos manejados pelo Poder Público, eis que os mesmos possuem efeitos suspensivo 

automaticamente, como abordado acima. 

 

7.7. Matérias alegáveis. 

 

Sendo os embargos utilizáveis na execução extrajudicial, como não 

houve fase anterior de conhecimento, será admissível se alegar as mesmas matérias 

alegáveis pelos particulares na execução extrajudicial, ou seja, o rol exemplificativo do 

art. 917 do CPC150 c/c art. 910 §2º CPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
150 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. V. 2ª ed. Ed. JusPodium, 2010. p. 714-715. NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 1081. 
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PARTE 3 – A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM DISSONÂNCIA COM A 

(RE)LEITURA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 

 

Como afirmado ao longo de toda a introdução do presente trabalho, 

alguns paradigmas inerentes ao Direito Público se mostram em crise, principalmente 

diante das inúmeras transformações sofridas pelo Estado moderno, as quais ressaltaram e 

agravaram o estranhamento entre as velhas categorias e as reais necessidades e 

expectativas das sociedades contemporâneas em relação à Administração Pública. 

 

O tão propalado princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado, grande fator de legitimação de um conjunto de prerrogativas ou, quiçá, 

privilégios, sempre foi encarado como ponto modal do regime jurídico-administrativo, 

contudo, diante do estágio constitucional atual não há que se falar em supremacia, mas 

em coexistência com outros princípios.  

 

De igual modo, a legalidade administrativa como vinculação positiva à 

lei, propagadora da submissão administrativa a vontade legislativa merece ser 

complementada ou, ao menos substituída, pela lógica de subordinação ao direito. A 

legalidade deve ser mais abrangente, incluindo a noção de juridicidade, entendido como 

a subordinação ao direito como um todo, implicando submissão a princípios gerais de 

direito, à Constituição, a normas internacionais, a disposições de caráter regulamentar, a 

atos constitutivos de direitos etc. 

 

A intangibilidade do mérito administrativo, que refletia uma 

incontrolabilidade das escolhas discricionárias da Administração Pública, já não se 

mostra tão presente atualmente bastando, por exemplo, se analisar as decisões judiciais 

envolvendo políticas públicas. 

 



114 

 

 

                                           

 

Há, assim, uma constitucionalização do direito administrativo como 

alternativa ao déficit teórico apontado anteriormente, pela adoção dos sistemas de direitos 

fundamentais e de democracia, tal como instituídos na Constituição, convergindo no 

princípio maior da dignidade da pessoa humana e, ao se situarem acima e para além da 

lei, vincularem juridicamente o conceito de interesse público e estabelecerem balizas 

principiológicas para o exercício da discricionariedade administrativa, fazendo ruir o 

arcabouço dogmático do velho direito administrativo. 

 

Por essa linha, da condição de súdito, de mero sujeito subordinado à 

Administração, o administrado foi elevado à condição de cidadão. Essa nova posição do 

indivíduo, amparada no desenvolvimento do discurso dos direitos fundamentais, 

demandou a alteração do papel tradicional da Administração Pública.  

 

Nessa linha, sem dúvida, há nítida urgência na releitura de alguns 

institutos, os quais refletem quase um dogma no processo, os quais tem origens nos 

remotos períodos absolutistas e inquisitoriais, completamente divorciado da nossa 

realidade atual, como o reexame necessário, a intervenção anômala, o regime 

diferenciado de tutelas provisórias contra o Poder Público, a suspensão liminar de 

segurança. 
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1. DO REEXAME NECESSÁRIO 

 

1.1. Natureza Jurídica. 

 

Atualmente o reexame necessário, também denominado de remessa 

necessária ou duplo grau de jurisdição obrigatório, encontra como principal sede o art. 

496 do CPC/15. 

 

Há algumas variantes na doutrina e jurisprudência para justificar a sua 

permanência em nosso ordenamento, como a ideia de conferir maior proteção à Fazenda 

Pública, conferindo às sentenças que lhe são contrárias um maior grau de certeza e 

segurança, protegendo os interesses do erário e, em última instância, o cidadão151 ou o 

vetusto e recorrente interesse público152.  

 

Encontra-se, ainda, justificativas na possibilidade de falha da 

representação judicial do Poder Público em juízo e a corrupção dos agentes públicos no 

trato do Erário153. 

 

No que tange a sua natureza jurídica, em sede doutrinária é possível se 

identificar cinco entendimentos os quais, a rigor, tem um sabor meramente acadêmico154. 

 

                                                
151 CARNEIRO, Athos Gusmão; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. 12° Anteprojeto. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, a.23, n.90, abr./jun. 1998. 
152  STJ, 2ª T., Resp 628.502/RS, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 22.05.2006.  
153 OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de. O reexame necessário à luz da duração razoável do processo: uma análise baseada na teoria 

dos direitos fundamentais de Robert Alexy. RIDB, Ano 2 (2013), nº 11, Curitiba: Juruá, 2011, p. 165. 
154 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Em defesa da revisão obrigatória das sentenças contrárias à Fazenda Pública. In: Temas de 

direito processual civil: nona série. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 201. 
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Em síntese, há quem sustente existir uma natureza recursal155, outros já 

afirmaram que seria um prolongamento do impulso oficial, negando a natureza 

recursal156, há os que sustentam ser um ato complexo157 por exigir a manifestação de mais 

de um órgão, os que sustentam a teoria da condição de existência da sentença, como um 

requisito integrativo da certeza da sentença de primeiro grau158 e, por fim, a teoria da 

condição de eficácia, amplamente majoritária, sendo a posição atual da jurisprudência159 

 

Atual, no atual quadro doutrinário, o reexame necessário não pode ser 

enfrentado como um recurso, pois não ostenta as características inerentes a esse 

mecanismo de impugnação da decisão judicial, como a taxatividade, tempestividade, 

legitimidade, interesse, voluntariedade, tampouco está no capítulo dos recursos, mas no 

capítulo da sentença e da coisa julgada160.  

 

Como todo recurso segue o princípio da taxatividade, necessitando, 

portanto, de estar previsto em lei como tal, o que, por si só, já seria suficiente para 

desqualificar o reexame como tal instituto, como facilmente se constata do CPC, em 

rápida análise ao art. 994, além do mais todo recurso se submete a um prazo, 

diferentemente do reexame.  

 

Além do mais, por carecer de voluntariedade da parte vencida, eis que 

os recursos são regidos pelo princípio do dispositivo, somente se poderia cogitar em uma 

interposição determinada pelo legislador ao juiz, contudo, não haveria legitimidade ou 

interesse por parte do juiz. 

 

                                                
155 ASSIS, Araken de. Admissibilidade dos embargos infringentes em reexame necessário. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos 

cíveis e de outras formas de impugnação às decisões judiciais. Teresa Wambier e Nelson Nery Jr. (coord.). São Paulo: RT, 2001, p. 

128-129. 
156 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Forense, 1974, t. V, arts. 

444-475, p. 216. 
157 STJ, Recurso Especial 100.715/BA. 1ª Turma. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 14.04.1997. MEDAUAR, Odete. Direito 

administrativo moderno. 10. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 149. PORTANOVA, Rui. 

Princípios do Processo Civil. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 266-267. 
158 TOSTA, Jorge. Do reexame necessário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 150. 
159 STJ, Recurso Especial 259,204/PE, 5ª Turma. Rel. Min. Jorge Scartezzini. j. 21.09.2000; Recurso Especial 52.101/ES. 2ª Turma. 

Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 15.08.2000; Recurso Especial 655.046. 6ª Turma. Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa. j. em 14.03.2006. 
160 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 76-77. MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, vl. 2, p 

633. BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil,5. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 412. 
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Há, ainda, que se considerar que não haveria regularidade formal, pois 

não há pedido de nova decisão ou demonstração das razões de fato ou de direito. 

 

Nesse sentido, o reexame deve ser enfrentado como uma condição de 

eficácia da decisão judicial, ou seja, a decisão judicial sujeita ao reexame somente produz 

efeitos após a reapreciação do tribunal, como se observa do caput do art. 496.   

 

O STF, em um vetusto Enunciado de n° 423, afirma, inclusive, que tal 

decisão não transita em julgado161, utilizando-se, ainda, de expressões como recurso "ex-

oficio" e interposição "ex-lege" e, consequentemente, por ainda não ter transito em 

julgado não é admissível ação rescisória162.  

 

Cumpre registrar que é inequívoco que o reexame possui algumas 

características recursais, como os efeitos devolutivo e translativo163, merecendo uma 

revisão na característica da voluntariedade dos recursos sendo, portanto, uma apelação ex 

officio164, como denominado no CPC/39 (art. 822). 

 

1.2. Da constitucionalidade duvidosa. 

 

O reexame necessário tem sua origem no Direito Processual Penal 

português, surgindo como proteção ao réu dos desvios eventualmente ocorridos no curso 

da persecução penal e, lentamente, foi sendo incorporado pelo Direito Processual Civil, 

com cabimento sempre em hipóteses excepcionais.  

 

A justificação histórica do aparecimento da remessa obrigatória se 

encontra nos amplos poderes que tinha o magistrado no processo inquisitório, tendo o 

                                                
161 Afirmando se tratar de condição de eficácia e que impede o trânsito: DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 

Execução. V. III. 9ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 487. NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo 

civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor: atualizado até 15/03/2002 . 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002. p. 780. FERREIRA, Pinto. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 1996. v. 2. p. 531-534. 

MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3 ed. 

São Paulo: Saraiva, 1997. p. 487. ARAUJO CINTRA, Antonio Carlos de. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 332 a 

475. Rio de Janeiro: Forense, 2000. v. 4. p. 310-312. 
162 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. III. 9ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 487. 
163 NERY JÚNIOR, Nelson. Op. cit., p. 188 
164 ASSIS, Araken de. Op. cit., p. 128-129. 
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direito lusitano criado, então, a ‘apelação ex officio’, para atuar como sistema de freios 

àqueles poderes, quase onipotentes, do juiz inquisitorial165. 

 

Alfredo Buzaid, redator do CPC/73, já defendia a extinção de tal 

instituto, afirmando que há no seio da organização judiciária do país órgãos 

especializados e suficientemente aptos para promoverem a defesa do fisco, não havendo 

necessidade de sua manutenção. 

 

Afirma Scarpinella Bueno que o interesse público que fundamenta o 

reexame não é o interesse público primário, tutelado pela Constituição afinado com as 

pretensões legítimas dos cidadãos e à finalidade que justifica o Estado Democrático de 

Direito, mas o interesse público secundário, ou seja, o interesse das pessoas jurídicas de 

direito público enquanto entes capazes de ter direitos e deveres na esfera jurídica166. 

 

Percebe-se, assim, que tal instituto urge por uma releitura, talvez seu 

banimento de nosso ordenamento, eis que não se justifica sob a ótica da igualdade 

jurídica, sobrepondo-se, desmedidamente sobre o interesse privado, atravancando 

processos judiciais.  

 

O Estado Democrático de Direito é um estado de ponderação que se 

legitima pela proteção e defesa dos interesses coletivos e também dos interesses 

individuais e o reexame não se mostra em nada em sintonia que tal ideia. 

 

Cabe, por outro lado, registrar que na ultimas legislações o legislador 

tem se mostrado um pouco mais consciente de tal déficit, ampliando as hipóteses de sua 

dispensa, contudo a evolução ainda é incipiente.  

 

1.3. Hipóteses de reexame no CPC/15. 

 

                                                
165 NERY JÚNIOR, Nelson. Op. cit., p. 188.  
166 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil,5. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 412. 
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O art. 496 do CPC enumera as hipóteses de reexame necessário. A 

primeira refere-se às sentenças prolatadas contra a Fazenda Pública, portanto, deve 

prejudicar o Poder Público, o que afasta seu cabimento para sentenças terminativas167, 

salvo o capítulo do julgado referente à eventual condenação da Fazenda a título de 

honorários advocatícios168.  

 

Há interessante entendimento que defende que na hipótese de 

julgamento antecipado parcial de mérito, previsto no art. 356 do CPC, atrairia a aplicação 

do art. 496 do CPC169, o que é confirmado pela doutrina170. Tal entendimento, muito 

embora, demonstre uma necessária preocupação com a integridade que se deve buscar de 

um ordenamento jurídico, contudo não se mostra coerente com os argumentos acima 

expostos pela inconstitucionalidade do instituto. 

 

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como autora, havendo 

improcedência, não haveria reexame, pois afirma a lei sentença contra a Fazenda, eis que 

somente se profere sentença contra o réu171. 

 

Incluem-se no conceito de Fazenda a União, Estado, Distrito Federal, 

Município, autarquias e fundações públicas, nos termos do art. 10 da Lei 9.469/97, que 

derrubou a Súmula 620 do STF.  

 

Observe-se que não há reexame nas condenações impostas às 

sociedades de economia mista e às empresas públicas, justamente por serem pessoas de 

direito privado, estando, portanto, fora do regime dos precatórios, ainda que as mesmas 

prestem um serviço público172.  

 

                                                
167 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. III. 9ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 489. STJ, 1ª T., REsp 

927.624/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 02/10/2008, DJe 20/10/2008. 
168 Súmula 325 STJ: A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda 

Pública, inclusive dos honorários de advogado. 
169 Enunciado 17 do FNPP (arts. 356 e art. 496, Lei 13.105/15). A decisão parcial de mérito proferida contra a Fazenda Pública está 

sujeita ao regime da remessa necessária. (Grupo: Prerrogativas Processuais e o Poder Público) 
170 DIDIER JR., Fredie. Op. cit. p. 489. 
171 Ibidem, p. 489-490. 
172 Conclusão extraído no Informativo 628 do STF, RE 599628/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Joaquim 

Barbosa 25.5.2011.  CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 6 ed. São Paulo: Dialética, 2008, p 15. 
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Há, contudo, precedentes no STF que estendem a duas Empresas 

Públicas as garantias inerentes a Fazenda: ECT (Empresa de Correios e Telégrafos)173 e 

INFRAERO (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária)174, devendo, portanto, 

haver reexame necessário.  

 

De igual modo, eventual condenação de uma agência reguladora haverá 

reexame, por ser autarquia submetida a regime especial ou havendo condenação de um 

consórcio público constituído sob forma de associação pública, por possuir personalidade 

jurídica de direito público (art. 6º, I da Lei 11.107/05). 

