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O OPERÁRIO E A FAZENDA PÚBLICA 
 

“Não somos iguais. 
Nunca o fomos e 

é injusto não sermos. 
Meus dias e os teus 

têm luas e diferentes sóis. 
Quando parte executada, 

a mim é dada a ordem máxima: 
Pague! Já a ti, 

que embargues, resistas. 
Meus expropriáveis bens invejam os teus, 

Impenhoráveis. 
As sentenças que te condenam 

nascem à flor do reexame; 
As que me açoitam, 

rumam ao trânsito em julgado, impiedosas, 
porque custas do recurso não posso pagar. 
Tua execução – meu flagelo e implacável – 

ri até das missivas inócuas 
emanadas das Cortes. 

O fundamento delas é sua cláusula pétrea caloteira. 
Tu és (e tens) nas mãos 
o poder que me escapa. 

Daí a nitidez de existir – entre mim e ti – 
mais do que um precatório de privilégios: 

há um mar de obstáculos... 
(que só a perseverança transpõe)”. – 

Hilton Mendonça1
 

 
 

1  Citado por CORRÊA, Antônio de Pádua Muniz. Execução contra a Fazenda Pública. São Paulo: LTR, 2005,  
p. 45. 



RESUMO 
 

 
 
Quando a parte vencida não cumpre o comando determinado pela sentença, impõe-se a 

execução forçada como medida de eficácia. A isso equivale dizer que, se necessário for, o 

Estado poderá fazer uso da violência para o cumprimento de suas determinações. 

Contudo, nos casos em que o próprio Estado figura como parte vencida nas execuções, não se 

verifica o mesmo tratamento. É que, para além da imunidade outorgada pela Constituição 

sobre seus bens e verbas, a Fazenda Pública não procede à execução voluntária, porquanto 

possui procedimento especial para o adimplemento do quantum debeatur. Este procedimento  

é conhecido como precatório judicial. 

Nessa esteira, o presente trabalho cuida de analisar o sistema de precatório brasileiro, sob a 

perspectiva da efetividade do cumprimento das decisões judiciais, prolatadas no âmbito das 

execuções em face do Poder Público. 

A temática em questão se torna genuinamente aguda, quando observada a condescendência do 

Legislativo [que em suas inúmeras tentativas, não conseguiu dar efetividade ao aludido 

sistema], bem como a anuência do Judiciário [que não aplica as já esparsas medidas 

sancionatórias, como a intervenção federativa]. De fato, os três poderes parecem se alinhar 

numa demonstração de harmonia, que seria enaltecida se não fosse o fato de estar 

diametralmente oposta ao primeiro dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: o de construir uma sociedade justa. 

 

Palavras-chave: Regime de Precatórios; Execução por quantia certa; Fazenda Pública;  

Estado Democrático de Direito; Eficaz acesso ao judiciário. 



ABSTRACT 
 

 
 
When the losing party does not meet the given command by the sentence, it must be the 

enforcement and effectiveness measure. That means, if necessary, the State may use violence 

to carry out its provisions. 

However, in cases where the State itself is party won in process execution, there is not the 

same treatment. It is that in addition to the immunity granted by the Constitution on its 

properties and incomes, the Public Finance does not proceed to voluntary payment, because 

has a special procedure for the due performance of the debeatur quantum. This is known as 

precatório judicial. 

The present work was developed by means of research doctrine, judicial decisions and 

legislative to analyze the Sistema de Precatório Brasileiro, from the perspective of the 

effectiveness of enforcement of court decisions handed down in the context of executions in 

the face of the Government. The theme in question becomes genuinely acute when viewed 

tolerance by the Legislative Power [that in his numerous attempts, failed to give effect to the 

aforementioned system] as well as the consent of the Judiciary [that does not  apply the 

already sparse punitive measures such as intervenção federal]. Indeed, the three powers seem 

to align in a show of harmony, it would be praised if not for the fact that it is diametrically 

opposed to the first of the fundamental objectives of the Federative Republic of Brazil: to 

build a just society. 

 

Key-words: Regime de Precatórios; Execution for money; Public Finance; Democratic State 

of Right; Effective Access to the Judiciary. 
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INTRODUÇÃO 
 

“A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o 
leitor entende uma terceira coisa... e, enquanto se passa 
tudo isso, a coisa propriamente dita começa a 
desconfiar que não foi propriamente dita”.2 

 
 

A dinâmica das relações sociais impõe aos juristas um constante repensar do 

Direito e dos institutos jurídicos. É na busca pelo conhecimento, na necessidade de rever os 

conceitos, na quebra de paradigmas que os operadores do direito são inspirados a manter 

acesa a busca do que é justo3, dando vida à Ciência do Direito. 

Frequentemente, conceitos fundamentais como liberdade, moral, poder, justiça, 

equidade, relações entre direito e sociedade, entre direito e política, entre ética e direito, entre 

o público e o privado, entre o individual e o coletivo, são analisados e revistos. Em todas  

essas hipóteses, os direitos fundamentais e os princípios constituem importante suporte à 

integração e superação das dificuldades apresentadas pelo sistema, confirmando a supremacia 

do direito fundamental e sua influência no domínio do processo civil. 

Com efeito, desde que constitucionalizado, o direito fundamental da tutela é visto 

como a ponte entre o direito material e o processual, instrumentalizado pela outorga de 

jurisdição e respectiva pretensão (ambas situadas no plano do direito público)4. Numa análise 

pragmática, contudo, a atividade jurisdicional deságua, muitas vezes, no problema da 

efetividade dos direitos, conduzindo o jurista ao questionamento sobre os fatores reais de 

poder existentes na sociedade, há muito posto por Lassale, que impedem a implementação  de 

um verdadeiro Estado Democrático de Direito e a efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Desta atividade jurisdicional, duas questões conduzem os juristas aos mais 

calorosos debates: De um lado, a constatação de que não há limites e contornos bem definidos 

 
2 Quintana, Mário. A coisa. Caderno H. 
3 Para o conceito de justo: “Um Direito pode ser justo ou injusto; a possibilidade de ser justo ou injusto é uma 
consequência essencial do fato de ser positivo” (KELSEN, Hans. O que é Justiça? A Justiça, o Direito e a 
política no espelho da ciência. 1998, pp. 364). No entender de Kelsen, validade e justiça de uma norma jurídica 
são juízos de valor diversos, portanto uma norma pode ser válida e justa; válida e injusta; inválida e justa; 
inválida e injusta. Desse modo, a questão da justiça pode ser tratada por um detido estudo do que é e do que  não 
é justo/ injusto, mas desta tarefa está isenta a Ciência do Direito, ao estilo kelseniano. O que há é que uma teoria 
sobre a Justiça responde por concepções acerca do justo e do injusto, e o que é justo e injusto nem sempre é claro 
e unânime. Porém que há um justo e que este justo é relativo, isto Kelsen admite (Nesse sentido, consulta-se 
GRZEGORCZYK, Michault Troper. Le positivisme juridique. 1992, pp. 143-145) 
4 Nesse plano se situa o núcleo tanto do direito fundamental de acesso à jurisdição, desde que o Estado chamou a 
si o monopólio de prestá-la, quanto do direito ao processo justo e à efetividade da tutela jurisdicional. 
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em relação à discricionariedade e ao ativismo jurídico provenientes do direito produzido pelos 

juízes, o que leva a crer que estamos bem próximos a uma crise do Judiciário5. De outra 

banda, a constatação de que, em determinados casos, a aplicação da regra pode constituir 

óbice  à  realização  do  direito  material,  e  conduzir  o  jurisdicionado  à  situação      injusta, 

evidenciando que o emprego de certas técnicas pode ser insatisfatório em termos de justiça, 

efetividade, segurança, igualdade, e outras determinantes axiológicas de  caráter 

constitucional. 

É sobre a segunda celeuma que esta pesquisa se debruça. 

Adotando-se a visão de Capelletti, para quem acesso à justiça não deve ser 

entendido como a mera possibilidade de ingresso em juízo, mas, revestido dos traços de 

eficácia, o presente trabalho tem por fito enveredar pela crise do sistema de precatórios 

brasileiro (antes disso, verificar se esta “crise” mesmo existe), à luz da instrumentalidade 

substancial das normas constitucionais processuais. Juridicamente, o assunto faz emergir 

muitas perguntas, em especial no que toca a duas características que é comumente impingida 

ao direito processual: a razoável duração do processo e a efetividade. 

Foi exatamente com base nesse extremo que nasceu o problema de pesquisa desta 

dissertação: As prerrogativas conferidas à Fazenda Pública em juízo podem se sobrepor aos 

princípios constitucionais do processo?6 Quais os limites e padrões a serem observados, sob o 

enfoque constitucional, desses privilégios? Como hipótese, foi formulada a seguinte:   Apesar 

de justificável, em termos práticos, que um sistema jurídico confira ao Estado determinadas 

prerrogativas processuais, tais prerrogativas poderão dar ensejo a injustiças, mediante 

consentimento legal, quando analisadas no caso concreto. Então, a par de todas essas  

vertentes de exame e das questões práticas, a pesquisa que ora se apresenta tem como meta 

estudar a temática dos precatórios judiciais, em um recorte epistemológico bem definido. 

A pesquisa é justificada em face da quantidade de casos (e valores) pendentes de 

solução  no  país,  e  a   descredibilidade  do  instituto  de  precatórios  judiciais  perante      os 

 
5 O mote relativo à atividade judicante conduz à suposição de que há, atualmente, uma crise do Direito e do 
Estado, refletindo-se no Poder Judiciário e na implementação dos direitos. O tema impõe a leitura dos escritos de 
Lênio Luiz Streck, para quem “visivelmente há uma crise que, antes de mais nada, precisa ser descoberta ‘como’ 
crise”. Essa crise ocorre porque “o velho modelo de Direito (de feição liberal-individual-normativista) não 
morreu, e o novo modelo (forjado a partir do Estado Democrático de Direito) não nasceu ainda”. (STRECK, 
Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: Perspectivas de Concretização dos Direitos 
Fundamentais-Sociais no Brasil. uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Novos Estudos Jurídicos. Vol. 8. 
2003, pp. 259). 
6 Não se desconhece a problemática da eficácia dos direitos processuais nas relações entre particulares e o  
Estado, apenas se está a referir os princípios constitucionais processuais a estas relações em razão das mediações 
concretizadoras já existentes. Tampouco é ignorada a diferença entre Estado e particulares na relação processual. 
As distinções serão formuladas ao longo desta dissertação. 
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jurisdicionados. Como será visto, é necessário definir com precisão e rigor a locução 

procedimental mais qualificada. Faz-se mister que sejam densamente conhecidas as origens e 

as razões das prerrogativas determinadas pelo texto constitucional, assim como é necessário 

aprofundar o estudo das consequências desta atribuição. Importa conhecer, ainda, as teses que 

negam a necessidade dos privilégios processuais ao Estado e examinar o resultado da sua 

adoção. 