 

A sentença arbitral proferida contra a Fazenda Pública não está sujeita 

à remessa necessária (Enunciado 164 do FPPC).  

 

A segunda hipótese de reexame se refere à execução fiscal, onde o 

executado se defende pelos embargos (art. 16 Lei n° 6.830/80) e, na hipótese de tal defesa 

ser acolhida, total ou parcialmente, haverá reexame necessário. Observe-se que somente 

há reexame nos embargos opostos contra a Fazenda Pública, na execução fiscal, não nos 

opostos pela Fazenda Pública na execução extrajudicial contra ela movida (art. 910 do 

CPC)175.  

 

1.4. Dispensas de reexame. 

 

Como mencionado, a inconstitucionalidade do reexame deve ser 

ponderada em nosso ordenamento e, para amenizar suas consequências, o legislador 

consagrou algumas hipóteses onde o mesmo será dispensado (art. 496 §3º e 4º do CPC), 

tentando conjugar um pouco melhor o interesse público, ou talvez estatal, com o interesse 

privado. 

 

                                                
173 STF, 1a T., RE 393.032 AgRg/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento 27.10.2009.  
174 STF, Pleno, ARe 638.315 RG/BA, rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 09.06.2011. 
175 STJ, 1ª T., AgRg no REsp 1.079.310/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 11/11/2008, DJe 17/11/2008. STJ, CE, ERESP 

Nº 251.841/SP, rel. Min. Edson Vidigal, julgado em 25.03.2004. STJ, CE, Eresp 241959, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 

18.08.2003. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. III. 9ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 490. 
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A primeira hipótese de dispensa é quantitativa, ou seja, baseia-se no 

valor e na capacidade econômica de cada ente público.  

 

Assim, não haverá reexame quando a condenação ou o proveito 

econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: 1.000 (mil) salários-

mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; 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; 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas 

autarquias e fundações de direito público. 

 

A segunda hipótese de dispensa é qualitativa, ou seja, se baseia no 

conteúdo da decisão, bem como na harmonia que se almeja com a utilização dos padrões 

decisórios.  

 

Não haverá reexame quando a sentença estiver fundada em: súmula de 

tribunal superior; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos 

repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 

de assunção de competência; entendimento coincidente com orientação vinculante 

firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, 

parecer ou súmula administrativa, o que já estava previsto no art. 12 da MP 2.180-

35/2001, consagrando uma boa-fé objetiva (art. 5º do CPC). 

 

Observe-se que tal dispensa mantém intima relação com o art. 932 do 

CPC, eis que se houvesse o reexame a decisão do relator seria no sentido de negar 

seguimento, como se observa da Súmula 253 do STJ. 

 

Frise-se que o momento de análise de valores é da condenação, não na 

propositura da demanda, de igual modo, tais dispensas são aplicáveis para ambas as 

hipóteses do art. 496 do CPC.  
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Havendo várias execuções fiscais reunidas, deve ser levado em 

consideração o valor individual de cada dívida176. 

 

De igual modo, sem a decisão proferida por maioria em reexame, não 

será utilizada a técnica de julgamento prevista no art. 942, como se observa do seu §4º, 

II, que já estava na Súmula 390 STJ.  

 

Por fim, a dispensa da remessa necessária prevista no art. 496 §§ 3º e 

4º, CPC, depende de expressa referência na sentença177. 

 

1.5. Hipóteses de reexame em leis especiais. 

 

1.5.1. Mandado de segurança. 

 

Uma primeira hipótese de reexame prevista em lei especial refere-se ao 

mandado de segurança, dos arts. 14 §§ 1º e 3º c/c 7º §2º da Lei 12.016/09, para os casos 

em que há a concessão da ordem, observe-se que no caso da denegação da segurança fica 

afastado o reexame obrigatório178. 

 

Observe-se que o STJ entende que as dispensas de reexame previstas 

no CPC são inaplicáveis ao mandado de segurança, pois o mandado de segurança está 

regulamentado em lei especial e, sendo o CPC norma geral e excepcional, sua 

interpretação deve ser restritiva179. 

 

Cumpre, ainda, registrar que em mandado de segurança, ainda que 

pendente de reexame, será admissível execução provisória, salvo nas hipóteses em que se 

                                                
176 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. III. 9ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 494. 
177 Enunciado 18 do FNPP (art. 496, §§ 3º e 4º, Lei 13.105/15) A dispensa da remessa necessária prevista no art. 496, §§ 3º e 4º,  CPC, 

depende de expressa referência na sentença. (Grupo: O Poder Público e a Litigância de Massa - precedentes, aspectos econômicos do 

processo) 
178 FERRARESI, Eurico. Do mandado de segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 65. 
179 STJ, 1ª T., REsp 723.469/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Ministra Denise Arruda, julgado em 12/09/2006. 
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veda a concessão de liminar (art. 7º §2º). Nesse sentido, a natureza jurídica do reexame 

será de condição resolutiva da eficácia da decisão180. 

 

Essa parte final do dispositivo, que proíbe o cumprimento de sentença 

provisória para os casos em que se vedam o deferimento de liminar, é de uma 

inconstitucionalidade flagrante. A vedação, pura e simplesmente, da concessão de liminar 

já é algo ofensivo à inafastabilidade da tutela jurisdicional, impedir o cumprimento 

provisória da sentença para tais hipótese é agressão insuportável e não pode ser tolerada, 

sob pena de se amesquinhar o mandado de segurança, bem como o exercício da função 

jurisdicional consagrada na sentença181.  

 

1.5.2. Ação popular e ação civil pública. 

 

Há previsão, ainda, na lei da ação popular (Lei nº 4717/65), em seu 

artigo 19, afirmando que se a sentença que concluir pela carência acionária ou pela 

improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 

senão depois de confirmada pelo tribunal. 

 

A previsão do reexame necessário se justifica em virtude do interesse 

público veiculado por meio de tal pleito, assim, vindo o cidadão a sucumbir, toda a 

coletividade sucumbiu. 

 

Afirma o STJ que tal hipótese deve ser estendida à ação civil pública182, 

portanto, seja na ação civil pública ou na ação popular, deve ser aplicada a hipótese de 

reexame prevista no art. 496, I do CPC, adotando-se a tese do microssistema de tutela 

coletiva, que consagra a integralidade do ordenamento jurídico, contudo, não se mostra 

coerente aos argumentos da inconstitucionalidade.  

 

                                                
180 LOPES, Mauro Luís Rocha. Comentários à nova lei do mandado de segurança. Niterói, RJ: Impetus, 2009, p. 102. 
181 Nesse sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. A nova lei do mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 85. 
182 STJ, 2ª T., AgRg no Resp 1.219.033/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.03.2011. REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro 

Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009. 
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É inaplicável, novamente, a dispensa de reexame previstas no art. 496 

§3º do CPC, pois o bem jurídico tutelado é outro e, não havendo similitude, não é possível 

analogia. Cabe, contudo, aplicação da dispensa prevista no art. 475 §3º do CPC, pois, em 

qualquer caso, as decisões dos tribunais superiores ou do STF deverão ser observadas. 

 

1.5.3. Nas desapropriações. 

 

O Decreto-lei nº 3.365/41, conhecido como lei geral das 

desapropriações, também contemplou o instituto do reexame necessário, referindo-se ao 

mesmo em seu art. 28 §1º, afirmando que a sentença que condenar a Fazenda Pública em 

quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao reexame. 

 

Encontramos semelhante previsão na LC 73/96, no art. 13 §1º, que 

dispõe sobre o procedimento contraditório especial - que era de rito sumário, agora rito 

comum na forma do art. 1049, parágrafo único do CPC/15 - para o processo de 

desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária, 

afirmando que a sentença que condenar o expropriante, em quantia superior a cinquenta 

por cento sobre o valor oferecido na inicial, fica sujeita a duplo grau de jurisdição. 

 

Nessa hipótese deve incidir a dispensa prevista no §3º do art. 496 do 

CPC, pois, ambas as normas levaram em consideração a limitação quantitativa, devendo, 

portanto, prevalecer o CPC, por ser norma posterior e haver total similitude fática. 

 

1.5.4. Adição de vencimento ou reclassificação profissional contra Fazenda 

Pública. 

 

A Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias 

cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências, no seu art. 3º, em 

redação deplorável, afirma que o recurso voluntário ou ex officio, interposto contra 

sentença em processo cautelar, proferida contra pessoa jurídica de direito público ou seus 
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agentes, que importe em outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação 

funcional, terá efeito suspensivo. 

 

Nesse sentido, foi criada nova hipótese de reexame necessário, devendo 

ser aplicável as dispensas previstas no CPC, principalmente a dispensa quantitativa. 

 

1.5.5. Pessoas portadoras de deficiência física. 

 

Nos termos da Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social, o art. 4º §1º afirma que a sentença que 

concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. 

 

Cremos que é inaplicável, novamente, a dispensa de reexame previstas 

no art. 496 §3º do CPC, pois o bem jurídico tutelado é outro e, não havendo similitude, 

não é possível analogia.  

 

Cabe, contudo, aplicação da dispensa prevista no art. 496 §4º do CPC, 

pois, em qualquer caso, as decisões dos tribunais superiores ou do STF deverão ser 

observadas. 

 

1.6. Procedimento. 

 

Sendo proferida sentença que se enquadre em uma das hipóteses de 

reexame necessário, deve o magistrado determinar expressamente a remessa dos autos ao 

tribunal ao qual se encontra vinculado funcionalmente.  

 

A ausência de tal determinação impede o trânsito em julgado na forma 

da Súmula 423 do STF, todavia, cremos que impeça somente a eficácia, não o transito em 

julgado. 
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A omissão quanto a esta determinação não gera efeito preclusivo, 

podendo se proceder à mesma a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento.  

 

De igual modo, pode o tribunal determinar a avocação dos autos a 

qualquer tempo (art. 496 § 1º CPC), porquanto não há prazo para reexame, diferentemente 

do que se sucede com os recursos. 

 

Havendo interposição de apelação, deve-se aguardar o regular 

processamento da mesma perante o juízo a quo, para somente então determinar-se a 

remessa dos autos ao tribunal que apreciará conjuntamente o reexame necessário e a 

apelação. 

 

O reexame necessário segue o procedimento da apelação, aplicando-se 

o disposto nos artigos 934, devendo seu julgamento ser incluído em pauta, com a 

publicação antecedida de, pelo menos, cinco dias entre a publicação e a data do 

julgamento, sob pena de nulidade, nos termos do Enunciado 117 do STJ, que deve ser 

lida à luz do art. 935 do CPC, que aumentou o prazo de intervalo.  

 

De igual modo, deve ser aplicado o art. 932 do CPC, nos termos do 

Enunciado 253 do STJ, bem como é admissível sustentação oral183 e agravo interno184. 

 

O reexame não está sujeito a preparo e não admite interposição adesiva, 

justamente por não haver recurso principal para se aderir185.  

 

No que se refere à admissibilidade de contrarrazões há embate 

doutrinário, majoritariamente não se admite, justamente por ser a manifestação adequada 

a interposição de um recurso186.  

 

                                                
183 STJ, 2ª T., Resp 493.862/MG, rel. Min. Eliana Calmon, rel. p/a acórdão Min. Franciulli Neto, julgado em 05.02.2004. DIDIER 

JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. III. 9ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 492. 
184 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil,5. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 420. 
185 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. III. 9ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 491. 
186 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. III. 9ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 491. NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 4 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 556. 
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Cremos, sinceramente, que o raciocínio precisa ser um pouco mais 

profundo, à luz dos princípios constitucionais, como o do contraditório. O art. 496 do 

CPC é claro ao impor ao magistrado, sem qualquer provocação, que submeta sua decisão 

ao reexame. Isso, contudo, não pode significar remessa ao tribunal sem manifestação das 

partes, principalmente da parte vencedora, pois o reexame tem forte probabilidade de 

prejudicá-la, beneficiando a Fazenda Pública. 

 

Nesse sentido, o particular pode apresentar manifestação que prestigie 

a sentença ou, até mesmo, que justifique a incidência do art. 496 §§ 3º e 4º do CPC187. 

 

No que se refere as interlocutórias não recorríveis por agravo de 

instrumento, ou seja, não previstas no art. 1015 ou em outro dispositivo legal, se nenhuma 

das partes interpuser apelação suscitando tal matéria (art. 1009 §1º) ou se apelar e não 

suscitar tal matéria, ainda assim tal decisão interlocutória poderá ser revista pelo Tribunal 

por forma do reexame necessário, não havendo, portanto, oportunidade para o ex adverso 

da Fazenda Pública, pois, majoritariamente, não há resposta a reexame necessário188.  

 

Dispondo quanto à abrangência do reexame necessário, entende o STJ 

que o efeito devolutivo é pleno, abrangendo, portanto, todas as parcelas da condenação, 

ainda que acessórias, como honorários advocatícios. De igual modo, afirma o mencionado 

tribunal que o reexame não pode prejudicar a Fazenda Pública, evitando reformatio in 

pejus, na dicção da Súmula 45 do STJ.  

 

Cumpre, contudo, registrar a divergência doutrinária no ponto, onde 

majoritariamente se prestigia o entendimento do STJ, pois o reexame seria criado para 

tutelar o interesse público da Fazenda, portanto, não poderia haver agravamento, como 

consagrado no Enunciado 45 do STJ189. 

 

                                                
187 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil,5. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 415. 
188 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 3 ed. São Paulo: RT, 2000, p. 469. DIDIER JR., Fredie. Curso 

de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, V. 3, 8ª Ed, Salvador: JusPodium, 

2010. p. 140. 
189 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. V. III. 9ª ed. Ed. JusPodium, 2011. p. 491. NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 4 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 556-557. 
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Nesse sentido, a majoração dos honorários de sucumbência, prevista no 

§11º do art. 85 do CPC, não se aplica ao julgamento da remessa necessária (Enunciado 4 

do FNPP). 

 

Como é aplicável ao reexame o procedimento da apelação, portanto, o 

efeito translativo, viabilizando a possibilidade do Tribunal, mesmo sem provocação das 

partes ou de terceiros, modificar integralmente a sentença reconhecendo uma questão de 

ordem pública190.  

 

Destarte, em termos práticos, haveria piora na situação da Fazenda. 

Imaginemos, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma lei em que se fundou a 

sentença, não sendo legítimo ao Tribunal manter a sentença havendo, inclusive, 

precedentes no STJ191 nesse sentido. 