Assevera-se que essas investigações são necessárias, pois o direito de a Fazenda 

Pública possuir benefícios processuais (a se desdobrar no pagamento de débitos mediante 

precatórios), assim como os demais direitos, se tomadas como simples comando a priori, ou 

como dogma, pode se converter em um absoluto que oblitera o debate. Sem que se conheçam 

suas raízes e suas formações teóricas, pode ele demudar-se em um rótulo que traduz tanto as 

mais aceitáveis defesas, quanto as mais arraigadas alegações de inconstitucionalidade. Sem o 

devido aprofundamento teórico, a existência (e/ou permanência) de tais privilégios pode 

tornar-se um locus argumentativo simplificado, cuja mera invocação é capaz de encerrar e 

fundamentar o deslinde de um problema concreto, por mais que ele se afigure um hard case7. 

A temática em questão é carregada de nuances que a tornam unicamente intricada. 

Várias das propostas de relativização do direito às prerrogativas processuais do Estado 

mostram-se falhas ou superficiais quando a ele aplicadas. A realidade social possui certos 

problemas que dificultam a situação. Entretanto, é preciso manifestar que da dificuldade 

teórica não se pode fugir do problema que se dá causa: as garantias processuais do Estado em 

juízo, ainda que justificadas juridicamente, podem-se impactar negativamente outros direitos 

conferidos ao particular (enquanto parte processual), sem, na maioria das vezes, haver uma 

proteção correlata de outros direitos, tampouco cumprimento do ônus. O exposto torna clara a 

razão da escolha temática. Suas singularidades teóricas e os problemas práticos e atuais 

relativos à ineficiência do instituto dos precatórios judiciais são justificativas suficientes. 

O problema a ser enfrentado reclama propostas de solução acordes com o sistema 

constitucional. Não podem valer soluções demasiadamente simplistas, calcadas em noções 

prontas no sentido de que a supremacia do interesse público deve ser absoluta e estendida ao 

âmbito processual, à revelia do particular. Nem soluções cujo lastro são axiomas8     intocáveis, 
 

7 Do inglês hard cases, a expressão identifica situações para as quais não há uma formulação simples e objetiva a 
ser acolhida pelo ordenamento jurídico, sendo necessária a atuação subjetiva do intérprete e a realização de 
escolhas, com eventual emprego de discricionariedade. 
8 O termo “axioma” é aqui utilizado no sentido que lhe empresta Humberto Ávila: “Axioma denota uma 
proposição cuja veracidade é aceita por todos, dado que não é nem possível nem necessário prová-la. Por isso 
mesmo são os axiomas aplicáveis exclusivamente por meio da lógica, e deduzidos sem a intervenção e pontos de 
vista materiais. A veracidade dos axiomas é demonstrada pela sua própria e mera afirmação, como se o fossem 
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desconsiderando-se os princípios processuais constitucionais. Na mesma esteira, não são 

aceitáveis soluções vazias de argumentação, como aquelas que apontam as prerrogativas 

processuais à Fazenda Pública enquanto princípios hierarquicamente superiores aos demais e, 

portanto, o excluem de qualquer debate. 

Cada uma das soluções propostas deve estar respaldada em profundas reflexões 

quanto ao desenho de politicas públicas, notadamente no que se refere ao mote do orçamento 

público. E qualquer olhar acurado não pode prescindir da análise do impacto adverso nos mais 

variados leques de situações; não pode abster-se de investigar detidamente todos os direitos e 

princípios em jogo; como também não pode deixar de considerar o impacto econômico 

envolvido. É necessário, pois, um arrazoado qualificado e o estabelecimento de mecanismos 

razoáveis de tutela. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho consiste em investigar se os 

precatórios judiciais compõem um instituto falido, ineficiente e inefetivo, a descredibilizar a 

força das decisões judiciais, prejudicando os particulares que vencem o Estado em juízo, à luz 

do atual sistema brasileiro de regras e de princípios constitucionais, no contexto da razoável 

duração do processo. Para tanto, há quatro objetivos específicos, cada qual correspondente a 

um capítulo da pesquisa: a) delimitar conceitualmente os princípios jurídicos processuais, 

dando ênfase ao da razoável duração do processo e ao da efetividade; b) delimitar 

conceitualmente as disposições que conferem as prerrogativas processuais à Administração 

Pública em juízo, distinguindo-as dos particulares; e, ainda aqui, verificar se há mitigação de 

alguns princípios jurídicos; c) investigar se o instituto dos precatórios, enquanto prerrogativa 

constitucional e instrumento processual de execução, consiste em método (in)eficaz a cumprir 

a função que lhe foi atribuída na origem; d) pesquisar o montante dos débitos de precatórios 

judiciais atualizados. 

Para tanto, o trabalho está dividido em quatro capítulos. No Capítulo 1, formulou- 

se um mapeamento dos sentidos conferidos aos princípios jurídicos processuais, apontando-se 

a definição conceitual que lastreou esta pesquisa. Em seguida, foram estudados os princípios 

constitucionais do processo, a fim de verificar o caráter hierárquico a eles conferido. Após 

abordagem  dos  princípios  jurídicos  processuais,  foi  analisado  o  princípio  da efetividade, 

autoevidentes. Não se encontram, portanto, no mundo jurídico do dever ser, cuja concretização é sempre prático- 
institucional”. No entender de Ávila, um axioma é tratado “como se fosse escoberto a priori, sem o prévio  
exame da sua referência ao ordenamento jurídico” [sem grifos no original]. ÁVILA, Humberto. Repensando “o 
princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In: SARMENTO, Daniel. Interesses públicos 
versus interesses privados: desconstruindo a supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007, p.176-177. ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade. Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização jurídica, v.I, n. 4, jul. 2001. 
Disponível em: http://www.direitopublico.com.br 
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enquanto elemento essencial no contexto processual. Por fim, o princípio da duração razoável 

do processo foi sopesado, bem como sua elevação à categoria de direito fundamental atribuída 

pela Emenda 45/2004. 

No Capítulo 2, foram examinadas as disposições que conferem prerrogativas à 

Administração Pública em juízo. Neste tópico, verificou-se a competência para o processo e o 

julgamento das demandas em que a Fazenda Pública figura como parte vencida, bem como a 

análise dos traços básicos que lhes são peculiares. Além da análise das particularidades dos 

processos judiciais desta espécie, investigou-se a existência de cumulação de privilégios 

processuais, com o desdobramento da fase executiva. Neste rumo, a pesquisa analisou se tais 

garantias correspondem à prerrogativa ou a privilégio. 

No Capítulo 3, os precatórios judiciais foram estudados. Primeiramente, 

examinou-se o conceito, a natureza e a evolução histórica, identificando a diferença em 

relação à Requisição de Pequeno Valor (RPV), enquanto institutos afins. Pretendeu-se  

inquirir, neste tópico, a existência de incongruências a contornar o sistema de precatórios. 

Enfim, no Capítulo 4, os elementos dos três primeiros capítulos foram conjugados 

para aplicação no problema central da pesquisa, a fim de verificar se os precatórios judiciais 

funcionam, ou não, como instrumento a descredibilizar as decisões judiciais, e se mitigam os 

direitos fundamentais consagrados na Constituição. O capítulo retomou a reflexão sobre o 

direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional, bem como sobre o papel do 

Judiciário. 

Como toda pesquisa acadêmica, esta dissertação tem seus contornos delineados. 

Centra-se no problema dos precatórios judiciais no cenário brasileiro, diante dos frequentes 

debates sobre o tema. Não se pretende, evidentemente, que ela seja capaz de por fim à 

contenda, muito menos de abrangê-la integralmente. Soa sequer desejável que tal aconteça, 

pois com tantos institutos em liça, a maturação democrática (leia-se, diálogo constitucional 

envolvendo os três poderes e a sociedade) há de ser o rumo inexorável ao estabelecimento de 

políticas públicas. Contudo, é importante tentar contribuir para o desenlance de alguns tópicos 

correlacionados ao tema. A pesquisa, a partir de um enfoque epistêmico bastante delimitado, 

visa cooperar com a construção de elementos de objetivação acerca da utilidade dos princípios 

constitucionais processuais. 
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CAPÍTULO I: PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 
 

“Podemos sentir que o que estamos fazendo é correto, 
mas, enquanto não identificamos os princípios que 
estamos seguindo, não podemos estar certos que eles 
são suficientes, ou se estamos aplicando 
conscientemente”9. 

 
 
1.1 VISÕES SOBRE PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 
 
 

Nos últimos anos, passou a ser comum a distinção estrutural ou qualitativa entre 

princípio e regra10. É nessa distinção que se encontra o pilar da moderna dogmática 

constitucional, determinante à superação do positivismo legalista, onde as normas se cingiam 

às regras jurídicas11. A Constituição passou a ser vista como um sistema aberto de princípios e 
regras, e permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de 

realização dos direitos fundamentais desempenham um papel central12. Não se pode olvidar 

que a quebra de paradigma, nesse tema, está diretamente ligada ao trabalho de Ronald 

Dworkin13  e aos desenvolvimentos a ele dados por Robert Alexy14. 

Sobrepondo-se ao modelo tradicional que concebia os princípios jurídicos como 

instrumento para a interpretação e aplicação de regras, houve uma mudança de paradigma na 

teoria dos princípios, redefinindo-os como elemento normativo. O novo entendimento 

doutrinário passou a compreender que, para o alcance de um sistema jurídico ideal, deveria 

existir uma distribuição equilibrada de regras e princípios, nos quais as regras  representassem 
 

9  DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes. 2002, p. 24-25. 
10 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, 2003, p. 35. 
11 Não é pretensão, aqui, discutir o positivismo jurídico. Entretanto, faz-se necessário referir que não raras vezes 
ele é apresentado em versões menos sofisticadas, as quais se afastam bastante das teses formuladas como John 
Austin, Hans Kelsen e Hart. O positivismo e seus expoentes qualificados não merecem uma leitura superficial e 
nem preconceituosa, tampouco podem ser visualizados somente à sombra de práticas legalistas autodenominadas 
“positivismo jurídico”. 
12 Convém a leitura da distinção feita entre princípios e regras, por Rodolfo L. Vigo: (VIGO, Rodolfo L., Los 
princípios jurídicos – Perspectiva jurisprudencial,  2000, p. 9/20). 
13  “A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de padrões 
apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem- 
se quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os 
fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso em nada contribui com a decisão” 
(DWORKIN, Levando os direitos a sério. Op. cit., p. 39) 
14   “Princípios  são  normas  que  ordenam  que  algo  seja  realizado  na  maior  medida  possível,  dentro      das 
possibilidades jurídicas e reais existentes. Por isso, são andados de otimização, caracterizados pelo fato de que 
podem ser cumpridos em diferentes graus e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das 
possibilidades reais, mas também das jurídicas. O âmbito do juridicamente possível é determinado pelos 
princípios e regras opostas.” (ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. 1997, p. 86) 
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o papel referente à segurança jurídica (previsibilidade e objetividade das condutas), e os 

princípios, com sua flexibilidade, dessem margem à realização da justiça do caso concreto15. 

Essa nova linha, nomeada pós-positivista16, considera os princípios como normas 

que possuem forte carga axiológica e ética17. Para seus defensores, os princípios possuem 

eficácia jurídica e aplicação imediata18. Em termos de alcance, sua abrangência já não é mais 

vista  como  puramente  abstrata19,  na  medida  em  que  inexistem  princípios       unicamente 

programáticos na Constituição. 

O pós-positivismo introduziu no ordenamento jurídico as ideias de justiça e de 

legitimidade, atribuindo aos princípios a função de condensar valores e de dar unidade ao 

sistema jurídico20. Eles são atualmente considerados de grande potencial hermenêutico, por 
auxiliar o trabalho interpretativo do jurista e lastrear a solução de diversos problemas de 

ordem pragmática21. 

Em seu aspecto conceitual, o estudo dos princípios apresenta algumas nuances 

semânticas que merecem exame22. Assim, com o fito de contextualizar a presente pesquisa – e 

sem pretensão de exaurir o tema, dada a vastidão da matéria23 –, apresentar-se-á breve 
coletânea de algumas ideias e conceitos doutrinários sobre os princípios jurídicos. A começar 
com Aurélio Buarque de Holanda Ferreira: 

 
 
 

15 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, 2003, p. 35. 
16 O Pós-Positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a definição 
das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica constitucional, e a teoria 
dos direitos fundamentais. 
17  Nesse ponto, convém a distinção de Juarez Freitas: “Então, devem as normas estritas ou regras ser  entendidas 
como preceitos menos amplos e axiologicamente inferiores aos princípios fundamentais, não para debilitá-los ou 
deles subtrair a nuclear eficácia direta e imediata. Tais regras, por isso, nunca devem ser aplicadas 
mecanicamente ou de modo passivo, mesmo porque a compreensão das regras implica, em todos os casos, uma 
simultânea aplicação dos princípios em conexão com várias frações do ordenamento”. (FREITAS, Juarez. A 
interpretação sistemática do direito. 4.ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 58). 
18 BARROSO, , Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. Op. Cit., p.149. 
19 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 
2003, p.19. 
20 Sobre o princípio da unidade da Constituição, vide Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior. 
Segundo eles, “o princípio da unidade indica que a Constituição é um sistema integrado por diversas normas, 
reciprocamente implicadas, que, dessa feita, devem ser compreendidas na sua harmoniosa globalidade” 
(ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 22005, p.85-86). De outra banda, é possível entender como sendo um conjunto de normas entre 
as quais existe uma ordem. Essa ordem deve ser entendida como o relacionamento da norma com outras normas  
e dela com todo o sistema (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. trad. Maria Celeste C. J. 
Santos; apres. Tercio Sampaio Ferraz Júnior. 10ª. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 71). 
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.237. 
22  TORRES, Ricardo Lobo. Da ponderação de interesses ao princípio da ponderação, in Urbano Zilles (coord.), 
Miguel Reale. Estudos em homenagem a seus 90 anos, 2000, p. 643 e ss. 
23 A abordagem conceitual dos princípios jurídicos neste Capítulo é meramente condutora do desenvolvimento 
lógico do tema naquilo que for pertinente ao objeto desta pesquisa. 
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Princípio. s.m. 1. Momento ou local ou trecho em que algo tem origem; começo. 2. 
Causa primária. 3. Elemento predominante na constituição de um corpo orgânico. 4. 
Preceito, regra, lei. 5. P.ext. Base; germe24. 

 

Na doutrina nacional, didática se afigura a abordagem de Roque Antônio Carraza, 

ao citar Geraldo Ataliba e Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 
(...) podemos dizer que o sistema jurídico ergue-se como um vasto edifício, onde  
está tudo disposto em sábia arquitetura. Contemplando-o, jurista não só encontra 
ordem, na aparente complicação, como identifica, imediatamente, alicerces, vigas e 
mestras. Ora, num edifício tudo tem sua importância: as portas, as janelas, as 
luminárias, as paredes, os alicerces etc. No entanto, não é preciso termos 
conhecimento aprofundado de Engenharia para saber que muito mais importante que 
as portas e as janelas (facilmente substituíveis) são os alicerces e as vigas mestras. 
Tanto que, se de um edifício retirarmos ou destruirmos uma porta, uma janela, ou  
até mesmo uma parede, ele não sofrerá nenhum abalo mais sério em sua estrutura, 
podendo ser reparado (ou até embelezado). Já, se dele subtrairmos os alicerces, 
fatalmente cairá por terra. De nada valerá que portas, janelas, luminárias, paredes  
etc. estejam intactas e em seus devidos lugares. Com o inevitável desabamento, não 
ficará pedra sobre. Pois bem, tomadas as devidas cautelas que as comparações 
impõem, estes “alicerces” e estas “vigas mestras” são os princípios jurídicos, ora 
objeto de nossa atenção25. 

 
 

Para o autor, princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, 

por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do Direito 

e, por isso mesmo vincula, de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas 

jurídicas que com eles se conectam26. 

Ingressando na seara jurídica, segue a definição proposta por Celso Antônio 

Bandeira de Mello, e da distinção de José Afonso da Silva: 

 
Princípio [...] é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
impondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 
inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, 
no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico27. 

 
Os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas, são 
[como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira] ‘núcleos de condensações’ nos 
quais confluem valores e bens constitucionais28. 

 
 
 

24 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio básico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1995. 
25 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros 
2008, p.38 
26 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. Op. cit. p. 39. 
27 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo:  Malheiros 
Editores, 2000, p. 747-748. 
28 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 96. 
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De seu turno, reconhecendo o princípio como espécie de norma, José Renato 

Nalini pontua: 
 

As normas constitucionais ostentam nítida multifuncionalidade e, modernamente, 
aceita-se não mais contrapor a norma ao princípio, mas considerá-los ambos como 
duas espécies de normas. Sem adentrar à prolífica malha de critérios distintivos, 
particularmente complexa, basta acordar, ainda com Canotilho, que os princípios são 
verdadeiras normas, qualitativamente distintas das outras categorias de normas, as 
regras jurídicas29. 

 

Por serem imperativos, princípios e regras devem ser incondicionalmente 

observados. Regina Maria Macedo Ney Ferrari, ao tratar das normas constitucionais, traz uma 

interessante definição sobre a imperatividade das normas, a qual se aplica in totum aos 

princípios: 

 
As normas constitucionais, em virtude de sua juridicidade, apresentam como traço 
característico, assim, como todas as demais normas jurídicas, a sua imperatividade, 
ou seja, a obrigatoriedade da obediência de seus comandos por parte das pessoas às 
quais se dirigem, sejam estas pessoas individuais, coletivas ou os próprios órgãos do 
Poder Público30. 

 

Com efeito, é exatamente a existência de regras e princípios que permite a 

compreensão do direito constitucional como um sistema aberto. Se o sistema jurídico fosse 

formado por regras apenas, com uma disciplina legal exaustiva de todas as situações, ele 

estaria fechado e impedido de contemplar novas situações31. 

Do mesmo modo, a adoção de princípios somente seria impossível, pois diante de 

tal indeterminação (sem a existência de regras precisas), o sistema mostrar-se-ia “falho de 

segurança jurídica e tendencialmente incapaz de reduzir a complexidade do próprio 

sistema”32. 

O aprofundamento do tema impõe a distinção entre princípios e regras, sobretudo 

porque as características e a abrangência dos princípios é que servirão como base dogmática 

para a atuação do intérprete constitucional33. Nesta senda, oportuna a distinção de princípios e 

normas feita por José Afonso da Silva: 
 
 

29 NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à Justiça. Revista dos Tribunais. 2ª Ed, São Paulo, 2000, p. 46. 
30 FERRARI, Regina Maria Macedo Ney. Normas constitucionais programáticas. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2001, p. 75. 
31 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Livraria Almedina, Coimbra, 
1998, 2. ed, 1998, p.1126. 
32 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op.cit. p. 1126. 
33 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op.cit. p. 1123. 
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As normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de  
vínculo, ou seja, reconhecem, por um lado, a pessoas ou a entidades a faculdade de 
realizar certos interesses por ato próprio ou exigindo ação ou abstenção de outrem, e, 
por outro lado, vinculam pessoas ou entidades à obrigação de submeter-se às 
exigências de realizar uma prestação, ação ou abstenção em favor de outrem34. 

 

Já os princípios, segundo o mesmo autor35, “são as ordenações que irradiam e 

imantam os sistemas de normas, [como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira], são 

‘núcleos de condensações’ nos quais confluem ‘valores’ e ‘bens’ constitucionais’”. 