 

Do julgamento do reexame necessário, presentes os requisitos 

específicos, será cabível qualquer recurso, inclusive recurso especial ou embargos de 

declaração192, ainda que a Fazenda não tenha manejado apelação anteriormente193. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
190 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil, 5. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 420-421. NERY 

JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 84-85. 
191 STJ, 1ª T., Resp 856.388/SP, rel. Min. Francisco Falcão, julgamento 19.04.2007. REsp nº 440.248/SC, Rel. Min. Denise Arruda, 

DJ de 05.09.2005. 
192 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil,5. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 414. 
193 STJ, 2ª T., AgRg nos Edcl no AResp 8020/PR, rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 18.08.2011. No mesmo sentido: REsp 

1.233.311/PR, RESP 1.240.765/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31.5.2011. REsp 905.771/CE, Corte Especial, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 19.8.2010. 
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2. INTERVENÇÃO ANÔMALA 

 

2.1. Noções gerais 

 

Há intervenção de terceiros quando um terceiro, autorizado por lei, 

ingressa em processo pendente, transformando-se em parte, tratando-se de um fato 

jurídico processual,194 que implica modificação da relação jurídica processual já 

instaurada, que pode ser somente subjetiva (como no chamamento ao processo) ou 

subjetiva e objetiva (como na denunciação da lide).  

 

Todas as intervenções de terceiro buscam minimizar os efeitos que a 

decisão judicial irá produzir perante o terceiro, pois, como cediço, sua eficácia é inter 

partes (art. 506 do CPC/15), todavia pode atingir terceiros, como, por exemplo, no caso 

de substituição processual do adquirente da coisa litigiosa no curso do processo (art. 109 

§3º e do 18, parágrafo único do CPC/15) ou do responsável executivo (art. 790 do 

                                                
194 Nesse sentido: DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 11. 

ed. Salvador: JusPodivm, 2009. v. 1, p. 330-331. 
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CPC/15).  

 

Ademais, ainda que o codevedor, que poderia ingressar como assistente 

litisconsorcial não ingresse, a decisão irá atingi-lo, o que deixa clara a proposta 

abrandadora das intervenções de terceiros. 

 

Para sua ocorrência é necessário um vínculo entre o terceiro e o objeto 

litigioso (relação jurídica material debatida), pois não se permite o ingresso no processo 

pautado exclusivamente em interesse moral, afetivo ou meramente econômico, 

ressalvado o ingresso dos entes públicos (art. 5° da Lei 9.469/1997). 

 

Parte é o sujeito que participa do processo, sendo terceiro um conceito 

por exclusão, ou seja, aquele que não participa do processo. Assim, o terceiro somente 

mantém essa qualidade até ingressar no processo, quando passará a ser parte. Por outro 

lado, o conceito de parte se divide em dois tipos: parte da demanda (ou principal) ou parte 

do processo (ou acessória). Sendo titular do direito material discutido será parte da 

demanda, do contrário, simplesmente participando do processo, será parte do processo, 

como uma testemunha ou o Ministério Público.195 

 

Há quatro formas de se adquirir a qualidade parte: com a demanda; com 

a citação; com a sucessão processual e, por fim, com a intervenção de terceiros. 

 

Todas as intervenções de terceiros geram incidentes do processo, posto 

que é um procedimento novo e menor, que se incorpora ao processo, tornando-o mais 

complexo.  

 

Não se pode confundir com processo incidente, que é um novo processo 

surgido de um processo originário e sobre este produzindo efeitos, como nos embargos 

de terceiro ou no mandado de segurança sobre ato judicial.196 

                                                
195 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 17. ed. inteiramente revista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

v. 1, p. 168-169. 
196 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., p. 331-332. 
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Finalizando esse tópico, afirma o Enunciado 491 do FPPC que é 

possível negócio jurídico processual (art. 190 do CPC/15) que estipule mudanças no 

procedimento das intervenções de terceiros, observada a necessidade de anuência do 

terceiro quando lhe puder causar prejuízo. 

 

2.2. Intervenções típicas e atípicas. 

 

Basicamente, as intervenções de terceiro se assentam na economia 

processual, por evitar a repetição de atos processuais, bem como na harmonização dos 

julgados.  

 

As intervenções regulamentadas dos arts. 119 ao 138 do CPC/15 são 

denominadas de típicas ou nominadas, o que não impede que existam outras formas de 

intervenções de terceiros, designadas de atípicas ou inominadas, como a prevista no art. 

1.698 do CC/2002, algumas intervenções do processo de execução, como por exemplo, 

na hipótese do art. 876 §5º, a do art. 5°, parágrafo único, da Lei nº 9.469/97, bem como a 

intervenção fundada em contrato de seguro, com base no art. 788, parágrafo único, do 

CC/2002 ou a do art. 101, II do CDC.  

 

2.3. Da intervenção anômala. 

 

2.3.1. Considerações iniciais. 

 

Como se depreende do art. 109, I, da CR/1988, toda vez que a União, 

autarquias e empresas públicas federais intervierem no feito como assistentes ou 

opoentes, a causa será da competência da justiça federal de primeira instância.  

 

Há, contudo, quem sustente que a interpretação, em tal hipótese, deve 

ser ampliada para as demais intervenções de terceiro, bem como para qualquer espécie de 
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assistência.197 

 

Observe-se que o Constituinte previu, expressamente, a competência da 

justiça federal, contudo, não é função constitucional definir e regulamentar os institutos 

processuais, cabendo ao legislador infraconstitucional, não podendo o mesmo, 

aproveitando-se de tal circunstância, definir, redefinir ou até mesmo desnaturar os 

mencionados institutos jurídicos, sem contornos razoáveis. 

 

Nesse sentido, somente o terceiro juridicamente interessado poderá 

intervir no processo como assistente (art. 119 do CPC/15), porém, o Poder Executivo e 

Legislador ordinário já tentaram afastar, de modo dissimulado, o interesse jurídico como 

requisito, estabelecendo uma intervenção ex officio ou por simples desejo do ente 

federal198, o que sempre esteve em pauta na jurisprudência, tendo em vista a edição de 

leis que autorizavam a intervenção sem tal exigência ou com base no interesse econômico.  

 

Nesse sentido, tanto o TFR, como o STJ, por meio dos verbetes 61 e 

150, respectivamente, já organizavam a exigência do interesse jurídico.199  

 

Entretanto, o Executivo, por meio da Medida Provisória 1.561, 

convertida na Lei nº 9.469/97 reacendeu o tema no art. 5º. Vejamos sua tortuosa redação: 

 

Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como 

autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia 

mista e empresas públicas federais.  

Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas 

causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza 

econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse 

jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar 

documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for 

                                                
197 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Competência cível da Justiça Federal. 3. ed. rev. atual. e atual. São Paulo: RT, 2009. p. 

103. Para maiores considerações, vide capítulo sobre competência da justiça federal. 
198 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Competência cível da Justiça Federal cit., p. 103-104. O mencionado autor traz vários 

exemplos: art. 70 da Lei 5.010/1966; art. 4º da Lei 5.627/1970, julgada inconstitucional pelo STF; art. 7º da Lei 6.825/1980 (revogada 

pela Lei 8.197/1991); art. 2º Lei 8.197/1991 (revogado pela Lei 9.469/1997). 
199 Súmula 61 TFR: “Para configurar a competência da Justiça Federal, é necessário que a União, Entidade Autárquica ou Empresa 

Pública Federal, ao intervir como assistente, demonstre legítimo interesse jurídico no deslinde da demanda, não bastando a simples 

alegação de interesse na causa”. Súmula 150 do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que 

justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. 
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o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de 

competência, serão consideradas partes. 

 

Nesse contexto, torna-se nítida a potencialidade de tal instituto em criar 

controvérsias e perplexidades. 

 

2.3.2. A inconstitucionalidade do instituto. 

 

Primeiro comentário digno de nota, perceptível compulsando o 

dispositivo legal, é que o mote que orienta tal instituto é o interesse meramente 

econômico, caracterizando significativa diferença em relação aos particulares, que não 

podem intervir em processo alheio com tal fundamento200.  

 

Nesse sentido, em virtude desse tratamento diferenciado entre os 

particulares e o Poder Público há entendimento no sentido da inconstitucionalidade de tal 

instituto201. 

 

Mesmo sendo o posicionamento majoritário pela sua admissão em 

nosso ordenamento, não se dispensam críticas a tal instituto. 

 

A doutrina, com frequência, afirma que na criação de tal instituto não 

houve técnica legislativa, tendo sido concedido uma figura insólita, de trato difícil pelo 

direito processual, podendo beirar as raias da inconstitucionalidade, por violação do art. 

109, I da CR/88.202 

 

Além do problema acima mencionado, convém questionar sua 

constitucionalidade pelo ângulo da competência, uma vez que somente a Constituição 

pode criar hipóteses de competência para a Justiça Federal, onde lei federal não pode 

inovar desta forma, ao regulamentar a competência recursal, ampliando o art. 109, I, da 

                                                
200 STJ, REsp 1.181.118/RJ, 2ª T., rel. Min. Mauro Campbell, j. 14.09.2010. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 

Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2009. v. 1, p. 337. NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2010. p. 203. 
201 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 398. 
202 MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. 3. ed. São Paulo: RT, 2004. p. 51. 
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CF/88.  

 

Nesse sentido, a sanha do legislador em buscar uma proteção da vetusta 

supremacia do interesse público, criou instituto odioso, desconsiderando a igualdade 

jurídica entre a Administração Pública e o particular. 

 

Percebe-se, a rigor, uma preocupação do legislador é tutelar o interesse 

do Estado ou do aparato estatal, não do interesse público.  

 

2.3.3. Legitimidade. 

 

Não obstante a infeliz redação, o caput do art. 5º da Lei 9.469/1997 

prevê tão somente a intervenção feita pela União, que poderá se dar a qualquer tempo, 

em qualquer polo, espontaneamente, sem acrescentar pedido novo, portanto, com 

características próprias da assistência e sem que seja necessária a ocorrência de qualquer 

interesse jurídico, dando-se por simples manifestação de vontade.  

 

Essa modalidade de intervenção poderá ocorrer em qualquer processo 

que tenha como autoras ou rés entidade autárquica, fundações públicas, sociedade de 

economia mista ou uma empresa pública federal. 

 

O parágrafo único por sua vez, contraditoriamente, refere-se a qualquer 

das pessoas jurídicas de direito público (o que inclui, por óbvio, a União), autorizando-as 

a ingressar a qualquer tempo, em qualquer polo, espontaneamente, sem acrescentar 

pedido novo. Realmente, algo inexplicável. Por que não prever no caput que todas as 

pessoas jurídicas de direito público poderiam realizar tal intervenção, cabendo registrar 

que o título da lei se refere, exclusivamente, à União. 

 

Enfim, o dispositivo em comento legitima qualquer pessoa jurídica de 

direito público, federal, estadual ou municipal a intervir em qualquer causa, em todos os 

tipos de procedimentos, desde que não vedado por outras leis como acima exposto, ainda 



135 

 

 

                                           

 

que a causa envolva apenas particulares, demonstrando potencialidade de efeitos reflexos, 

diretos ou indiretos, de natureza econômica.203 

 

2.3.4.  Interpretação conforme a Constituição. 

 

A jurisprudência se mostra refratária à ampliação do interesse jurídico 

para fins de assistência proibindo, principalmente o interesse econômico.  

 

Nos julgados passados, frisou-se que a aceitação da assistência, sem 

interesse jurídico, consistiria em maneira de estar “a lei ordinária ampliando as hipóteses 

constitucionais de competência da Justiça Federal. E, por isso mesmo, o STF julgou 

inconstitucional o art. 4º da Lei 5.627/1970”.204 

 

Realmente, a interpretação do mencionado dispositivo deve ser 

cuidadosa e em conformidade com a Constituição, não podendo agasalhar a possibilidade 

de intervenção, como parte principal ou acessória, sem o devido interesse e o consequente 

deslocamento do feito para a Justiça Federal. 

 

Nada impede que, amanhã, edite-se uma lei que autorize a intervenção 

de terceiro por prejuízo econômico ou emocional, desde que não altere a competência 

jurisdicional constitucionalmente estabelecida.  

 

Alterar os pressupostos da assistência apenas para a União e outras 

pessoas jurídicas de direito público, sem fazer o mesmo para os particulares, é violação à 

isonomia descabida e desproporcional.205 

 

2.3.5. Interesse econômico ou jurídico. 

                                                
203 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., p. 385-386. 

No mesmo sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Intervenção anômala: a intervenção de terceiro pelas pessoas jurídicas de 

direito público prevista no parágrafo único, do art. 5º da Lei. 9.469/1997. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(Coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: RT, 2004. p. 597. 
204 Trecho do voto do Min. Eduardo Ribeiro, STJ, CC 1.755, 2ª Seção, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 08.05.1991, RSTJ 22/58, apud 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Competência cível da Justiça Federal cit., p. 105. 
205 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., p. 383. 
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Diante do supra exposto, pode-se observar que o tipo legal exige, como 

elementos fundamentais para o ingresso, a presença, como autora ou ré, de uma das 

pessoas indicadas e a manifestação de vontade da União em participar do feito, não se 

cogitando do interesse, que parece estar presumido.  

 

É, sem dúvida, intervenção sem equivalente na legislação processual.206 

 

A doutrina afirma que há uma presunção legal absoluta de interesse 

jurídico207, há outros que afirma ser necessária a demonstração do interesse jurídico, 

como acima exposto, para não ocorrer inconstitucionalidade208, contudo, a jurisprudência 

já agasalhou várias vezes a interpretação literal, admitindo intervenção com base no 

interesse econômico.209 

 

2.3.6. Natureza jurídica. 

 

A priori, sugere-se que a União pode intervir, sem restrições, nos feitos 

em que figurarem os entes da Administração Indireta. O parágrafo único dá a entender 

que os demais entes (ou até mesmo a União) podem intervir em qualquer hipótese, ainda 

que o interesse seja exclusivamente econômico, independentemente do interesse jurídico.  

 

Como se pode perceber, o interesse jurídico é prescindível, não 

podendo se cogitar em modalidade típica de assistência (art. 119 do CPC/15).  