Sob influência germânica, Humberto Ávila e sua peculiar acepção sobre o tema, 

também colabora na doutrina nacional: 
 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e  
com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 
avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou 
nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 
conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. Os princípios 
são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão 
de  complementaridade  e  de  parcialidade,  para  cuja  aplicação  se  demanda  uma 
avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 
decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção36. 

 
 

A distinção das normas entre regras e princípios jurídicos pode ser encarada como um 

dos pilares essenciais ao estudo da teoria dos direitos fundamentais. No mesmo sentido, a 

consolidação da ideia de normatividade dos princípios jurídicos se converte em elemento 

significativo para uma segura e salutar transposição da teoria formal-positivista, avançando-se 

para o estabelecimento de uma teoria material da Constituição e dos princípios constitucionais. 

A despeito da multipluralidade da concepção da matéria, há pelo menos um 

consenso sobre o qual trabalha a doutrina em geral: princípios e regras desfrutam igualmente 
do status de norma jurídica e integram, sem hierarquia, o sistema referencial do intérprete. 

Elegem-se, neste trabalho, alguns critérios possíveis de distinção37: i) aplicação; ii) estrutura 

normativa; iii) conteúdo; iiii) abstração38. 

No que concerne a esta última, os princípios têm maior grau de abstração do que  

as regras. Por serem indeterminados e vagos, os princípios necessitam usualmente de 

intervenções que os concretizem. As normas, pela precisão que lhes é inerente, podem ser 

34 SILVA, José Afonso da. Hermenêutica e aplicação do direito, p. 295. 
35 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 295. 
36 Ávila, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed., revista 
e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 85. 
37 Sobre o tema, veja-se Karl Larenz, Metodologia da ciência do direito, 1997, pp. 599 e ss.; Claus-Wilhelm 
Canaris, Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, 1996. 
38 Ávila, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed., revista 
e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 85-86. 
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aplicadas diretamente39. Os princípios estabelecem padrões juridicamente vinculantes, 

estabelecidos em função da justiça ou da própria ideia de direito; as regras podem ser normas 

vinculativas com conteúdo apenas funcional40. 

Em relação ao conteúdo, os princípios se destacam como normas que identificam 

fins a serem alcançados ou valores a serem preservados. De seu turno, as regras se limitam a 

traçar uma conduta41. O ponto relativo a valores ou a fins públicos não vem explicitado na 

norma porque já foi decidido pelo legislador, e não foi transferido ao intérprete. 

Com relação à estrutura normativa, as regras são textos descritivos de conduta, e 

seu relato especifica os atos a serem praticados para seu cumprimento adequado. Embora a 

atividade do intérprete não possa ser qualificada como mecânica – impondo-se o toque de 

humanidade que liga o texto à vida real –, a aplicação de uma regra normalmente não 

envolverá um processo muito sofisticado: ocorrendo o fato previsto em abstrato, produz-se   o 

efeito concreto prescrito. Já os princípios são valorativos ou finalísticos, indicam fins, estados 

ideais a serem alcançados42. 

Finalmente, quanto à aplicação, os princípios são normas compatíveis com vários 

graus de concretização, a partir de quesitos fáticos e jurídicos, ao passo que as regras impõem, 

permitem ou proíbem uma conduta, de forma imperativa, devendo a mesma ser ou não 

cumprida43. 

No caso de conflito, os princípios podem ser harmonizados, sopesados e, até 

mesmo, relativizados em relação a outros princípios44. Por sua vez, as regras devem ser 
 

39 CANOTILHO, Op. Cit., p. 1123. 
40 CANOTILHO, Op. Cit., p. 1124. 
41 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 84. 
42 Como a norma não detalha a conduta a ser seguida para sua realização, a atividade do intérprete será mais 
complexa, pois a ele caberá definir a ação a tomar. 
43  Sobre esta temática, veja-se no direito brasileiro, dentre outros, BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e 
aplicação da Constituição, 2003; FREITAS, Juarez de. A interpretação sistemática do direito, 2002 e 
COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação constitucional, 1997. 
44 Para Barroso, a grande virada na interpretação constitucional se deu a partir da difusão de uma constatação: 
não é verdadeira a crença de que as normas jurídicas em geral – e as normas constitucionais em particular – 
tragam sempre em si um sentido único, objetivo, válido para todas as situações sobre as quais incidem. E que, 
assim, caberia ao intérprete uma atividade de mera revelação do conteúdo preexistente na norma, sem 
desempenhar qualquer papel criativo na sua concretização (BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula 
de. Op. Cit., p. 28); Em outra obra, o autor pontua sobre os critérios a serem adotados, quando há colisão 
princípios constitucionais: “O Direito, como se sabe, é um sistema de normas harmonicamente articuladas. Uma 
situação não pode ser regida simultaneamente por duas disposições legais que se contraponham. Para solucionar 
essas hipóteses de conflito de leis, o ordenamento jurídico se serve de três critérios tradicionais: o da  hierarquia 
– pelo qual a lei superior prevalece sobre a inferior –, o cronológico – onde a lei posterior prevalece sobre a 
anterior – e o da especialização. Estes critérios, todavia, não são adequados ou plenamente satisfatórios quando a 
colisão se dá entre normas constitucionais, especialmente entre princípios constitucionais, categoria na qual 
devem ser situados os conflitos entre direitos fundamentais”. (BARROSO, Luís Roberto. Fundamento teóricos e 
filosóficos do novo direito constitucional Brasileiro. in Temas de direito constitucional, T. II, p. 32) 
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cumpridas exatamente como prescritas, pois não permitem ponderações. Se não estão  
corretas, devem ser alteradas. Isso demonstra que a convivência dos princípios é conflitual – 

coexistem –, enquanto a das regras é antinômica – excluem-se45. 
Embora os princípios e regras tenham uma existência autônoma no mundo 

abstrato dos enunciados normativos, é no momento que entram em contato com situações 

concretas que seu conteúdo se preencherá de real sentido, vale dizer, o exame dos fatos e os 

reflexos sobre eles e as normas é que poderão apontar com maior clareza o papel de cada uma 

delas e a extensão de sua influência. Os princípios correspondem, em última instância, à 

condução da justiça no caso concreto, trazendo para o mundo jurídico valores consagrados 

pela sociedade. 

 
 
 
1.2 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO46

 

 
 

Os princípios constitucionais são normas que sustentam todo o ordenamento 

jurídico, tendo por função principal conferir racionalidade sistêmica e integralidade ao 

ordenamento constitucional. Podem ser expressos mediante enunciados normativos ou figurar 

implicitamente no texto constitucional. Constituem-se em orientações e mandamentos de 

natureza informadora da racionalidade do ordenamento e capazes de evidenciar a ordem 

jurídica-constitucional vigente. 

 
 
 
1.2.1 Devido processo legal (due processo of law): o processo justo 

 
 

Dentre os princípios processuais explicitados na Constituição Federal de 1988, 

tem-se como básico o do devido processo legal. Este princípio master, iniciado na Inglaterra e 

aprimorado no Direito norte-americano47, está inserido no inciso LIV do art. 5º, da Lei Maior: 

“Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 
 

45 CANOTILHO, Op. Cit., p. 1125. 
46   Inicialmente,  faz-se  imperioso  assinalar  que,  a  abordagem  conceitual  dos  princípios  constitucionais   do 
processo a seguir traçada, é meramente condutora do desenvolvimento lógico do tema naquilo que for pertinente 
ao objeto da pesquisa. A despeito das múltiplas classificações, pede-se licença aos demais princípios 
constitucionais aqui elencados genericamente. 
47 As origens do devido processo legal, enquanto princípio norteador da jurisdição, remontam à Magna Charta de 
João Sem Terra, de 1215, no sistema jurídico inglês, bem como ao Statute of Westminster of the Liberties of 
London, também conhecido como Lei de Eduardo III ou Lei Inglesa de 1354, também no sistema jurídico inglês; 
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No que concerne à conceituação, due process of law pressupõe o direito a 

procedimento regular, que seja previamente estabelecido, oferecendo o contraditório48, com 

igualdade de armas e tratamento. Pressupõe ainda o juiz natural, investido na forma da lei, 

competente e imparcial, sendo de advertir-se que nele não se pode falar quando meramente 

formal ou em relação àquele que, pela sua demora, permite o sacrifício do direito do autor, 
considerando que o processo deve ser visto como uma espécie de contrapartida que o Estado 

oferece aos cidadãos diante da vedação da autotutela49. 
Apontando a amplitude capital de significação do princípio do devido processo, 

anota Nelson Nery Júnior: “Em nosso parecer, bastaria a norma constitucional haver adotado  

o princípio do due process of law para que daí decorressem todas as consequências 

processuais que garantiriam aos litigantes o direito a um processo e a uma sentença justa. É, 

por assim dizer, o gênero do qual todos os demais princípios constitucionais do processo são 

espécies”50. 

De fato, o princípio do devido processo legal compõe os diversos valores 

fundamentais de ordem ideológica e técnica sobre os quais se fundamentam as noções de 

justiça procedimental ou de equidade processual. Trata-se de um direito composto por 

garantias mínimas (como o direito de ação e defesa, direito ao contraditório, à independência  

e imparcialidade do juiz, ao processo efetivo com duração razoável, entre outras), ou ainda, 

nas palavras de Luigi Paolo Comoglio, “che si compenetrano saldamente, come parte del 

tutto con le garanzie di protezione e di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo”51. Compõe,  por 

assim dizer, a matriz do que se entende por um processo justo. 