 

Além disso, merece destaque o fato de que, nestes casos, a intervenção 

somente poderá se dar para o esclarecimento de questões de fato e de direito, bem como 

para a juntada de documentos ou memoriais reputados úteis ao exame da matéria. Nesse 

giro, sendo para simplesmente esclarecer questões de fato ou de direito, induz que tal 

                                                
206 Idem, p. 384. 
207 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

145. 
208 STJ, REsp 767.989/RJ, 3ª T., rel. Min. Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJBA), j. 05.10.2010. 
209 STJ, REsp 1.187.292/DF, 2ª T., rel. Min. Humberto Martins, j. 17.06.2010. 
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intervenção seria na condição de amicus curiae.  

 

Por óbvio que tal dispositivo não passou despercebido pela doutrina 

nacional e, com tal vergonhosa redação, a controvérsia é inevitável.  

 

Alguns autores sustentam que a intervenção das pessoas jurídicas de 

direito público se daria na figura de amicus curiae, pois, por prescindir de interesse 

jurídico, não poderiam elas ser assistentes, além do ingresso ser somente para o 

esclarecimento de questões de fato e de direito, bem como para a juntada de documentos 

ou memoriais reputados úteis ao exame da matéria210.  

 

Há, contudo, quem defenda que foi criada uma hipótese diferente de 

assistência, sui generis, anômala, atípica ou anódina, que dispensaria interesse jurídico, 

sendo suficiente o interesse econômico, o que fariam elas ser parte, não um mero 

auxiliar.211  

 

Majoritariamente, não seriam partes, não se qualificando tal forma de 

intervenção com nenhuma das previstas no CPC, portanto, não se qualifica como uma 

assistência simples ou litisconsorcial.212 

 

O STJ tem afirmado haver uma nova forma de intervenção, embasada 

apenas no interesse econômico, ainda que reflexo ou indireto, dispensando a 

comprovação do interesse jurídico.  

 

A legitimidade para a intervenção não é só da União, mas, também, das 

demais pessoas jurídicas de direito público, sempre com base na potencialidade da lesão 

econômica.  

                                                
210 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros cit., p. 213; RIBEIRO, Diogo Albaneze Gomes. A intervenção processual 

da União como amicus curiae. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n. 12, fev. 2008. Disponível em: 

<http://www.justen.com.br//informativo.php?informativo=12&artigo=332>. Acesso em: 10 abr. 2011. BUENO, Cassio Scarpinella. 

Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 214. 
211 BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 173. 
212 CUNHA, Leonardo José Carneiro. A Fazenda Pública em juízo. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2007. p. 153-155. 

http://www.justen.com.br/informativo.php?informativo=12&artigo=332
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De igual modo, a admissão do ente sem interesse jurídico não traz 

comando suficiente a modificar a competência originária para a justiça federal, pois o art. 

109, I, da CF/1988 exigiria efetivo interesse jurídico.213 

 

Há, ainda, que se considerar que a intervenção em comento foi criada 

em 1997, portanto, bem posterior à Constituição de 1988, quando somente existia a 

assistência prevista no CPC/73, fundada em interesse jurídico. Nesse sentido, não é 

possível se cogitar que o art. 109, I englobaria interesse jurídico e não jurídico.  

 

2.3.7. Poderes do interveniente. 

 

A atuação do interveniente estará limitada ao esclarecimento de 

questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao 

exame da matéria. 

 

Entende-se que questões de fato e de direito como pontos 

controvertidos, ou seja, cada ponto levantado na petição inicial e rebatido na contestação 

assumirão a feição de controvertidos, passando a ser uma questão relevante ao processo. 

 

Assim, o Poder Público ao intervir no processo poderá esclarecer tais 

questões de fato e de direito, aduzindo alegações que reforcem a defesa dos interesses de 

uma das partes.  

 

Por exclusão, não é possível ao Poder Público tratar de pontos 

incontroversos cremos, contudo, que seria possível a manifestação sobre questões não 

controvertidas, desde que conhecíveis de ofício, sempre respeitando o contraditório (art. 

10 do CPC/15)214, partindo-se da premissa de validade de tal instituto. 

                                                
213 STJ, EDcl no AgRg no CC 89.783/RS, 1ª Seção, rel. Min. Mauro Campebell, j. 09.06.2010. Precedentes citados: CC 101151/RS, 

1ª Seção, rel. Min. Castro Meira, 18.06.2009; REsp 1.097.759/BA, 4ª T., rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 1º.06.2009; REsp 

574.697/RS, 1ª T., rel. Min. Francisco Falcão, DJ 06.03.2006.  
214 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

148.  
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O interveniente, contudo, não detém poderes para apresentar 

contestação ou qualquer outro tipo de resposta, nem dispõe de todos os ônus e faculdades 

que são conferidos às partes no processo, pois não poderá fazer surgir um ponto 

controvertido, mas se manifestar sobre ponto já controvertido pelas partes. 

 

Há, ainda, que se considerar que a Fazenda Pública ao intervir com 

fundamento no art. 5º, parágrafo único da Lei nº 9.469/97, poderá interpor o recurso 

cabível, desde que com o propósito de garantir o seu interesse econômico.  

 

Perceba-se que enquanto a Fazenda Pública não recorre seus poderes 

são bem limitados, todavia, proferida decisão que contrarie seu interesse econômico 

poderá interpor o recurso adequado. 

 

Há quem sustente a possibilidade de sustentação oral, em uma 

interpretação mais favorável do art. 937 do CPC/15215, com o que concordamos, eis que, 

ao recorrer será considerado parte, contudo, sua sustentação deverá se restringir ao 

interesse que permitiu a intervenção.  

 

2.3.8. Intervenção na fase recursal e competência. 

 

Observe que o dispositivo acentua que, se ocorrer a intervenção e o ente 

público não recorrer, não será considerado parte, do contrário, será considerado parte, 

afetando, inclusive, a competência da causa. Realmente, com o devido respeito, tal 

dispositivo afronta a lógica e o razoável. Ou é parte ou não é.  

 

Imaginemos a seguinte situação: Caso a União ingresse em um feito 

que tramita na justiça estadual (por exemplo, em que atua uma sociedade de economia 

mista), o mencionado processo continuará nessa justiça, porém, basta a Advocacia Geral 

                                                
215 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

150. 
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da União entender conveniente recorrer que o feito deveria ser deslocado para a Justiça 

Federal. Assim, pela opção legislativa, o AGU determinaria a competência. 

 

Nesse sentido, cumpre registrar que compete à Justiça Federal decidir 

sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, 

suas autarquias ou empresas públicas216.  

 

De igual modo, excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o 

Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não 

suscitar conflito,217 não podendo a questão ser reexaminada pelo juiz estadual.218  

 

Tais regras, foram, inclusive, positivadas com o CPC/15, como se 

observa do art. 45 §§1º ao 3º. No STJ, somente admite-se o deslocamento da competência 

se houver interesse jurídico.219  

 

Frise-se que, sendo admitida tal intervenção, porém sem interesse 

jurídico, tal recurso deverá ser julgado pelo Tribunal de Justiça, não pelo TRF, pois esse 

somente julga demandas processadas perante o juízo federal ou, no máximo, perante o 

juízo estadual no exercício da competência federal.220  

 

De igual modo, o STJ proibiu a desistência da União em continuar no 

feito, sob pena de tumulto processual, visando a dar seriedade ao instituto.221 

 

Por fim, afirmar que o interveniente se torna parte para fins de 

deslocamento de competência, a rigor, foi para impressionar o exegeta, dando uma maior 

envergadura a tal instituto. 

 

                                                
216  Enunciado 150 da súmula da jurisprudência predominante do STJ.  
217 Enunciado 224 da súmula da jurisprudência predominante do STJ. 
218 Enunciado 254 da súmula da jurisprudência predominante do STJ. 
219 STJ, EDcl no AgRg no CC 89.783/RS, 1ª Seção, rel. Min. Mauro Campbell, j. 09.06.2010. 
220 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., p. 385. 
221 STJ, REsp 164.635, 2ª T., rel. Min. Ari Pargendler, j. 07.05.1998. 
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De igual modo, não existe deslocamento de competência nessa 

hipótese, haveria, em tese, deslocamento do processamento e julgamento da causa, em 

função da alteração da competência em razão da pessoa.  

 

Doutrinariamente, tal deslocamento é inadmissível, pois o TRF não tem 

competência constitucional para julgar um recurso de uma decisão de um juízo estadual 

que não esteja exercitando uma competência federal (art. 108, II, da CR/1988).222 

 

Destarte, havendo intervenção da União com base no interesse 

econômico o feito deverá ser processado e julgado pela justiça estadual, sendo eventual 

recurso da competência do respectivo Tribunal de Justiça. Por outro lado, se a intervenção 

fosse com base no interesse jurídico, a competência já seria da justiça federal e eventual 

recurso deve ser julgado pelo respectivo Tribunal Regional Federal. 

 

No que se refere à execução, deve se observar qual foi o juízo 

sentenciante, na forma do art. 516, II do CPC/15, o qual ostentará competência funcional 

(absoluta) para o cumprimento de sentença.  

 

2.3.9. Legitimidade para suspensão de segurança. 

 

Como visto, o art. 5º, parágrafo único da legislação em comento 

autoriza a pessoa jurídica de direito público a interpor recurso de decisão que seja 

contrária ao seu interesse econômico, ainda que de modo reflexo ou indireto. 

 

Questão interessante é quanto à possibilidade de manejo por parte de 

tais terceiros interveniente de suspensão de liminar ou de segurança, como previsto na 

Lei nº 8.437/92 e Lei nº 12.016/09.  

 

O primeiro ponto de tensão é se definir a natureza da suspensão de 

liminar ou de segurança, como será tratado adiante, sendo prevalente o entendimento de 

                                                
222 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Competência cível da Justiça Federal cit., p. 191. 
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um incidente processual de finalidade de contracautela223. 

 

Nessa linha, apesar das controvérsias, é pacífico que a suspensão de 

segurança não possui natureza recursal e o art. 5º, parágrafo único da Lei nº 9.469/97 

afirma somente ser admissível recorrer. 

 

Por outro lado, recorrer convoca e autoriza o direito de manejar os 

instrumentos processuais destinados a assegurar o resultado útil do processo e, nesse 

sentido, o próprio STJ224 tem admitido que tal terceiro interveniente maneje o pedido de 

suspensão225, em uma interpretação com base na integridade do ordenamento, contudo, 

adotando-se a tese da constitucionalidade do dispositivo, com o que não concordamos. 

 

2.3.10. Efeitos da coisa julgada e legitimidade para ação rescisória. 

 

Como a atuação do terceiro interveniente em comento é limitado, 

ademais o pedido não lhe diz respeito diretamente não podendo, portanto, ser atingido 

pela coisa julgada. 

 

De igual modo, não pode a Fazenda Pública ser atingida pela produção 

da coisa julgada sobre questão prejudicial decidida incidentalmente, pois está somente se 

produz se, além de outras exigências, houver contraditório prévio e efetivo (art. 503 §1º 

do CPC/15). 

 

Há, contudo, quem sustente que a Fazenda Pública seria atingida pela 

coisa julgada em sede recursal226, eis que, nessa etapa, deixa de ter limitação na sua 

atuação, com o que não concordamos, eis que somente há que se falar em produção de 

                                                
223 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed., 

v. 3., p. 463-464; ARRUDA ALVIM, Eduardo. Suspensão da eficácia da decisão liminar ou da sentença em mandado de segurança . 

Aspectos controvertidos do art. 4º da Lei 4.348/1964. Disponível em: <http://arrudaalvimadvogados.com.br/pt/index.asp?lng=pt>. 

Acesso em: 1 set. 2011. 
224 STJ, Corte Especial, AGP 1.621/PE, rel. Min. Nilson Naves, julgado 24.06.2002. 
225 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

156. 
226 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

156. 

http://arrudaalvimadvogados.com.br/pt/index.asp?lng=pt
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coisa julgada se fosse possível atuação prévia e efetiva, com um contraditório substancial, 

durante o processo de conhecimento, o que não ocorre nessa intervenção.  

 

Por outro lado, a regra contida no art. 5º, parágrafo único da Lei nº 

9.469/97 não pode ser utilizada para justificar legitimidade ativa na ação rescisória, nos 

termos do art. 967, I do CPC/15, de igual modo, para que um terceiro maneje ação 

rescisória deve ser um “juridicamente interessado”, nos termos do art. 967, III do CPC/15. 

 

Nesse sentido, nem como parte, tampouco como terceiro, poderá a 

Fazenda Pública se valer da ação rescisória, com fundamento no art. 5º, parágrafo único 

da Lei nº 9.469/97, sendo-lhe lícito, no máximo, intervir em eventual ação rescisória já 

ajuizada227. 

 

2.3.11. Semelhanças e distinções em relação à assistência. 

 

A assistência, como cediço, divide-se em assistência simples (ou 

adesiva), litisconsorcial (ou qualificada), exigindo interesse jurídico para sua viabilidade. 

 

O assistente litisconsorcial atua com autonomia e espontaneamente, 

justamente por também ser titular do direito material discutido, sendo um litisconsorte 

facultativo ulterior, ao contrário do assistente simples, que atua como um auxiliar, não 

podendo praticar atos incompatíveis com a vontade do assistido (art. 122 do CPC/15).  

 

Não existindo interesse jurídico, no máximo será possível ingresso 

como interveniente atípico, se as partes assim concordarem, com fito de ampliar o debate 

e a cooperação judicial, em uma intervenção negociada de terceiro (art. 190 do CPC/15), 

como autorizado pelo Enunciado 491 do FPPC228. 

 

                                                
227 Nesse sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13ª ed. Totalmente reformulada. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 157. 
228 “É possível negócio jurídico processual que estipule mudanças no procedimento das intervenções de terceiros, observada a 

necessidade de anuência do terceiro quando lhe puder causar prejuízo. ”  
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A intervenção anômala também é espontânea (ou voluntária), 

contudo, seu interesse é econômico, não jurídico, como ocorre na assistência, sendo sua 

atuação mais limitada ainda do que a do assistente simples. 

 

2.3.12. Semelhanças e distinções em relação ao amicus curiae. 

 

Apesar de haver quem sustente ser a intervenção anômala uma forma 

de amicus curiae229, não concordamos com tal entendimento. 

 

O amicus curiae pode ser qualquer um que goze de representação 

adequada para atuar em processo com relevância (art. 138 do CPC/15), tendo interesse 

que sua orientação seja acolhida pelo juízo ou tribunal, podendo ser voluntária ou 

provocada, tendo limitações recursais, como se observa do art. 138 §§1º ao 3º do CPC/15. 

 

Na intervenção anômala, que será sempre voluntária, tem uma atuação 

mais limitada do que a do amicus curiae, por outro lado, sua legitimidade recursal é mais 

ampla. 

 

A participação do amicus curiae tem essencial ligação com o princípio 

do contraditório e a formação dos precedentes, enquanto na intervenção anômala o foco 

é somente o interesse econômico. 

 

Tanto a intervenção do amicus curiae, quando na intervenção anômala, 

não deslocam a competência.  

 

 

 

3. REGIME JURÍDICOS DAS TUTELAS PROVISÓRIAS CONTRA O PODER 

PÚBLICO. 

 

                                                
229 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 214. 
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3.1. Considerações gerais sobre as tutelas provisórias. 

 

A tutela oferecida pelo Judiciário pode ser definitiva ou padrão, com 

cognição exauriente, havendo amplo e profundo debate acerca do objeto do processo, 

produzindo coisa julgada material, contudo, pode não se dar com a rapidez desejada, 

fazendo surgir algumas tutelas diferenciadas, que ou antecipam a realização do direito 

pleiteado (tutela antecipada ou satisfativa do direito material) ou asseguram a futura 

realização desse direito (tutela cautelar ou não satisfativa do direito material, que 

resguarda os efeitos de um processo).  

 

Essas últimas são denominadas tutelas provisórias,230 justamente por se 

caracterizarem pela cognição sumária, em um juízo de probabilidade, não havendo 

definitividade e coisa julgada material. Muito comum a designação das tutelas antecipada 

e cautelar como espécies de tutelas de urgência, contudo, pode ocorrer ser prescindível o 

perigo (art. 311), nas denominadas tutelas de evidência que, a rigor, são técnicas de 

aceleração do procedimento. 

 

De igual modo, a tutela provisória será temporária, pois terá vigência 

até o termo final do processo em que se está pleiteando a tutela definitiva ou até alcançar 

suas finalidades, bem como é precária, pois pode ser revogada ou modificada, não 

fazendo coisa julgada material (art. 296 do CPC/2015). 

 

A tutela antecipada satisfaz imediatamente, total ou parcialmente, o 

direito material deduzido, antecipando a eficácia da decisão final, portanto, satisfativa. Já 

a tutela cautelar não satisfaz, somente garante futura satisfação do direito material 

deduzido, portanto, não satisfativa.  

 

Enfim, o que as diferencia é o tipo de situação de perigo existente, pois 

se incidir sobre o direito material (perigo da morosidade), será cabível tutela antecipada, 

se incidir sobre os efeitos do processo (perigo da infrutuosidade), será hipótese de tutela 

                                                
230 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., v. 1, p. 512. 
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cautelar. 

 

Em que pese a controvérsia adiante analisada, para a tutela antecipada, 

a priori, se exige requerimento, enquanto a cautelar pode ser deferida ex officio, com base 

no poder geral de cautela. 

 

Superadas tais considerações, percebe-se que a tutela antecipada e a 

tutela cautelar, com o passar dos anos, em muito se aproximaram e, diante de tal 

circunstância, o legislador optou por uniformizar o tema, em um único livro, denominado 

de tutela provisória (arts. 294 a 311), revogando as cautelares nominadas, deixando de 

existir um processo autônomo de tutela de urgência, tendo o legislador buscado tornar o 

mais homogêneo possível o tratamento procedimental. 

 

Tutela provisória se divide em tutela de urgência e de evidência (art. 

294). A tutela de urgência, por sua vez, se reparte na tutela antecipada e na cautelar, 

podendo ambas serem concedidas de maneira antecedente ou incidental (art. 294, 

parágrafo único). A tutela de evidência é espécie de tutela antecipada, contudo sem o 

requisito da urgência, concedida sempre de maneira incidental e será satisfativa. 

 

Como exposto, havia diferença nos requisitos para concessão da tutela 

antecipada e da cautelar, contudo, se a proposta é de uniformização, não haveria motivos 

para se manter essa dicotomia (art. 300 do CPC/2015), bem como o Enunciado 143 do 

FPPC, que afirma que o mencionado artigo superou a distinção entre os requisitos da 

concessão para as tutelas cautelar e antecipada, erigindo a probabilidade do direito e o 

perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas. 

 

De igual modo, tanto a tutela provisória antecipada como a cautelar 

podem ser concedidas de maneira antecedente ou incidental, novamente com nítido 

caráter de uniformização de tratamento, eis que no CPC/1973 somente a tutela provisória 

cautelar era possível em caráter antecedente. 
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As medidas cautelares são deferidas com base em um poder cautelar 

geral do juiz, não havendo mais o poder cautelar específico, eis que as cautelares 

específicas foram revogadas, como se extrai do art. 301, que afirma que “qualquer outra 

medida é idônea”, consagrando uma enumeração exemplificativa de cautelares, como 

confirmado pelo Enunciado 31 do FPPC.  

 

O legislador optou, ainda, por prever a tutela antecipada não urgente, a 

denominada tutela de evidência, que se divide em tutela de evidência documental (art. 

311, II, III e IV) e a tutela de evidência sancionatória ou punitiva (art. 311, I). 

 

3.2. Requisito negativo à sua concessão. 

 

O art. 300 §3º prevê um pressuposto negativo para o deferimento da 

tutela de urgência, excluindo o cabimento de tal medida se houver perigo da 

irreversibilidade do provimento antecipado,231 eis que uma antecipação irreversível, a 

rigor, é um provimento definitivo,232 pois conteria um acertamento antecipado, não 

havendo provisoriedade.  

 

Deve, assim, ser possível o retorno ao status quo ante, caso no curso do 

processo se constate que deva ser alterada ou revogada a tutela dada antecipadamente, do 

contrário, em tese, é inadmissível a concessão da medida. 

 

Agora, não podemos nos afastar da ideia de que tal primado é relativo, 

não podendo significar obstáculo intransponível à outorga da tutela antecipada 

(Enunciado 419 do FPPC), o que sempre foi afirmado pela doutrina.233  

 

O legislador limitou, sem ressalvas, esquecendo-se de hipóteses em que 

                                                
231 Afirmando como requisito negativo: CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela cit., 5. ed., p. 19; BUENO, Cassio 

Scarpinella. Tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 56. 
232 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela e colisão de direitos fundamentais. In:  TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (org.). 

Reforma do CPC, p. 162-163. 
233 BERMUDES, Sérgio. A reforma do CPC, p. 36, apud MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada, p. 483. FUX, 

Luiz. Tutela de segurança e tutela de evidência, p. 350, apud MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada, p. 483. 
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existirá irreversibilidade recíproca, ou seja, a concessão gera efeitos irreversíveis, bem 

como a não concessão também produzirá efeitos irreversíveis, como, por exemplo, no 

deferimento de alimentos provisórios ou fornecimento de medicamentos.  

 

Destarte, a única solução será a ponderação de interesses (art. 489 §2º 

do CPC/2015), buscando-se uma proteção do interesse mais relevante, podendo-se, 

inclusive, se cogitar na prestação de caução, que nada mais é do que uma contracautela 

(art. 300 §1º do CPC/2015), a qual também não poderá impedir a concessão da tutela 

provisória, devendo ser aplicado o art. 521 do CPC/2015 (Enunciado 498 do FPPC), bem 

como a hipossuficiência econômica não pode impedir o deferimento da tutela provisória 

de urgência. 

 

3.3. Legitimidade. 

 

O legislador a todo o momento induz ao entendimento de que somente 

o autor poderia requerer a tutela provisória, todavia, esse não é o melhor entendimento, 

eis que todo aquele que alegar ter direito à tutela jurisdicional estará legitimado a requerer 

a tutela provisória, trata-se de uma regra sem exceções.234 

 

Seja na condição de autor, de réu ou de terceiro interveniente, haverá 

legitimidade para o requerimento de tutela antecipada, todavia, o interesse deverá ser 

demonstrado com o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.  

 

O assistente simples estará condicionado à vontade do assistido, 

diferentemente do assistente litisconsorcial.235 Frise-se que o réu requererá na 

reconvenção ou no pedido contraposto.236 

 

                                                
234 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., v. 1, p. 552. 

Referindo-se à tutela antecipada.  
235 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev., 

ampl. e atual. São Paulo: RT, 2007. p. 524, ressalvando que somente se estiver no polo ativo, pois o mencionado doutrinador não 

admite tutela antecipada requerida pelo réu. Admitindo assistente simples ou qualificado: CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de 

direito processual civil cit., 17. ed., p. 438. 
236 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil cit., 17. ed., p. 438. 
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Quanto ao denunciante, há dois entendimentos doutrinários. Alguns 

afirmam que seria duvidoso o interesse do denunciante, pois a denunciação representa 

uma ação regressiva de caráter condicional, prevendo que venha a perder a demanda, o 

que enfraqueceria o juízo de probabilidade do direito,237 contudo, se preenchidos os 

respectivos requisitos seria possível.238 

 

No que se refere à tutela antecipada requerida pelo réu, há dissenso na 

doutrina, contudo, majoritariamente, seria possível requerer como reconvinte, no pedido 

contraposto, bem como quando a ação for, ou não, dúplice,239 não obstante renomados 

autores advogarem a tese de que somente seria admissível pelo autor, pois a intenção da 

lei foi equalizar os efeitos do tempo em relação ao autor.240 

 

O Ministério Público na condição de parte poderá requerer tutela 

provisória, todavia, como fiscal da ordem jurídica, afirma a doutrina majoritária que não 

poderia formular o pleito de antecipação de tutela, por lhe faltar legitimidade,241 bem 

como por atuar com um sujeito imparcial do processo,242 contudo, há quem sustente o 

contrário, desde que em consonância com os interesses e direitos que ensejam sua atuação 

no feito, do contrário seria apequenar a atuação do MP e seus misteres constitucionais, 

bem como a função social do processo e o interesse do próprio Estado. Entendimento que 

nos parece ser o mais acertado.243 

 

3.4. Concessão ex officio. 

 

                                                
237 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela cit., 5. ed., p. 19; BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada cit., p. 

45. 
238 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada cit., p. 56; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do 

processo e processo de conhecimento cit., v. 1, p. 552; NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante cit., p. 525. 
239 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., v. 1, p. 553. 

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela cit., 2. ed., p. 103; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela 

antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização) cit., p. 354. 
240 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante cit., p. 524; 

CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela cit., 5. ed., p. 60; BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada cit., p. 43. 
241 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., v. 1, p. 554. 
242 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil cit., 17. ed., p. 438. 
243 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada cit., p. 43; NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo 

Civil comentado e legislação extravagante cit., p. 525. 
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O CPC/2015 não regulamenta a possibilidade de concessão de tutela 

provisória de ofício.  

 

De maneira incidental não vemos maiores problemas para o juiz agir 

oficiosamente, salvo a questão da responsabilidade civil, contudo, o art. 295 refere-se a 

“requerimento” para a hipótese incidental, parecendo proibir a concessão sem 

requerimento.  

 

São regulamentos os procedimentos de tutela provisória antecedentes, 

dando a entender que sempre é necessário existir requerimento, o que pode ser uma 

decorrência do princípio da congruência e da inércia. 

 

Há forte embate doutrinário, afirmando não ser admissível, por 

exigência legal de requerimento, bem como por ofensa ao princípio do dispositivo,244 por 

outro lado há quem sustente a sua admissibilidade, eis que não haveria ofensa ao princípio 

do dispositivo, pois o juiz está evitando perecimento do direito, não indo além dos efeitos 

do pedido formulado pela parte, estando dentro dos limites da própria causa,245 devendo 

o juiz determinar que o autor emendasse a petição inicial,246 o que, inclusive, é permitido 

pelo art. 3º da Lei 12.153/2009, expressamente. Há precedentes do STJ247 nesse sentido, 

reconhecendo, contudo, a excepcionalidade.  

 

3.5. Momento Para Requerimento. 

 

Não há limite temporal para o requerimento de tutela provisória, 

contudo, podendo ocorrer até mesmo antes do processo principal.  

 

De igual modo, não há restrição probatória, admitindo-se prova 

                                                
244 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante cit., p. 524; 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil cit., 17. ed., p. 437. 
245 MITIDIEIRO, Daniel Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil cit., t. 3, p. 49-50. 
246 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada cit., p. 33. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Teoria geral 

do processo e processo de conhecimento cit., p. 555. 
247 STJ, REsp 952.646/SC, 3ª T., rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.11.2008. 
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testemunhal, em audiência de justificação prévia (art. 300 §2º do CPC/2015), como se 

observa em inúmeras tutelas específicas previstas no ordenamento (arts. 562, 677, § 1º, 

497, do CPC/2015 e 12 da Lei 7.347/1985). 

 

Sobre o seu deferimento em sentença, é admissível, devendo-se 

ressaltar que será com cognição exauriente. Assim, se no momento em que for proferida 

sentença estiverem presentes os respectivos requisitos da tutela provisória, cabe ao 

magistrado deferi-la assegurando, assim, que seus efeitos se produzam desde logo, pois a 

apelação ou eventual reexame necessário não suspenderão sua eficácia (arts. 1.012, V, e 

496 do CPC/2015).  

 

Será um capítulo de uma sentença, impugnável por apelação, como se 

observa do art. 1.013 §5º do CPC/2015. 

 

Nos tribunais é possível o deferimento de tutelas provisórias, como se 

observa do art. 932, II, tanto em recursos, como em ações da competência originária, 

como na rescisória (art. 969, parte final) ou na reclamação (art. 989, II). Os recursos em 

regra não suspendem a eficácia da decisão, contudo, o relator poderá atribuir tal efeito 

aos mesmos, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015.  

 

Apesar de a regra ser a admissibilidade imediata pelo tribunal dos 

recursos, na hipótese de o processo ainda estar na primeira instância, ou seja, já 

sentenciado, mas ainda não remetido ao Tribunal, havia forte embate doutrinário, 

contudo, o art. 1.012 §3º do CPC/2015 consagrou a tese de que por simples 

requerimento248 distribuído ao tribunal ou ao relator, poderá ser deferida a tutela 

provisória, se for o caso, gerando prevenção.  