Nessa  linha,  tem-se  a  posição  de  Leonardo  Greco,  para  quem  a     expressão 

processo justo sintetiza um conjunto de garantias fundamentais do processo,    universalmente 
 

Nos Estados Unidos, o devido processo legal, em sua concepção substantiva, divide-se em três fases distintas: a) 
sua ascensão e consolidação, do final do Século XIX até a década de 30; b) seu desprestígio e quase abandono no 
final da década de 30; c) seu renascimento triunfal na década de 50, no fluxo da revolução  progressista 
promovida pela Suprema Corte sob a presidência de Earl Warren. Atualmente, a Suprema Corte reassumiu um 
perfil conservador e o uso daquele vive um momento de refluxo (TRIBE, Laurence H. Constitucional Choices, 
Cambridge: Harvard University Press, 1985, p, 118). 
48 O contraditório estratifica-se na ideia de direito de influência, ou seja, de que nenhuma decisão seja adotada 
pelos julgadores sem que tenha sido assegurada a ambas partes a mais ampla possibilidade de influir eficazmente 
no seu conteúdo. Sobre o tema, cf.: GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: o Processo 
Justo. p. 61-99. Disponível na Internet: http://www.mundojuridico.adv.br. (Acesso em 17/04/2015); GRECO, 
Leonardo. O princípio do contraditório. In: Revista Dialética de Direito Processual, n. 24, mar. 2005, São 
Paulo: Ed. Dialética, p. 71-79. 
49 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. São Paulo: Malheiros 1993, p. 83-84. 
50 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 5. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 31. Em sentido equivalente, segundo o qual, desta garantia, derivam-se todas as demais 
garantias, tem-se também TUCCI, Rogério Lauria; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Constituição de 1988 e 
Processo. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 72. 
51 COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e tecnica del “Giusto Processo”. Torino: Giappichelli, 2004. p. 278. 
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acolhidas em todos os países que instituem a dignidade da pessoa humana como um dos 

pilares do Estado Democrático de Direito52
 

De seu turno, Sergio Luís Wetzel de Mattos quando define o direito ao processo 

justo como “direito a um processo legal e informado por direitos fundamentais, realizado em 

clima de boa-fé e lealdade de todos aqueles que dele participam, adequado ao direito material 

e às exigências do caso concreto e, enfim, voltado à obtenção de uma proteção judicial 

justa”53. 

O processo justo impõe-se como uma decorrência natural e obrigatória dos  

valores agasalhados nos princípios fundamentais que dão estrutura à ordem constitucional, 

assentada que está no Estado Democrático de Direito brasileiro sobre o valor supremo e 

fundamental da justiça, consignado na Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual 

Humberto Theodoro Júnior afirma que “a concepção da garantia de devido processo legal, 

expressa em seu art. 5º, nº LIV, não pode ter outro sentido senão o de um processo justo”54. 

A observância dos elementos que compõem o perfil mínimo do direito ao  

processo justo são os critérios a partir dos quais se pode aferir a justa estruturação  do 

processo.  O  processo  justo  depende  da  observância  de  seus  elementos  estruturantes.   A 

aferição da justiça do processo mediante a verificação pontual de cada um de seus elementos é 

método recorrente na jurisprudência55. Trata-se, portanto, de meio objetivo de controle de 
justiça processual. 

 

1.2.2 Isonomia 
 
 

Importante nuance no supracitado processo justo é a verificação do princípio da 

isonomia na relação processual. 

Perante a lei, o surgimento da igualdade se deu na Revolução Francesa, 

notadamente  quando  o  direito  constitucional  inglês  estabeleceu  relação  entre  igualdade e 
 

52 GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do processo: o processo justo. Disponível na Internet: 
http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 17/04/2015. 
53 MATTOS, Sergio Luís Wetzel de. Devido Processo Legal e proteção de direitos. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009. p. 201. 
54 THEODORO JÚNIOR, Humberto. O compromisso do projeto de novo Código de Processo Civil com o 
processo justo. Revista de Informação Legislativa, vol. 190, 2011, pp. 237-263, especialmente, p. 243. 
55  A Supreme Court dos EUA, por exemplo, considera basicamente cinco questões para testar a justiça do 
processo: i) qual o tipo de notícia é requerido para o caso; ii) quando o contraditório deve ser efetivado - antes ou 
depois da restrição à esfera jurídica da parte; iii) qual a espécie de contraditório é requerido para o caso; iv)  
quem tem o ônus da prova e qual o standard probatório para formação do convencimento judicial; v) qual o juiz 
natural  (MITIDIERO,  Daniel.  Direito  Fundamental  ao  Processo  Justo.  2010,  p.  07).        Disponível  em 
<www.rkladvocacia.com.br> (Acesso em 12/05/2015). 
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equidade. O objetivo era extinguir os privilégios usufruídos por poucos indivíduos, apenas 

pelo fato de pertencer à classe social da nobreza56. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a isonomia se apresenta como um dos 

princípios basilares do regime geral dos direitos fundamentais. Por ironia, a aplicação deste 

princípio está entre os que trazem maior dificuldade ao campo jurídico, em razão do 

entrelaçamento entre elemento de direito e elementos metajurídicos. É dessa dificuldade que 

provém a ideia de “igualdade substancial” (ou material) e “igualdade formal”. 

De fato, do primitivo conceito de igualdade formal e negativa (ou seja, de que a  

lei não deve estabelecer diferenças entre os indivíduos), clama-se, hoje, pela igualdade 

material, isto é, por uma Justiça que assegure tratamento igual para os iguais e desigual para 

os desiguais (na medida de suas diferenças), de forma a restabelecer o equilíbrio entre as 

partes, conforme a máxima aristotélica, e possibilitar a sua livre e efetiva participação no 

processo57. 

Sabendo-se que cabe à lei diferenciar, importa que tal discriminação encontre base 

em um fundamento razoável, com justificativa racional para que seja aceita, sob pena de 

violação ao princípio da isonomia. Se assim não for, a afirmação de Aristóteles de que a 

igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais torna-se 

impraticável, na medida em que se desconhece quem são os iguais e quem os desiguais. 

Não apresentando a Constituição os critérios a serem vedados para impedir o 

desrespeito ao princípio isonômico, estabelece a doutrina alguns meios de determinação do 

critério de valoração ou, melhor dizendo, do fundamento razoável do discrímen. 

Para fins de sistematização, Celso Antônio Bandeira de Mello  estabeleceu 

algumas premissas de orientação no tratamento do princípio constitucional da isonomia, com  

o fito de se reconhecer quando e/ou quais diferenciações estariam autorizadas, ou 

desautorizadas, sem que houvesse qualquer ferimento ao aludido princípio. 

O primeiro critério se refere ao elemento adotado como fator de desigualação; o 

segundo se cinge a verificar se efetivamente as situações e/ou pessoas desequiparadas pela 

regra de direito são distintas entre si; a terceira corresponde à correlação lógica abstrata 

56 A Revolução Francesa, de 1789, foi uma revolução política apoiada num conjunto de ideias que norteou as 
transformações societárias ocorridas no Ocidente, desde o final do século XVIII. Entre os princípios norteadores da 
Constituição Francesa (liberdade, igualdade e justiça), o princípio da igualdade, nas palavras de Saint-Just, revelava 
que: “O espírito da igualdade não consiste em poder o homem dizer ao homem: sou tão poderoso quanto você. Não 
existe poder legítimo; nem a lei nem o próprio Deus são poderes, mas somente a teoria do bem. O espírito da igualdade 
consiste em que cada indivíduo seja uma porção igual da soberania, isto é, do todo” (SAINT-JUST, Louis Antoine 
Léon. O espírito da revolução e da constituição na França. Trad. Lídia Fachin, Maria Letícia G. Alcoforado. São 
Paulo: UNESP, 1989). 
57  ARISTÓTELES apud LENZA (LENZA. Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13. ed. rev. atual.    e 
ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 679) 



24 
 

 
 
 

existente entre o fator de discrímen e a disparidade determinada no tratamento jurídico 

desigual; e o último se reserva à consonância entre àquela correlação lógica e os interesses 

erigidos pelo sistema constitucional58. 

O primeiro critério trata do elemento tomado como fator de discriminação, o que 

significa que a lei não pode estabelecer um parâmetro de diferenciação tão específico que 

singularize no presente e definitivamente, de forma absoluta, apenas um sujeito. Para que não 

se fira o princípio isonômico, faz-se necessário que a lei seja “geral”, de forma que atinja uma 

determinada classe de sujeitos, evitando-se individualização59. 

O segundo critério, de fácil entendimento, cuida de aferir se os parâmetros 

comparados (situações e/ou pessoas) possuem efetivamente distinções entre si, e se tais 

diferenças estariam autorizadas pela lei. 

No terceiro critério avalia-se a identificação de atendimento ao princípio da 

igualdade na correlação entre o fator posto como critério discriminatório e a existência de 

justificativa racional quanto ao tratamento jurídico específico jurídico, firmado em função da 

desigualdade60. 

Por fim, o último critério tende a verificar se a discriminação posta se coaduna 

com os interesses constitucionalmente tutelados, de modo que não será suficiente qualquer 

desigualdade racionalmente justificável para descaracterizar a violação do principio 

isonômico. É imprescindível que o vínculo apresentado guarde pertinência constitucional61. 
 

58 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed. 15ª tiragem. 
São Paulo: Malheiros, 2007, p. 21. 
59 Como exemplo, a hipótese de concessão de um benefício ao Presidente da República, por ter título 
universitário, tendo exercido os cargos X e Y, e sido empossado com tal idade. 
60   Assim,  conforme  ilustra  Celso  Antônio Bandeira de  Mello, ausente estaria esta relação, desrespeitando     a 
isonomia, quando uma lei permitisse aos funcionários gordos afastamento remunerado para assistir a congresso 
religioso, vedando-o aos magros. Diferente, por exemplo, quando se veda o acesso ao serviço militar a pessoas 
que excedem certo peso em relação à altura por exigir a função presença imponente. Enquanto no primeiro caso 
não se vislumbra uma conexão lógica entre o fator de desequiparação e a desigualdade de regime adotado, no 
segundo, esta adequação pode ser vista com clareza. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op cit. p, 21) 
Veja-se, neste sentido, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 3.522/RS, tendo como relator 
o Min. Marco Aurélio, o Tribunal entendeu que existia ofensa aos princípios do concurso público (CF, art. 37, II) 
e da isonomia (CF, art. 5º, caput), e julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade dos incisos I, II, III e X, do art. 16, e do inciso I, do art. 22, ambos da Lei 11.183/98, do 
Estado do Rio Grande do Sul, que estabeleciam, como títulos de concurso público, atividades relacionadas a 
serviços notariais e de registro, e, como critério de desempate entre candidatos, a preferência para o mais antigo 
na titularidade desses serviços. O Tribunal considerou que os dispositivos impugnados estabeleciam tratamento 
diferenciado que se afastava dos objetivos da exigência do concurso público, visto que fixavam critérios 
arbitrários de sobrevalorização dos títulos da atividade cartorária, conferindo privilégio a um determinado grupo 
de candidatos em detrimento dos demais (Vide: Informativos STF n°s 407 e 410). 
61  Ou seja, a legislação infra-constitucional não pode atribuir efeitos valorativos, ou depreciativos, da forma  que 
melhor entender, contrariando os interesses salvaguardados pela Lei Maior. Assim ocorrendo, o preceito 
igualitário será desrespeitado. Daí que soa óbvio que este princípio não opera em face das desigualdades 
reconhecidas pelo próprio sistema normativo, exatamente para garantir o tratamento diferenciado para partes 
diferenciadas  (mesmo  que        presumidamente),  como  é   o  caso  do  código  consumerista  (considerando  a 
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Igualmente, sob o ângulo da prática processual, também se exige determinados 

pressupostos. Nessa linha, sempre a calhar a lição de Leonardo Greco, quando materializa o 

conceito de igualdade processual, ao falar em "oportunidade concreta igual de sucesso final": 
 