 

3.6. Compatibilidade com todos os procedimentos. 

 

De igual modo, é admissível tutela provisória em qualquer 

                                                
248 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., v. 1, p. 560. 
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procedimento, seja comum, sumaríssimo ou especial, contudo, nesses últimos, é possível 

a exigência de requisitos específicos, como nas possessórias (art. 562 do CPC/2015) e no 

despejo (art. 59 §1º da Lei 8.245/1991), por exemplo.  

 

Fora das hipóteses específicas de tutela provisória, ainda é possível se 

cogitar na tutela genérica do art. 300 do CPC, como na possessória de força velha,249 nas 

ações de despejo, fora das hipóteses do art. 59 §1º da Lei 8.245/91250. 

 

Nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, principalmente 

nos denominados procedimentos meramente receptícios, como interpelações, 

notificações etc., pois exaurem seus efeitos na própria concretização, dificilmente haveria 

requisitos para uma tutela provisória, porém, nos procedimentos que apliquem, 

subsidiariamente, o procedimento comum seria possível a concessão, como no caso de 

nomeação de curador provisório para o interditando. 

 

3.7. Requerimento incidental e antecedente. 

 

A grande inovação, realmente, no que se refere à tutela provisória foi a 

permissão de tutela provisória antecipada de modo antecedente (art. 303), pois a tutela 

provisória cautelar antecedente somente foi possível e foi mantida (art. 305).  

 

Houve, a rigor, uma padronização sob o ângulo das duas modalidades 

de tutelas provisórias poderem ser concedidas de modo antecedente ou incidental, 

contudo, há tratamento diverso quanto à natureza da tutela de urgência pretendida, quando 

o pedido for feito de maneira antecedente. 

 

3.7.1. Tutela provisória antecipada e cautelar incidental. 

 

O legislador não se preocupou em regulamentar o procedimento da 

                                                
249 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de tutela cit., 8. ed., p. 178. 
250 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela cit., 5. ed., p. 112. 
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tutela provisória incidental, eis que será sempre requerida ao juízo da causa, por simples 

petição, observando a competência funcional do art. 299 do CPC/2015. 

 

Essa acessoriedade da tutela de urgência em relação à tutela definitiva 

faz gerar a falsa impressão que sempre se mostrará suficiente a regra de que o acessório 

deverá seguir o principal, sendo esse sempre o juízo mais adequado. 

 

Tal premissa, no caso concreto, pode se mostrar equivocada. O ângulo 

deve ser o da efetividade. Imagine uma tutela provisória cautelar incidental para restrição 

de bens, onde o feito principal está tramitando no Rio de Janeiro e o automóvel a ser 

apreendido está no Acre. Se a regra do art. 299 tiver que ser observada, dificilmente será 

efetivada, pela distância física e pela notória burocracia cartorária, por exemplo, para se 

cumprir uma carta precatória. 

 

Enfim, cremos que tal competência pode ser validamente descumprida 

em nome da efetividade que se espera da tutela provisória. Tal raciocínio já era adotado, 

por exemplo, pela Súmula 263 do TFR, que afirma que a produção antecipada de provas, 

por si só, não previne a competência para a ação principal. 

 

O CPC/2015 consagrou a tese de que a mera petição é suficiente para 

se obter efeito suspensivo a recurso que não o tenha (art. 1.012 §3º, I), ainda que no 

intervalo entre a interposição do recurso e a sua distribuição no tribunal, o que se mostra 

alinhado com a parte final do art. 299, parágrafo único. 

 

3.7.2. Tutela provisória antecipada antecedente. 

 

Nos termos do art. 303, quando a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.  
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Trata-se de uma petição inicial incompleta, não obstante ser obrigatória 

a atribuição de valor à causa, levando em consideração a tutela final (§4º). Observe-se 

que tal técnica somente é possível quando a urgência for “contemporânea à propositura 

da ação”, leia-se, a urgência deve ser atual, ou seja, a situação de urgência e a propositura 

da inicial devem ser contemporâneas, devendo o autor indicar que está se valendo de tal 

benefício, justamente pela situação de extrema urgência. 

 

Tem-se uma previsão muito útil, principalmente para as hipóteses como 

um atendimento médico emergencial, onde não seria razoável se exigir da parte e seu 

advogado a elaboração de uma inicial completa.  

 

Tal inicial incompleta deverá observar a competência funcional prevista 

no art. 299, ou seja, será requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal.  

 

Sendo concedida, o autor deverá aditar sua inicial (art. 303, §1º, I), 

complementando sua argumentação, juntando novos documentos e a confirmação do 

pedido de tutela final, em 15 dias, ou em outro prazo que o órgão jurisdicional lhe fixar, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito (§2º), o que deverá ser realizado nos 

mesmos autos, sem complementação de custas (§3º). 

 

Nota-se que o autor deverá aditar a inicial incompleta por ele 

apresentada antes da citação e intimação do réu para a audiência de conciliação ou de 

mediação (art. 334), como se observa do art. 303, §1º, II, bem como, não havendo 

autocomposição o prazo para contestação, será contado na forma do art. 335. 

 

Indeferida a tutela provisória antecipada antecedente, a inicial deverá 

ser emendada em até cinco dias, sob pena de ser indeferida e o feito extinto sem resolução 

de mérito (§ 6º). 

 

3.7.3. Da estabilização da tutela provisória 
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A maior novidade de toda essa parte o exposto anteriormente é o 

previsto no art. 304, denominada de estabilização da tutela antecipada antecedente, que 

ocorre se for concedida e o réu dela não recorrer, o que ocasionará extinção do processo 

sem resolução de mérito (art. 304, § 1º). 

 

Tal estabilização não se confunde com a coisa julgada, até porque 

prolatada em cognição sumária, somente podendo ser afastada por decisão judicial em 

ação autônoma que a revir, reformar ou invalidar, a ser proposta pelo interessado dentro 

do prazo decadencial de dois anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o 

processo (§§ 2º a 6º), devendo tal decadência observar o regime jurídico do Código Civil.  

 

Transcorrido tal prazo, haverá uma estabilização irreversível. 

Interessante que há uma decisão de mérito que não caberá rescisória (Enunciado 33 do 

FPPC), não obstante ser definitiva.  

 

Haverá prevenção do juízo que prolatou a tutela provisória que se 

estabilizou para tal demanda que pretender a reanálise, uma competência funcional 

(absoluta), podendo qualquer das partes requerer o desarquivamento dos autos, para 

instruir a respectiva petição inicial (§ 4º). 

 

Frise-se que o mandado de citação e intimação do réu da tutela 

provisória antecipada concedida deve conter expressamente a possibilidade de 

estabilização, por força dos princípios do contraditório e da boa-fé objetiva. 

 

Algumas questões são bem tormentosas. 

 

Afirma a doutrina que o vocábulo recurso deve ser interpretado em 

sentido estrito, ou seja, agravo de instrumento ou interno, quando o feito tramitar no 

tribunal,251 não sendo suficiente a contestação, os embargos de declaração ou a suspensão 

                                                
251 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 164-165. No mesmo sentido, mas criticando, 

afirmando que qualquer forma de resistência deveria impedir a estabilização: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo 

Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 211. 
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da medida liminar.  

 

O recurso interposto por assistente simples do réu também impede a 

estabilização da tutela antecipada, salvo se o réu expressamente se manifestar no sentido 

de que prefere a estabilização (FPPC, enunciado 501). 

 

Outra questão é se o autor não emendar a inicial, o que ocorrerá antes 

do prazo para a interposição de recurso pelo réu que somente começará a fluir a partir da 

juntada do mandado de intimação, do aviso de recebimento ou da carta precatória 

(Enunciado 271 do FPPC), principalmente se gozar de prazo diferenciado, como nas 

hipóteses dos arts. 183 ou 229. Já deve o juiz extinguir de imediato o processo? E se, 

ainda assim, o réu tiver interesse em recorrer para se acautelar de que não haverá 

estabilização? Nessa hipótese, o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito (art. 

303, § 2º), pois o autor estará manifestando seu desinteresse em prosseguir com o feito, 

provavelmente porque a medida concedida já satisfez sua situação de urgência. Por outro, 

deve-se aguardar a postura do réu, pois, caso recorra, seu recurso estará prejudicado, 

contudo, evitará a estabilização. 

 

De igual modo, pode ocorrer de o autor emendar somente para evitar a 

extinção sem resolução de mérito (art. 303, § 2º) e o réu não recorrer, o que gerará 

estabilização e extinção sem resolução de mérito (art. 304, § 1º).  

 

A não emenda por parte do autor é causa de extinção, bem como o réu 

não recorrer é causa de extinção, uma não impedindo a outra. Caso o autor pretenda, 

realmente, levar sua pretensão à uma decisão com cognição exauriente deverá ajuizar 

nova demanda. 

 

Pode, ainda, ocorrer de o autor não emendar a inicial e o réu não 

recorrer. Nessa hipótese, haverá estabilização, pois, a tutela provisória antecedente 

antecipada foi deferida e o réu não recorreu, contudo, o processo será extinto, pois para o 

autor se mostrou suficiente a mera tutela provisória já deferida, bem como para o réu se 
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mostrou irrelevante a estabilização. 

 

Não há como se cogitar nessa estabilização em sede de juizados 

especiais cíveis, pois a tutela provisória lá deferida de modo antecedente é irrecorrível, 

eis que não há recurso contra essa interlocutória, bem como a ação para “revisá-la” seria 

incompatível com o rito dos juizados. 

 

O art. 937, VIII, do CPC afirma que no agravo de instrumento será 

admissível sustentação oral, tanto na tutela de urgência quanto na de evidência, apesar de 

não admitir sustentação oral para decisões interlocutórias de mérito (art. 356, § 5º), o que 

é uma profunda contradição, que poderia ser solucionada por uma previsão no regimento 

interno (art. 937, IX).252 

 

Vale registrar quanto ao ponto que é perfeitamente admissível a 

estabilização da tutela antecipada deferida contra a Fazenda Pública (Enunciado 582 

FPPC). 

 

Não há como ter estabilização das tutelas provisórias de evidência, não 

obstante serem satisfativas, contudo somente são possíveis de maneira incidental, jamais 

antecedentes, como se demonstrará adiante. 

 

O art. 305, parágrafo único do CPC permite que uma tutela provisória 

cautelar requerida de maneira antecedente seja recebida pelo juízo, caso entenda que 

possui natureza de tutela antecipada, nos termos do art. 303 (princípio da fungibilidade). 

Recebida como uma tutela provisória de urgência antecipada antecedente, será possível 

se falar em estabilização? Cremos que sim, eis que o legislador se reporta expressamente 

as regras do art. 303, bem como, a estabilização contribui para a efetividade do processo. 

 

3.7.4. Tutela provisória cautelar antecedente.  

 

                                                
252 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Método, 2015. p. 476-477. 



158 

 

 

                                           

 

O art. 305 regulamenta a petição inicial da ação que visa à prestação de 

tutela cautelar em caráter antecedente, determinando a indicação da lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, sendo o réu citado para em cinco dias contestar 

e indicar as provas que pretende produzir (art. 306). 

 

Observe-se que se o magistrado entender que o pedido não ostenta 

natureza cautelar, mas de tutela antecipada, deverá ser observado todo o abordado sobre 

o art. 303 (art. 305, parágrafo único), ou seja, foi prevista uma fungibilidade. Interessante 

que o CPC/2015 deixa de prever o caminho inverso, ou seja, da tutela antecipada para a 

cautelar, o que não pode ser interpretado literalmente, ou seja, a fungibilidade é de mão 

dupla (Enunciado 502 do FPPC). 

 

Não havendo contestação, haverá presunção de veracidade, devendo o 

juiz decidir em cinco dias (art. 307) e, se houver contestação, observar-se-á o rito comum 

(art. 307, parágrafo único), consagrando uma fungibilidade da tutela cautelar com a tutela 

antecipada. 

 

Efetivada a tutela cautelar antecedente, o pedido principal terá que ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 dias, nos mesmos autos, não dependendo de novas 

custas (art. 308), podendo, inclusive, ser aditada a causa de pedir.  

 

Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a 

audiência do art. 334 e, não havendo autocomposição, o prazo de contestação será 

contado na forma do art. 335. 

 

3.8. Efetivação da tutela provisória. 

 

Na forma do art. 297 e seu parágrafo único do CPC/2015, o juiz poderá 

determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, 

observando as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença (arts. 519 e 520), 
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no que couber, além do art. 139, IV do CPC. 

 

3.9. Responsabilidade do beneficiário da antecipação da tutela. 

 

A questão a ser enfrentada é se ao final do processo, proferida sentença 

de improcedência, com a consequente cassação da tutela provisória, o seu beneficiário 

pode ser responsabilizado pelos eventuais prejuízos ou danos causados à outra parte, 

independentemente da responsabilidade por dano processual. 

 

A controvérsia sobre a concessão de tutela provisória de ofício, 

anteriormente analisada, mostra-se relevante. Majoritariamente, admite-se sua concessão 

e efetivação ex officio, todavia, nessa hipótese, não se poderá responsabilizar o autor, pois 

nada foi pleiteado, bem como, não se poderá responsabilizar o juiz, pois este somente 

responde na hipótese de agir com dolo ou fraude (art. 143).  

 

Diante de tal imbróglio, a doutrina majoritária afirma que há uma 

responsabilidade objetiva253 na forma do art. 302 do CPC/2015, sendo a posição do 

STJ.254  

 

Há, contudo, quem discorde de tal posição, pois o beneficiário da tutela 

provisória antecipada não pode ser condenado a arcar com perdas e danos quando se 

utilizou de medida legalmente prevista255. 

 

3.10. Revogação, modificação e sentença de improcedência. 

 

Como visto, uma das principais características da tutela provisória é a 

precariedade, sendo possível sua revogação ou modificação ex officio, justamente por não 

                                                
253 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., v. 1, p. 556 e 

563-564; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 

sistematização) cit., p. 392. 
254 STJ, REsp 1.191.262-DF, 4ª T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.09.2012. Precedentes citados do STF: RE 100.624, DJ 

21.10.1983; do STJ: REsp 127.498-RJ, DJ 22.09.1997; REsp 744.380-MG, DJe 03.12.2008, e REsp 802.735-SP, DJe 11.12.2009. 
255 GOMES, Fábio Luiz. Responsabilidade objetiva e antecipação de tutela. São Paulo: RT, 2006. p. 214 ss. 
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fazer coisa julgada material (art. 296), caso ocorra alteração do estado de fato, por 

exemplo, com o surgimento de uma prova, durante a fase probatória, que evidencia que 

determinado fato não corresponde àquele que autorizou a concessão da tutela.256 

 

De igual modo, a sentença de improcedência revoga a tutela antecipada 

(Enunciado 140 do FPPC), mesmo quando concedida pelo tribunal em sede de agravo de 

instrumento.  

 

Entre a hierarquia e o grau de cognição, prevalece o segundo, ou seja, 

entre a probabilidade derivada da cognição sumária do Tribunal e a certeza derivada da 

cognição exauriente do juízo de primeiro grau, deve esta ser prestigiada, inclusive entende 

o STJ que os valores recebidos em virtude de tutela antecipada anteriormente deferida e 

revogada pela sentença devem ser devolvidos, inclusive se o prejudicado for a Fazenda 

Pública.257  

 

Nesse sentido, caminha o STF, por meio do Enunciado 405,258 sendo 

também o que se extrai do art. 7º, § 3º, da Lei 12.016/2009. 

 

3.11. Da tutela da evidência. 

 

Como dito, a tutela de evidência divide-se em duas modalidades: tutela 

de evidência sancionatória ou punitiva (art. 311, I) e a tutela de evidência documental 

(art. 311, II, III e IV).  

 

Cumpre registrar que em todas as suas hipóteses haverá, a rigor, uma 

tutela antecipada sem urgência, como se observa da redação do art. 311, caput, portanto, 

sempre será satisfativa e incidental, o que impede a sua estabilização, como dito 

anteriormente.  

                                                
256 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela cit., 2. ed., p. 35-36. 
257 STJ, REsp Repetitivo 1.401.560/MT, 1ª S., rel. Min. Sérgio Kukina, rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, j. 12.02.2014, DJe 

13.10.2015. 
258 “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, 

retroagindo os efeitos da decisão contrária.” 
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Como o próprio nome já está a sugerir, há um alto grau de probabilidade 

do direito substancial alegado, o que gera um menor perigo de dano, ou seja, há um fumus 

boni iuris qualificado. 

 

O art. 311 do CPC reflete um rol exemplificativo, existindo outras 

hipóteses de tutelas de evidência, por exemplo, na tutela possessória (art. 558 e 563 CPC), 

na monitória (art. 701), embargos terceiro (art. 678 CPC), na indisponibilidade bens 

improbidade administrativa (art. 7º Lei 8.249/92), nos alimentos provisórios (art. 4º Lei 

5.478/67) e em algumas hipóteses do art. 59 §1º Lei 8.245/91 etc. 

 

A primeira hipótese visa proteger a seriedade da função jurisdicional, 

pois a conduta temerária autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a qual será concedida 

diante da caracterização do abuso do direito de defesa ou do manifesto propósito 

protelatório da parte (art. 311, I). Trata-se de uma técnica legislativa para acelerar o 

resultado do processo, prestigiando a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015). 

 

Somente se admite tal tutela se efetivamente se protelar o processo, não 

o mero propósito. De igual modo, o abuso do direito de defesa se refere a um 

comportamento interno ao processo, enquanto o manifesto propósito protelatório se refere 

a comportamentos externos, fora do processo, como simulação de doenças ou ocultação 

de provas. 

 

No que se refere ao manifesto propósito protelatório, a doutrina 

controverte se estariam incluídos atos praticados antes da propositura da demanda. 

Majoritariamente sim, bastando haver comprovação no caso concreto,259 sendo 

excepcional,260 mas admissível, como a esquiva furtiva em receber a citação,261 com o 

que concordamos. Contudo, há quem sustente o contrário, pois seria o deferimento de 

                                                
259 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Tutela antecipada sancionatória. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo: 

Dialética, n. 43, p. 125, 2006. 
260 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada cit., p. 41. 
261 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela cit., 5. ed., p. 19; BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada cit., p. 

87. 
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uma tutela liminar, com as provas produzidas unilateralmente pelo autor, infringindo o 

contraditório.262  

 

Não pode ser concedida no início do processo, somente após a 

contestação,263 quando ficaria caracterizado o abuso do direito de defesa ou o propósito 

protelatório do réu,264 como se observa do art. 311, parágrafo único, do CPC/2015. 

 

De igual modo, defesa não se refere evidentemente só à contestação, 

mas a qualquer modalidade de defesa ou requerimentos, como a solicitação desnecessária 

de oitiva de testemunhas, de igual modo, não somente o réu pode praticar tais condutas, 

mas o autor também, pois o art. 311, I, refere-se a “parte”, tendo em vista que o 

comportamento temerário pode ser de qualquer das partes.265 

 

O ato ilícito processual praticado pode ter inúmeras consequências 

processuais, cumulativas, como a tutela antecipada sancionatória e a litigância de má-fé. 

Alguns exemplos são bem visuais, como reiterada retenção dos autos por tempo 

delongado, fornecimento de endereços inexatos para embaraçar intimações, prestar 

informações erradas, embaraçar a produção probatória etc. 

 

O Enunciado 34 do FPPC considera abusiva a defesa da Administração 

Pública, sempre que contrariar entendimento coincidente com orientação vinculante 

firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, 

parecer ou súmula administrativa, salvo se demonstrar a existência de distinção ou da 

necessidade de superação do entendimento. 

 

Pode, ainda, se cogitar na hipótese de responsabilidade civil objetiva 

onde o réu alega não ter agido com culpa, ou na hipótese do réu se basear em lei declarada 

                                                
262 DIDIER JR., Fredie Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., v. 1, p. 549. 
263 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 17. ed. inteiramente revista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

v. 1, p. 443. 
264 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 

sistematização) cit., p. 171. 
265 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento cit., v. 1, p. 548. 
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inconstitucional pelo STF, ou, ainda, no autor apresentar prova documental do veículo e 

o réu arrola testemunha ou pede carta rogatória para vários países. 

 

Deve ser examinada a hipótese de só um litisconsorte praticar o ato 

abusivo ou o manifesto propósito protelatório. Se o litisconsórcio for simples, poderá ser 

deferida a tutela sancionatória, contudo, se unitário, ficará inviável. 

 

Além de todo o abordado, exige-se probabilidade do direito alegado 

(evidência), pois difícil se acreditar o deferimento de tal tutela sem que o magistrado 

tenha se convencido, minimamente, da existência do direito do autor, ademais, ninguém 

adquire direito com a conduta desleal do réu. 

 

O art. 311, II, exige, cumulativamente, que as alegações de fato possam 

ser comprovadas apenas documentalmente e haja tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante, para o deferimento da tutela de evidência. Tem-se 

situação semelhante ao mandado de segurança, exigindo-se prova pré-constituída, além 

da existência de precedente ou súmula vinculante aplicável ao caso concreto, ou seja, os 

requisitos são cumulativos. 

 

Cabe aqui, ressaltar, a utilidade da ata notarial (art. 384 do CPC), além 

da prova emprestada ou da produzida antecipadamente. Pode se imaginar, por exemplo, 

em uma ação fundada em um contrato bancário, onde há julgamento repetitivo pela 

abusividade da cláusula ou em uma ação buscando-se a repetição de um tributo, já 

reconhecidamente inconstitucional pela jurisprudência. 

 

O art. 311, III traz a hipótese do pedido reipersecutório (ou seja, 

baseado na perseguição de uma coisa), fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, 

sob cominação de multa. 

 

Observe-se que há em nosso ordenamento várias ações reipersecutórias, 
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contudo, o legislador limitou-se ao contrato de depósito (objeto móvel), pois com a 

Súmula Vinculante 25 que não admite mais a prisão civil o mesmo perdeu seu prestígio, 

bem como já havia a previsão da liminar busca apreensão, quando fundada na alienação 

fiduciária (DL nº 911/69). 

 

De igual modo, o depósito se prova por escrito, seja voluntário (art. 646, 

CC) ou legal/necessário (art. 647, I e 648, CC). 

 

Assim, um ticket de estacionamento pode permitir o deferimento de tal 

tutela provisória, pois comprova um contrato de depósito voluntário. 

 

Há, por fim, o art. 311, IV, que permite a tutela provisória de evidência 

quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável, havendo um somatório das provas do autor, com as do réu.  

 

A tutela de evidência é sempre incidental ao processo em que se tenha 

formulado o pedido de tutela final e somente é admissível de maneira liminar nas 

hipóteses do inciso II e III, pois nos incisos I e IV é necessária a participação do réu 

abusando do direito de defesa ou deixando de trazer aos autos provas capazes de gerar 

dúvida razoável ao direito do autor.  

 

3.12. Das tutelas provisórias contra o Poder Público. 

 

Muito já se discutiu sobre a possibilidade de deferimento de tutela 

antecipada contra a Fazenda Pública, levando-se em consideração, basicamente, dois 

argumentos: o reexame necessário e o regime de pagamento por precatório. Tais 

argumentos, por óbvio, não se sustentam.  

 

Inicialmente, não são todas as sentenças que se sujeitam ao reexame 

necessário, como se infere dos parágrafos 3º e 4º do art. 496 do CPC/2015, além disso, a 
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tutela antecipada geralmente é deferida por decisão interlocutória que, a priori, não é 

passível de reexame.  

 

De igual modo, o regime do precatório somente é aplicável diante de 

obrigações pecuniárias, não sendo cabível para obrigações de fazer, não fazer e entregar 

coisa.  

 

Por outro lado, um conjunto de leis regulamentam e limitam a 

concessão de tutelas provisórias contra o Poder Público, como os arts. 1º ao 4º da Lei nº 

8.437/92, o art. 7º §2º da Lei nº 12.016/09, as quais são confirmadas pelo art. 1059 do 

CPC/15.  

 

Há, ainda, a Lei nº 9.494/97 que regulamenta a tutela antecipada contra 

a Fazenda Pública, a Lei nº 2.770/56 que veda a concessão de liminar que vise a liberação 

de bens e mercadorias de procedência estrangeira, as Leis nº 4.348 e 5.021/66 que 

restringem à concessão de liminares objetivando a reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens e, ainda, o art. 

29-B da Lei nº 8.036/90 que impede concessão de liminares que impliquem saque ou 

movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS. 

 

Em que pese esse nefasto regime jurídico criado, é possível se concluir 

que nas hipóteses não alcançadas por tais vedações legais, é plenamente possível a 

concessão de tutelas de urgência contra o Poder Público, pois tais vedações merecem 

interpretação restritiva.  

 

O STF, ao julgar a ADC nº 4, afirmou a constitucionalidade do art. 1º 

da Lei nº 9.494/97, com fundamento em ser razoável para implementar o interesse 

público, contudo, se no caso concreto, a antecipação representar óbice ao livre acesso à 

ordem jurídica, deverá ser afastada, em controle difuso de constitucionalidade. 

 

A mencionada legislação restringiu a tutela antecipada para as 
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pretensões pecuniárias de servidores públicos, não se aplicando a qualquer outra 

pretensão, como se extrai da hipótese trazida pelo Enunciado 729 do STF, o qual afirma 

que a decisão prolatada na ADC 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de 

natureza previdenciária, ou pagamento de prestações de serviços, repetição de indébito 

etc. 

 

Posteriormente, no julgamento da ADI 223-6 MC/DF, o STF analisou 

outra MP (173/1990), que vedava o deferimento de liminares em mandado de segurança, 

em que se obteve a mesma conclusão da ADC 4. 

 

De igual modo, admite-se deferimento de tutela antecipada para entrega 

de coisa, como remédio a idoso ou portador de doença grave, por exemplo, admitindo-se, 

inclusive, bloqueio de verbas para garantir a efetividade do julgado.266  

 

Na mesma trilha, não vemos óbice a aplicação dos artigos 303 e 304 do 

CPC à Fazenda Pública, contudo, sendo requerida nas hipóteses acima elencadas, onde o 

legislador veda tutelas de urgência, a aplicação de tais artigos resta comprometida. 

 

Para o deferimento de tutela antecipada em ação possessória, bem como 

em mandado de segurança coletivo, contra o Poder Público, exige-se sua oitiva (art. 562, 

parágrafo único, do CPC/2015 e art. 22, § 2º, da Lei 12.016/2009).  

 

Cabe registrar que a tutela provisória prevista nas possessórias de força 

nova ostenta natureza jurídica de tutela de evidência, portanto, não obstante o art. 562, 

parágrafo único do CPC limitar sua incidência, por outro lado, confirma a possibilidade 

da sua concessão contra o Poder Público.  

 

De igual modo, registre-se que se considera abusiva a defesa da 

Administração Pública, sempre que contrariar entendimento coincidente com orientação 

vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em 

                                                
266 STJ, REsp 746.781/RS, 1ª T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.04.2006. 
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manifestação, parecer ou súmula administrativa, salvo se demonstrar a existência de 

distinção ou da necessidade de superação do entendimento, autorizando a tutela de 

evidência prevista no art. 311, II do CPC (Enunciado 34 FPPC). 

 

3.12.1. Críticas a tais vedações.  

 

Parcela significativa da doutrina nacional entende que tais vedações são 

inconstitucionais, por ofensa a inafastabilidade da tutela jurisdicional267.  

 

Perceba-se que não é admissível que o legislador, previa e 

abstratamente, busque inadmitir liminares somente por serem almejadas contra o Poder 

Público, descartando qualquer possibilidade de eventual interesse público coexistir 

juntamente com o interesse privado. 

 

O legislador, apegado à sua tradição de dar supremacia do interesse 

público sobre o privado, cria tais institutos.  

 

Há quem afirme que tais dispostos não vedam a concessão, mas 

somente enrijecem os pressupostos para o seu deferimento, exigindo, por exemplo, um 

periculum in mora extremado268.  

 

Não se pode conceber tal argumento, pois se desperta atenção do 

legislador tal preocupação em favor do Poder Público, por que não existe essa mesma 

atenção aos particulares e, ainda, tal afirmação soa duvidosa sobre a magistratura, pois 

seus membros são suficientemente aptos para observarem e fiscalizarem os requisitos de 

tais liminares, sendo prescindível alerta legislativo. 

 

 

 

                                                
267 BUENO, Cassio Scarpinella. A nova lei do mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 2009. N 17, p. 45. MACHADO, Hugo de 

Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. 8 ed. São Paulo: Dialética, 2009, n. 8.3, p. 142. 
268 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 306. 
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4. SUSPENSÃO LIMINAR. 