As partes devem ser tratadas com igualdade, de tal modo que desfrutem 
concretamente das mesmas oportunidades de sucesso final, em face das 
circunstâncias da causa. Para assegurar a efetiva paridade de armas o juiz deve 
suprir, em caráter assistencial, as deficiências defensivas de uma parte que a 
coloquem em posição de inferioridade em relação à outra, para que ambas 
concretamente se apresentem nas mesmas condições de acesso à tutela jurisdicional 
dos seus interesses. Essa equalização é particularmente importante quando entre as 
partes exista relação fática de subordinação ou dependência, como nas relações de 
família, de trabalho, de consumo. (...) Em julgado de 1994, a Corte Europeia extraiu, 
como consequência direta do processo justo garantido no artigo 6º da Convenção, o 
dever do órgão julgador de “proceder ao exame efetivo dos meios, dos argumentos e 
das proposições de prova apresentados pelas partes, sem prejuízo da prévia 
apreciação da sua pertinência em relação aos fins da decisão” (Van de Hurk v.  
Países Baixos, julgado em 19/4/94)62. 

 
 

Daniel Hertel ainda aponta os critérios da justiça social como norte ao intérprete: 
 

Há necessidade, portanto, de o exegeta interpretar o princípio da isonomia 
considerando os critérios da justiça social. A igualdade, com efeito, deve ser  
avaliada sob o seu aspecto substancial ou material. É necessário tratar os iguais de 
forma igual e os desiguais de forma desigual, na exata medida  de  suas 
desigualdades. Vale dizer: as pessoas ou as situações são iguais ou desiguais de 
modo relativo, ou seja, sob certos aspectos. Nesse contexto, a tendência do 
constitucionalismo contemporâneo tem sido a de não se limitar à enunciação de um 
postulado formal e abstrato de isonomia jurídica, mas sim de fixar nas Constituições 
medidas concretas e objetivas tendentes à aproximação social, política e econômica 
entre os jurisdicionados63. 

 
 

Conforme se infere, igualdade e desigualdade correspondem a juízos que  

implicam comparação64, vez que não existem em sentido absoluto. Aliás, exatamente pelo 

conceito de isonomia ser relacional por definição, o postulado da igualdade pressupõe pelo 

menos duas situações que se encontram numa relação de comparação e de justificação. 

A utilização da comparação é imperiosa à aferição do princípio da igualdade no 

caso  concreto,  na  medida  em  que  permite  a  identificação  dos  pontos  em  comum    e/ou 
 

hipossuficiência do consumidor), ou a legislação trabalhista (em relação ao empregado); o tratamento tributário 
dado às pequenas empresas ou microempresas; podem ser trazidas à baila também aqueles casos de dispensa de 
preparo aos carentes, desde que beneficiário de justiça gratuita, concedida pelo juiz. 
62 GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo Justo. Disponível na Internet: 
http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 17/04/2015. 
63 Hertel, Daniel Roberto. Reflexos do princípio da isonomia no direito processual. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 10, n. 761, 4 ago 2005. Disponível em: <http://egov.ufsc.br> 17/04/2015. 
64 Da clássica “la comparabilité” de MARTENET, Vincent. Géométrie de l’égalité. Bruxelles: Bruylant, 2003. 
p. 11. 
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semelhanças entre as situações comparadas65. De seu turno, a justificação também se afigura 

elementar, pois é ela que confere os contornos legítimos a autorizar o tratamento diferenciado 

entre os parâmetros comparados. Vale dizer, na etapa da justificação é que se promove a 

limitação da atuação do legislador e do julgador para que não ocorram diferenças de 

tratamento injustificadas e/ou arbitrárias. Nesse sentido: 

 
Si tout contrôle de l´égalité consiste en un contrõle de la justification des atteintes 
qui lui sont portées, les termes de l´appréciation de la justification varient en  
fonction de l´objet de l´égalité et de son domaine d´application. Ces paramètres sont 
combinés au cours d´un raisonnement imposé par la structure dún principe  
relationel: le juge examine dans un premier temps si les situations sont comparables 
au regard dún tertium comparationis choisi au préalable, puis si cette differénce de 
situation justifie  une différence  de traitement,  ou  si l´intérêt général invoqué  rend 
légitime la distinction entre des situations similaires66. 

 
 

Questão que usualmente suscita controvérsia diante do Princípio da Isonomia é 
aquela relacionada às prerrogativas de prazos que dispõe a Fazenda Pública e o Ministério 

Público no tocante à realização de certos atos processuais67. A análise apurada do aludido 

tema possui item próprio neste trabalho68. 

 
1.2.3 Acesso à Justiça 

 
 

O princípio do acesso à justiça é imprescindível para determinar duas finalidades 

básicas do sistema jurídico, pelas quais as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou 

resolver seus litígios: "Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos, não podendo 

o legislador, assim como administrador e o julgador, impedir que o jurisdicionado vá a juízo 

deduzir  uma  pretensão;  segundo,  ele  deve  produzir  resultados  que  sejam  individual      e 

socialmente justos"69. 
 
 
 
 

65 MARTENET, Vincent. Géométrie de l’égalité. Op. cit. p. 78. 
66 PELLISSIER, Gilles. Le principe d´égalité en droit public. Paris: L.G.D.J. p, 56; Ver também: MAZIÉRE, 
Pierre. Le principe d’égalité em droit privé. Marseille: Presses Universitaires d´aix – Marseille. 2003. 
67 Para Greco: “Os chamados privilégios processuais da Fazenda Pública somente são legítimos na medida em 
que se fazem necessários para que o Estado possa exercer com plenitude a sua defesa em juízo, em igualdade de 
condições com qualquer outro litigante. De nenhum modo são toleráveis para dar ao Estado posição de vantagem 
ou para dificultar ou retardar o acesso à Justiça do cidadão ou para eximir o Estado do cumprimento dos seus 
deveres” (GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo Justo, Op. cit. p. 19) 
68 Vide Capítulo II; Tópico 2.7. 
69 CAPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1988, p. 82. 
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Com efeito, o postulado do acesso à justiça, embora signifique acesso à jurisdição, 
também conota uma ordem de valores e direitos fundamentais do homem, que por sua vez, 

significa o efetivo acesso a uma ordem jurídica justa70. Nos dizeres de Kazuo Watanabe: 
 

A problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do 
acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso 
à Justiça, enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica 
justa. Uma empreitada assim ambiciosa requer, antes de mais nada, uma nova 
postura mental. Deve-se pensar na ordem jurídica e nas respectivas instituições, pela 
perspectiva do consumidor, ou seja, do destinatário das normas jurídicas, que é o 
povo, de sorte que o acesso à Justiça traz à tona não apenas um programa de  
reforma como também um método de pensamento, como com acerto acentua Mauro 
Cappelletti71. 

 
 

E finaliza elencando o que chama de elementos constitutivos do postulado do 

acesso à justiça: 
(...) São seus elementos constitutivos: a) o direito de acesso à Justiça é, 
fundamentalmente, direito de acesso à ordem jurídica justa; b) são  dados 
elementares desse direito: (1) o direito à informação e perfeito conhecimento do 
direito substancial e à organização de pesquisa permanente a cargo de especialistas e 
ostentada à aferição constante da adequação entre a ordem jurídica e a realidade 
sócio-econômica do país; (2) direito de acesso à justiça adequadamente organizada e 
formada por juízes inseridos na realidade social e comprometidos com o objetivo de 
realização da ordem jurídica justa; (3) direito à preordenação dos instrumentos 
processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos; (4) direito à remoção de 
todos os obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo à Justiça com tais 
características72. 

 

Daí que acesso à justiça pressupõe a existência de meios, vias e mecanismos 

postos à disposição das partes para demandarem o provimento judicial ou resistirem à 

pretensão ajuizada, afastando os obstáculos econômicos, culturais e sociais, tais como os 

custos do processo, a desinformação e as restrições à legitimidade ativa73. 

Barbosa Moreira, voz autorizada sobre o tema, após registrar a crescente e 

generalizada preocupação com a efetividade do processo, ressalvando as divergências 

existentes, sintetiza proposições consensuais em alguns pontos, dentre os quais o que 

proclama que "o resultado do processo há de ser tal que assegure à parte vitoriosa o gozo 
 
 

70 Este também é o entendimento de Ada Pelegrini Grinover. Para a autora, o acesso à justiça é um direito amplo, 
de obter a solução justa para os conflitos de interesses, sendo o processo mais do que um mero instrumento de 
jurisdição, aplicador de normas legais, e sim um instrumento capaz de produzir decisões conforme uma ordem  
de valores identificada no ordenamento jurídico. (GRINOVER, Ada Pelegrine. O processo em Evolução. 2. ed. 
São Paulo: Forense Universitária, 1998.) 
71 WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna, in Participação e Processo, Revista dos 
Tribunais: São Paulo, 1988, p.128. 
72 WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna. Op. cit. p. 128. 
73 CAPELLETTI, Op.cit, p. 83 
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pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento"74. Entendimento que se 

desdobra, aliás, da conhecida lição de Chiovenda: il processo deve dare per quanto è  

possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'ègli ha diritto di 

conseguire75. 