 

4.1. Da suspensão de segurança. 

 

A Lei nº 12.016/09 procurou melhor disciplinar a figura da suspensão 

de segurança das decisões proferidas contra o poder público, que existia tanto para o 

mandado de segurança, como para outras ações em que a Fazenda Pública viesse a ser ré. 
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A suspensão de segurança encontra uma previsão genérica na Lei nº 

8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder 

Público e dá outras providências.  

 

Em síntese, havendo uma decisão contrária aos interesses da Fazenda 

Pública, concomitantemente com a possibilidade de recorrer, é possível um pedido de 

suspensão da decisão ao Presidente do Tribunal ao qual couber conhecer do recurso em 

face da decisão.  

 

Frise-se que o recurso busca a reforma ou invalidação da decisão, já a 

suspensão tem por finalidade sustar a eficácia da mesma, portanto, um mecanismo não 

exclui o outro. 

 

4.2. Natureza jurídica. 

 

A natureza jurídica de tal mecanismo de impugnação é controvertida, 

onde o STJ entende que o juízo realizado no pedido de suspensão ostenta feição 

política,269 portanto, não teria caráter jurídico, mas administrativo, contudo, a doutrina 

majoritária afirma que tal instituto não tem natureza recursal, por não estar previsto em 

lei como recurso e, igualmente, por não gerar reforma, anulação nem desconstituição da 

decisão.  

 

Por outro lado, afasta-se o caráter político ou administrativo, pois, uma 

decisão administrativa não poderia atingir uma decisão judicial e, de igual modo, o 

Presidente poderia agir de ofício.  

 

Tem-se, portanto, a rigor, um incidente processual, com finalidade de 

contracautela.270 Seria um sucedâneo recursal, fazendo as vezes de um recurso, ou seja, 

                                                
269 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão de sentença e de liminar. RePro, São Paulo: RT, n. 97, p. 184, 2000. 
270 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed., 

v. 3., p. 463-464; ARRUDA ALVIM, Eduardo. Suspensão da eficácia da decisão liminar ou da sentença em mandado de segurança. 

Aspectos controvertidos do art. 4º da Lei 4.348/1964. Disponível em: <http://arrudaalvimadvogados.com.br/pt/index.asp?lng=pt>. 

Acesso em: 1 set. 2011. 

http://arrudaalvimadvogados.com.br/pt/index.asp?lng=pt
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também pretende anular ou reformar a decisão judicial.271 

 

4.3. Eficácia da decisão de suspensão. 

 

Cumpre registrar que o art. 15 da mencionada lei não estabelece a 

eficácia dessa decisão prolatada pelo Presidente do Tribunal, devendo nos reportar ao 

Enunciado 626 do STF, pois 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 Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou 

parcialmente, com o da impetração. 

 

O STF aplicou, de maneira extensiva, a previsão constante do art. 4º da 

Lei nº 8.437, que prevê algumas regras gerais sobre a suspensão de segurança. É a 

chamada ultratividade da decisão de suspensão. 

 

Observe-se que, sobrevindo a sentença, a liminar perde totalmente a sua 

eficácia (art. 7°, § 3°), destarte, a decisão de suspensão da liminar vigora até o final do 

processo, salvo se o Presidente, ao deferir essa liminar, estabelecer de maneira diferente. 

 

Destarte, a decisão de suspensão ultrapassa os efeitos da decisão 

liminar, que cessa com a sentença (art. 7º, § 3º), diferentemente daquela, que se mantém 

eficaz. 

 

4.4. Competência.  

 

A competência para analisar tal pedido é do Presidente do Tribunal ao 

qual couber o recurso.  

 

                                                
271 GARCIA MEDINA, José Miguel; CALDAS DE ARAÚJO, Fábio. Mandado de segurança individual e coletivo: comentários à 

Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. São Paulo: RT, 2009. p. 176. 
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Assim, se a liminar foi deferida em agravo de instrumento pelo Tribunal 

de Justiça e a pretensão recursal seria de um recurso extraordinário, o pedido de suspensão 

deverá ser dirigido ao presidente do STF, exemplificativamente.  

 

Negado o pedido, caberá um novo pedido de suspensão de segurança 

ao Presidente do STJ ou do STF, dependendo da matéria em discussão. 

 

4.5. Legitimidade ativa.  

 

A legitimidade ativa é do Ministério Público e da Pessoa Jurídica, 

cabendo sempre agravo da decisão do Presidente do Tribunal, independentemente do 

conteúdo dessas decisões, mostrando-se superados os Enunciados 217 do STJ e 506 do 

STF.  

 

Entende o STJ que as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista têm legitimidade para ingressar com pedidos de suspensão de liminar e de 

segurança, quando na defesa de interesse público decorrente da delegação, não na busca 

de interesses privados.272 

 

4.6. Recursos cabíveis. 

 

Da decisão em suspensão de segurança não se admite recurso especial 

ou extraordinário.273  

 

É possível, por meio de uma única decisão, que o presidente do tribunal 

suspenda várias liminares concedidas em mandado de segurança, evitando-se, assim, o 

chamado efeito multiplicador (art. 15, § 5°). 

 

4.7. Observância do contraditório. 

                                                
272 Informativo 466: STJ, CE, AgRg na SLS 1.320/BA, rel. Min. Presidente Ari Pargendler, j. 16.03.2011. STJ, Corte Especial, AgRg 

no AgRg nos EDcl na SLS 771/SC, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 30.06.2009. 
273 EDcl no REsp 768.480/RJ, rel. Min. José Delgado, 1ª T., j. 11.04.2006. 
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Como a lei do mandado de segurança não repetiu o previsto no art. 4º, 

§2º da Lei 8.437/1992, que prevê a oitiva da parte contrária antes de se suspender a 

execução da liminar, há embate doutrinário e jurisprudencial, prevalecendo a tese de que 

não seria obrigatória a oitiva da parte contrária na suspensão de segurança.274  

 

O dispositivo legal deve ser entendido no sentido da necessidade de que 

o exame do pedido de suspensão seja precedido de contraditório, sendo o deferimento da 

medida sem contraditório algo excepcional, ainda que silente a lei.275 

 

4.8. Origens históricas. 

 

Afirma-se o instituto da suspensão de segurança tem a sua origem 

histórica presa à ação de mandado de segurança, que surgiu com sua positivação do pela 

Constituição Federal de 1934 (art. 113 §33), regulado posteriormente pela  Lei nº 191/36, 

que dispunha nos artigos 8º §9º e 10º, que o Presidente da Corte Suprema, quando se 

cuidasse de decisão da Justiça Federal, ou da Corte de Apelação, quando se tratasse de 

decisão da Justiça local, para evitar grave lesão à ordem, à saúde ou à segurança pública, 

podia suspender a execução do ato a requerimento do representante da pessoa jurídica de 

direito público. 

 

A Lei nº 1.533/51 repetiu o mesmo dispositivo, permitindo a suspensão 

de execução de decisões no art. 13 que, prosseguindo, foi posteriormente previsto na Lei 

nº 4.348/64, onde expressamente previu a possibilidade de suspender execução de 

sentença e de liminar e ampliou o rol dos bens protegidos, incluindo a economia pública. 

 

A Lei nº 7.347/85, que regulamenta a ação civil pública, no artigo 12 

§1º, bem como a Lei 8.437/92, no seu artigo 4º, novamente tratou da matéria procurando 

abarcar também quaisquer ações de natureza cautelar ou preventiva. 

                                                
274 STF, SS 303-8, rel. Min. Néri da Silveira, DJU 26.04.1991, p. 5.094. 
275 BUENO, Cassio Scarpinella. A nova Lei do Mandado de Segurança cit., 2009. p. 102; BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado de 

segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.022/66 cit., 5. ed., p. 278. 
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A Lei nº 8.038/90, no art. 25, previu o instituto para os casos de acórdão 

ou liminar concedidos em mandado de segurança de competência originária de Tribunal. 

A Lei 9.494/97, art. 1º, inclui a aplicabilidade do instituto à tutela antecipada prevista nos 

arts. 273 e 461 do CPC/73. 

 

Percebe-se, assim, que o instituto em comento busca sempre sobrepor 

o interesse público sobre o privado, burlando todo o sistema hierarquizado dos recursos, 

permitindo que a autoridade máxima de um tribunal suspenda os efeitos de determinada 

medida, em detrimento do interesse privado, justamente por não aceitar a coexistência do 

interesse privado em paralelo com o interesse público. 

 

Tal instituto, os diversos outros anteriormente expostos, reflete o 

autoritarismo do Estado, que se recusa a submeter-se aos anseios de um Estado 

Democrático, portanto, tal instituto seria inconstitucional por violar o devido processo 

legal, o juiz natural e, ainda, por não ter previsão de contraditório. 

 

4.9. Críticas ao instituto. 

 

Como afirmado, a tensão entre o interesse público e o privado sempre 

foram resolvidos pela supremacia do primeiro sobre o segundo, desconsiderando ser o 

interesse privado também tutelado pela Constituição. 

 

O instituto ora abordado deixa bem clara a preferência legislativa por 

suprimir o interesse privado, prestigiando o interesse público.  

 

Note-se que, sua origem é atrelada ao mandado de segurança, onde, de 

um lado há um “direito” líquido e certo individual e, do outro, a eficácia de tal direito é 

suspendida sem, sequer, se perquirir da legalidade ou acerto da sentença ou liminar 

hostilizada. 
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A supremacia do interesse público não pode ganhar preferência ou 

impor-se temporariamente sem alguma reflexão, pois, na relação entre os princípios, eles 

recebem conteúdo de sentido por meio de um processo de ponderação.  

 

Ademais, não se pode afastar que, inegavelmente, há um caráter político 

em tal decisão, pois sempre será tomada pelo Presidente do Tribunal, que ocupa um cargo 

político, transcendendo o aspecto jurisdicional. 
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CONCLUSÃO FINAL 

 

De fato, o interesse público deve ostentar uma posição de extrema 

importância, ao contrário do que pode transparecer ao longo do presente trabalho, que 

não tem, em nenhum momento, a intenção de subjugá-lo. 

 

A Constituição de 1988 pretendeu estabelecer um Estado Democrático 

de Direito, onde os direitos e interesses devem conviver harmoniosamente e, no caso de 

colisão faz-se necessária a ponderação. 

 

Por outro lado, a Administração Pública não pode ser erigida, 

frequentemente, a um patamar de superioridade em relação aos particulares, numa relação 

de verticalidade, prejudicando ou dificultando os exercícios dos interesses individuais. 

 

Não se trata de desconstruir a supremacia do interesse público, mas de 

aplica-lo de forma ponderada, razoável e mais justa, pois o problema não está no princípio 

propriamente dito e sim nos que o aplicam. 

 

O legislador, por vezes, confunde o interesse público da Administração 

Pública com os interesses dos administradores ou do aparato administrativo, criando 

diferenciações injustificáveis, desconsiderando totalmente que o processo deve ser um 

instrumento de garantia para o cidadão. 

 

Sendo assim, vale frisar que o interesse individual também deve ser 

observado e seguir caminho diverso pode resultar em um grande problema, uma vez que 

muitos interesses particulares podem ser massacrados, ofendendo inclusive a dignidade 

humana.  

 

Os direitos fundamentais do indivíduo, por exemplo, decorrem de 

princípios e não de regras, sendo assim, tem força normativa, tem caráter de 
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complementariedade e traz consigo uma mensagem de que é tão importante que merece 

ser aplicado.  

 

O tratamento legislativo dado à Fazenda Pública em juízo acaba por 

repetir a ideia arraigada de que o interesse público deve se sobrepor sempre, tendo a 

sociedade se acostumado com essas “prerrogativas”, eis que incutido em nossa tradição 

jurídica.  

 

Certas prerrogativas, como prazos diferenciados e intimação pessoal 

visam atender, exclusivamente, a deficiência administrativa, interna corporis, da 

Administração Pública na condição de parte processual, servindo de justificativa ao longo 

dos anos para sua permanência.  

 

A desconfiança da Administração Pública no judiciário de primeira 

instância existe, apesar de inconfessável, do contrário, não haveria motivo para se manter 

o reexame necessário. No cenário político atual, por exemplo, isso é notório que membros 

do Legislativo e Executivo lutam para manterem seus foros de eleição, onde, na maioria 

das vezes, se obtém julgamentos políticos.  

 

No mesmo contexto, não se pode olvidar que o Estado não só é o maior 

cliente do seu próprio serviço público de tutela jurisdicional, mas também um dos maiores 

incentivadores de demandas judiciais, sendo muito conveniente manter o tratamento 

desigual. 

 

Não obstante o Estado pregar contra a morosidade da justiça e afirmar 

que busca uma maior efetividade, sempre demonstrou predileção pelos processos lentos, 

buscando-se safar-se dos provimentos rápidos, editando normas que o ponha ao largo das 

liminares e de sentenças plenamente eficazes, contudo, quando tem interesse procura 

agilizar, como na cobrança de seus créditos fiscais.  
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Tais tratamentos processuais diferenciados estão introduzidos em nossa 

cultura jurídica e enfrenta-lo e questioná-lo causa, inclusive, um estranhamento.  

 

O que justifica a suspensão da eficácia de uma liminar ou de uma 

sentença, consagradora de um direito líquido e certo, a qual não apresenta nenhum defeito 

ou ilegalidade, somente para prestigiar a ordem econômica, o interesse público ou algum 

outro conceito indeterminado? 

 

O que justifica a revisão obrigatória de uma sentença, prolatada 

mediante o devido processo legal, pela simples circunstância de prejudicar o Poder 

Público? 

 

Qual a justificativa para o legislador criar inúmeras leis vedando a 

concessão de liminares contra o Poder Público? Seria somente para dificultar o controle 

das decisões administrativas, retornando ao dogma da intangibilidade total do mérito 

administrativo? 

 

Todas essas perguntas retóricas parecem ter somente resposta negativa, 

principalmente pelo fato de não ser perpetrado tal tratamento diferenciado ao particular 

ou ao interesse privado. 

 

Cremos que no Brasil, a única prerrogativa processual que parece ser 

verdadeiramente necessária para preservar o interesse público é a proibição de execução 

forçada em face de bens indispensáveis à existência do Estado e, indiretamente, a 

proibição de tutelas de urgência que possam permitir a execução forçada e atingir bens 

necessários à existência do Estado, sendo todas as demais fundadas no interesse 

econômico do Estado, não na dita supremacia do interesse público. 
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