 
 

1.2.4 Efetividade 
 
 
 

Na busca pela consolidação de um Estado Constitucional Democrático de Direito, 

fundamentado que está em extenso rol de direitos e garantias fundamentais, o acesso à justiça 

reclama a efetiva e adequada proteção de todos direitos decorrentes do sistema. 

A complexa conjuntura revelada pelos valores positivados na Constituição  

Federal – e que devem nortear a atuação jurisdicional –, inverte o antigo eixo legalista para 

uma leitura constitucional hábil ao fito de tutelar o direito. Tal concepção perpassa pela 

conscientização da prioridade absoluta da Constituição sobre as demais normas jurídicas. 

De seu turno, a partir da visão dinâmica decorrente da teoria dos princípios, 

incumbe aos direitos fundamentais delimitar os contornos que se referem ao denominado 

“direito do processo”76. Desse direito, que se desdobra na possibilidade de acesso à justiça77, o 

processo surge no ordenamento jurídico como instrumento para codificar a relação 

fundamental entre a iniciativa do demandante à instauração (princípio dispositivo e da 

demanda78) e a possibilidade de obter, em juízo, uma tutela jurisdicional adequada. 
 

74 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Efetividade do Processo e Técnica Processual, in Temas de Direito 
Processual. 6ª série. São Paulo: Editora Saraiva, 1997, p. 27-28. 
75  CHIOVENDA, Dell'azione. Nascente dal contratto preliminare, Rivista di diritto commerciale, 19 J I. e 
Saggi di diritto processuale civik, Roma, 1930, p. 110. 
76 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 40. 
77  Leonardo Greco, no entanto, rebate a acepção de ação ser o direito à jurisdição. Prolatando que o conteúdo do 
direito de ação é mais preciso e, não é somente direito de provocá-la, senão seria apenas direito ao processo. A 
ação é o direito de exigir do Estado o exercício da jurisdição a respeito de determinada demanda. Ação é mais do 
que isto, é o direito a que corresponde um dever do Estado de exercer a jurisdição. (In GREGO, Leonardo. 
Instituições de Processo Civil, volume I, Rio de Janeiro: Editora Forense – Grupo Gen, 2. ed. 2010, pp. 209 e 
210). 
78  Segundo o princípio dispositivo, o juiz deve julgar a causa com base nos fatos alegados e provados pelas 
partes, sendo-lhe vedada a busca de fatos não alegados e cuja prova não tenha sido postulada pelas partes. 
Referindo-se ao princípio em exame, Robert Winess Millar diz que o dicho principio implica que las partes 
tienen el pleno dominio de sus derechos materiales y procesales involucrados en la causa, y reconoce  su 
potestad de libre decisión respecto del ejercicio o no  ejercicio  de  estos  derechos.  (MILLAR,  Robert  
Wyness. Los Princípios Formativos del Procedimiento Civil, Tradução de Catalina Grossmann, Buenos Aires, 
Ediar, [s.d.].e Ovídio de Araújo Baptista da Silva, Curso de Processo Civil, Vol. l, Porto Alegre, Fabris, 2º   ed. 
p. 65) O Princípio da Demanda, por seu turno, refere-se ao alcance da própria atividade jurisdicional,  baseando- 
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Desta última, importa a análise do curso processual, em seu aspecto material (o 

processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados ao alcance concreto do direito 

reclamado); em seu aspecto qualitativo (em toda extensão da possibilidade prática, o resultado 

do processo há de ser tal que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade 

pleiteada); e em aspecto temporal (cumpre que se possa atingir o resultado almejado com o 

mínimo dispêndio de tempo79). 

Com base em tais premissas, processo efetivo pode ser considerado aquele em que 

se consiga não apenas reconhecer um direito material, mas também proporcionar ao seu titular 

o exercício desse direito em tempo hábil. Assim, a efetividade compreende o direito a um 

processo rápido e eficaz, que assegure às partes uma tutela jurisdicional adequada80. 

Dinamarco pontifica efetividade sob o que denomina de “aspecto positivo” da 

visão instrumental do sistema processual, desdobrando-se na capacidade de exaurir os 

objetivos que legitimam o fenômeno processual no contexto político, social e jurídico. E vai 

além, ao afirmar que é preciso extrair do sistema processual todo proveito para que ele seja 

“potencialmente apto a proporcionar”, visando à satisfação dos conflitos sociais (pacificação) 

através de soluções jurídicas e legítimas. Em suas palavras: 

 
A força das tendências metodológicas do direito processual civil na atualidade 
dirige-se, com grande intensidade, para a efetividade do processo, a qual constitui 
expressão resumida da ideia de que o processo deve ser apto a cumprir integralmente 
toda a sua função sócio-política-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus 
escopos institucionais81. 

 
 
 

De seu turno, entende Teori Albino Zavaski que o direito à efetividade ultrapassa 

o direito de provocação do Judiciário, in verbis: 
 

O direito à efetividade da jurisdição – que se denomina também, genericamente, 
direito de acesso à justiça ou direito à ordem jurídica justa – consiste no direito de 
provocar a atuação do Estado, detentor do monopólio da função jurisdicional, no 

 
 

se no pressuposto da disponibilidade não da causa posta sob julgamento, mas do próprio direito subjetivo das 
partes, segundo a regra básica de que ao titular do direito caberá decidir livremente se o exercitará ou deixará de 
exercê-lo (BAPTISTA, Ovídio de Araújo. Curso de Direito Processo Civil, Vol. I, 2º ed., Fabris, 1999, p. 50). 
79 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A efetividade do Processo e Técnica Processual. In: Temas de direito 
processual. Sexta série. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 39. 
80 Neste sentido, Nicolò Trocker já vaticinava os efeitos maléficos da morosidade na entrega da prestação 
jurisdicional, apontando que a demora favorece a especulação e a insolvência, favorecendo àqueles que resistem 
ao tempo de duração do processo. Ainda segundo o doutrinador, o processo lento é instrumento de pressão e 
ameaça social nas mãos daqueles que possuem melhores condições, prejudicando os menos favorecidos. 
(TROCKER, Nicolò. Processo civile e constituzione. Milano: Guiffrê, 1974, p. 276-277). 
81 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
270. 
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sentido de obter, em prazo adequado, não apenas uma decisão justa, mas  uma 
decisão com potencial de atuar eficazmente no plano dos fatos82. 

 
 

Ao tratar da influência do direito material sobre o processo, José Roberto dos 

Santos Bedaque entende que efetividade está diretamente correlacionada com a proteção do 

direito substancial e, em assim sendo, “somente se pode falar em efetividade do processo se o 

seu resultado for socialmente útil, proporcionando ao titular de um direito, em cada caso 

concreto, o acesso à ordem jurídica justa83”. 

Com efeito, o direito à efetividade do processo resulta do disposto do art. 5º, 

XXXV84, da Constituição Federal. Desse preceito constitucional, surge o direito não apenas 

formal de ação do indivíduo, desvinculado do direito material, mas sobretudo, o direito de 

ação compreendido como acesso qualificado à justiça, como o direito a um procedimento 

adequado à realização do direito material, baseado numa prestação jurisdicional efetiva e 

adequada. 

A tutela jurisdicional efetiva se destina à proteção de todo e qualquer direito 

material, não se restringindo àqueles de caráter fundamental. O dispositivo constitucional 

supramencionado estatui o dever de o Estado restabelecer o direito lesado ou de impedir que a 

lesão se concretize como corolário do direito de ação, que pode ter por objeto uma pretensão 

fundada em qualquer norma do ordenamento jurídico. Nesse sentido, segue Luiz Guilherme 

Marinoni: 

 
Entretanto, o direito à tutela jurisdicional efetiva, quando se dirige contra o juiz não 
exige apenas a efetividade da proteção dos direitos fundamentais, mas sim que a 
tutela jurisdicional seja prestada de maneira efetiva para todos os direitos. Tal direito 
fundamental, por isso mesmo, não requer apenas técnicas e procedimentos 
adequados à tutela dos direitos fundamentais, mas sim técnicas processuais idôneas  
à efetiva tutela de quaisquer direitos85. 

 
 

Com referência à proteção constitucional do direito do processo executivo, Luigi 

Paolo Comoglia assinala: 
 
 
 

82 ZAVASKI, Teori Albino. Medidas Cautelares e medidas antecipatórias. Técnicas diferentes, função 
constitucional semelhante. In: Inovações do Código Civil, Livraria do Advogado. Porto Alegre: 1997, p. 32. 
83  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo: Influência do Direito Material sobre o Processo. 
São Paulo: Malheiros, 1997, p. 56. 
84 Art. 5º (...) (...) XXXV, da Constituição Federal do Brasil: “A lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
85 MARINONI, Luiz Guilherme. O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos direitos 
fundamentais. Disponível em http://www.jus.com.br. Acesso em 20/08/2014. 
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ela [a execução] consagra o direito de pedir e de obter do próprio juiz um resultado 
de efetividade contenutística e executiva, ou seja, o reconhecimento de uma forma 
de tutela, que seja adequada às características substanciais do direito a tutelar e, onde 
ocorra, seja suscetível de uma eficaz execução mesmo em via coativa ou forçada, 
com os instrumentos para tal fim predispostos pelo ordenamento jurídico86. 

 
 
 

Ademais, embora a análise de efetividade seja usualmente ligada à questão 

temporal do processo, a atenção da doutrina é atualmente direcionada à segurança de uma 

tutela jurisdicional adequada e ideal87. Exatamente por isso, incrementar a efetividade (leia-se 
exigir curto lapso de tempo na tramitação do processo) pode implicar consequências à 

segurança88. 
Sob a análise da lógica jurídica, e diante do caráter normativo dos direitos 

fundamentais, da efetividade e da segurança, infere-se que, no âmbito do processo, a 

adequação da tutela jurisdicional deve ser vista como a aptidão desta para realizar a eficácia 

prometida pelo direito material, com a maior efetividade e segurança possíveis89. Assim, o 

resultado ideal está na ponderação desses dois valores ou direitos fundamentais, com vistas ao 

resultado que se quer obter diante da espécie de direito violado. 

O conflito entre os direitos fundamentais da segurança e da efetividade deve ser 

resolvido em consonância com o sistema e os princípios constitucionais sobrepostos90. Numa 
perspectiva dinâmica, a denominada efetividade qualificada, implica, acima de tudo, o  direito 

 
86 COMOGLIO, Luigi Paolo. Valori etici e ideologie del “giusto processo” (modelli a confronto), in Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Giuffrè, Milano, ano LII, 1998, p.922. 
87  Nesse sentido, leciona João Batista Lopes: “De outro lado, a celeridade não se confunde com a efetividade: 
nem sempre a solução rápida é a mais adequada, bastando mencionar que, na hipótese de ser necessário produzir 
prova pericial, a solução da lide demandará tempo maior” (LOPES, João Batista. Efetividade no processo civil. 
in: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; 
FISCHER, Octavio Campos; FERREIRA, William Santos. Reforma do Poder Judiciário: primeiras reflexões 
sobre a Emenda 45/2004. São Paulo: RT, 2005, p. 328) 
88 Curiosa a observação de Araken de Assis a respeito: “O discurso fácil em prol da rapidez e, notoriamente, da 
‘efetividade’ já produziu deformações notáveis. Inculcou-se no inconsciente coletivo que a fortuita circunstância 
de demandar em juízo, tomando a iniciativa de abrir o processo, por sem dúvida atitude trabalhosa, indicaria de 
modo  seguro  toda  a  razão  do  autor.  Nesta  contingência,  a  única  providência  justa  residiria  em     acolher 
imediatamente a sua pretensão, pouco importando eventuais consequências sofridas pelo réu e o direito à defesa. 
E qualquer que seja a duração do processo, a tardança desfavorece o autor. Não há outra explicação, talvez, para 
o diagnóstico de que ‘a demora sempre beneficia o autor que não tem razão; ademais, e fundamentalmente, se o 
autor ou o réu tem ou não razão é o que se apurará no processo” (ASSIS, Araken de. Duração razoável do 
processo e reformas da lei processual civil. in: Revista Jurídica. Porto Alegre: Notadez, Ano 56, n.º 372, 
Outubro de 2008, pp. 11-29, p. 15). 
89Para Luís Roberto Barroso “efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de 
sua  função  social.  Ela  representa  a  materialização  no  mundo  dos  fatos,  dos preceitos legais e  simboliza  a 
aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social.” (BARROSO, 
Luís Roberto, O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
p. 84) 
90 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. I. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 141 
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da parte à possibilidade séria e real de obter, do Poder Judiciário, uma decisão de mérito91, 

adaptada à natureza das situações subjetivas tuteláveis. 

Não há como se cogitar, no Estado Democrático de Direito, da concreção de 

direitos constitucionais e legais sem uma eficaz tutela jurisdicional. Para tanto, é necessário 

que as formas de tutela sejam elásticas e diferenciadas, levando em conta as peculiaridades e 

as exigências do caso concreto. Nesse patamar, convém seguir as orientações de Leonardo 

Greco, o qual assevera que: 

 
A tutela jurisdicional efetiva é, portanto, não apenas uma garantia, mas ela própria, 
também um direito fundamental, cuja eficácia irrestrita é preciso assegurar, em 
respeito à própria dignidade humana. 
O direito processual procura disciplinar o exercício da jurisdição através de 
princípios e regras que confiram ao processo a mais ampla efetividade, ou seja, o 
maior alcance prático e menor custo possíveis na proteção concreta dos direitos dos 
cidadãos. Isso não significa que os fins justificam os meios. Como relação jurídica 
plurissubjetiva, complexa e dinâmica, o processo em si mesmo deve formar-se com 
absoluto respeito à dignidade humana de todos os cidadãos, especialmente  das 
partes, de tal modo que a justiça de seu resultado esteja de antemão assegurada pela 
adoção   das   regras   mais   propícias   à   ampla   e   equilibrada   participação   dos 
interessados, à isenta e adequada cognição do juiz e à apuração da verdade objetiva: 
um meio justo para um fim justo92. 

 
 

A tutela jurídica estatal se realiza em dois planos: i) o da fixação de preceitos 

reguladores de convivência; e ii) o das atividades destinadas à efetividade desses preceitos,  

por meio dos quais o Estado impõe imperativamente a observância das normas (tutela 

preventiva) e as consequências de sua inobservância (tutela reparatória) – a atividade 

jurisdicional inclui-se entre esses meios de atuação93. 

Sendo assim, o princípio da efetividade do processo vincula a atuação dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário: i) Cabe ao Poder Legislativo aprovar normas que 

assegurem procedimentos adequados e eficazes para a proteção dos direitos materiais; ii) O 

Poder Executivo, por seu turno, deve adotar políticas públicas que favoreçam o acesso de 

todos a um processo célere, o que tem relação, por exemplo, com a organização de  

defensorias públicas eficientes para a defesa dos direitos das pessoas carentes; iii) Por fim, os 

juízes devem afastar as interpretações que resultem na prática de atos que retardem, de  forma 
 

91 Com a mesma ideia, mas em outras palavras: PALHARINI JÚNIOR, Sidney. Celeridade processual –  
garantia constitucional pré-existente à EC n. 45 – alcance da “nova” norma (art.5º, LXXXVIII, da  CF). 
Reforma do Judiciário. Primeiras reflexões sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 768. 
92 GRECO, Leonardo. Estudos de Direito Processual. Campos dos Goytacazes: Faculdade de Direito de 
Campos, 2005. p. 225. 
93  DINAMARCO. Candido Rangel. Tutela Jurisdicional. Fundamentos do processo civil moderno. T. 2ª.   3ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 897-811. 
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desnecessária, a tramitação dos processos, bem como determinar as medidas que se mostrem 

adequadas à concretização dos direitos materiais. 

 
 
 
1.2.5 Duração razoável do processo 

 
 
 

Partindo-se do entendimento, aqui já ultrapassado, de que o acesso à justiça não se 

restringe à garantia de levar ao conhecimento do Judiciário as alegações de ameaça ou de  

lesão a direito, mas de ver os conflitos resolvidos, mediante uma prestação jurisdicional 

qualificada pela especificidade da tutela, e pela duração razoável do processo, o legislador 

emendou a Constituição de 1988, acrescendo ao seu art. 5º o inciso LXXVIII, que assim 

dispõe: 

 
Art. 5º, LXXVIII – A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. 

 
 

O referido dispositivo contempla a duração razoável do processo como um direito 

fundamental, nos âmbitos judicial e administrativo, bem como os meios necessários a garantir 

esta sua atribuição. 

No texto constitucional, contudo, o termo não possui contornos bem definidos. A 

expressão “razoável duração do processo” consiste em locução com inelutável sentido geral. 

Isso implica admitir que assiste razão àqueles que defendem que não há limite exato acerca da 

acepção do conceito94. O termo “razoável” remonta um grau semântico abstrato. Por esta 

razão, a ponderação sobre o que é ou não razoável tem que ser feita subjetivamente, a partir  

da análise de cada caso concreto, uma vez que o prazo razoável para uma determinada causa 

pode não o ser para outra95. 

Há um consenso, porém, formado em antiga e sólida doutrina, de que não se pode 

entender por devido processo (ou justo processo) aquele que não se empenha numa rápida e 

econômica solução do litígio deduzido em juízo. Oportuna, nessa esteira, a lição de Luigi 

Paolo Comoglio em torno do tema: 
 
 

94 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. Tit. 
VI, cap. 2, p. 432. 
95  SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 433. 
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Non potrà mai aversi un processo giusto, quale che sía il livello tecnico dele sue 
garanzie strutturali, se non esistano anche strumenti idonei ad assicurargli una 
“durata” media “ragionevole”, poiché, come tutti sanno, una giustizia 
colpevolemente ‘ritardata’ equivale da sé sola, senza mezzi termini, ad una giustizia 
sostanzialmente “denegata”96. 

 
 

Contribui José Afonso da Silva ao ponderar que processo com razoável duração já 

não significa, necessariamente, um processo veloz, mas um processo que deve andar com 

certa rapidez, de modo a que as partes tenham uma prestação jurisdicional em tempo hábil97. 
Nessa linha, grande desafio consiste em estabelecer limites fixos de tempo para o 

fim do litígio. Como a própria locução sugere, “duração razoável” não significa a necessidade 

de se fixar prazo limitado para que o processo chegue ao seu fim. A conotação é no sentido de 

que há um dever jurídico dos sujeitos do processo, notadamente o magistrado, de conduzir a 

marcha processual com a máxima presteza possível, sem que, para tanto, as garantias 

constitucionais sejam desrespeitadas98. 

A despeito da impossibilidade prática em se estabelecer tempo determinado para a 

tramitação do processo, a fixação da duração razoável do processo pode ser quantificada e 

auferida. Nesse sentido, alguns critérios têm sido eleitos para aferição em cada caso  concreto: 

i) a complexidade do assunto; ii) o comportamento das partes e de seus procuradores; e iii) a 

atuação do aparato estatal (estrutura do Poder Judiciário)99. 
 
 

96 “Nunca ocorrerá um julgamento justo, qualquer que seja o nível técnico de suas salvaguardas 
estruturais, a menos que também existam ferramentas para garantir um ‘termo médio  razoável’, 
porque, como todos sabem, uma justiça ‘atrasada' por si só é equivalente, em termos inequívocos, a 
uma substancialmente justiça "renegada’” (livre tradução) (COMOGLIO, Luigi Paolo. Ética e tecnica del 
“giusto processo”. Op. cit., p. 8). Também DENTI reconhece que a garantia da “razoável duração” corresponde 
a um “fondamentale componente del ‘giusto processo’”, e que a injustificável duração do pleito judicial traduz- 
se, na maioria das vezes, “in un vero e proprio diniego di giustizia” (DENTI, Vittorio. La giustizia civile: 
lezione introduttive. Bologna: Il Mulino, 2004, p. 85). 
97 SILVA, José Afonso da. Op. cit. p. 176. 
98 Luiz Guilherme Marinoni pontua que se houvesse prazo de validade para o processo, ao invés de direito 
subjetivo  a  duração  razoável,  ter-se-ia  o  direito  subjetivo  à  duração  legal  do  processo  (MARINONI, Luiz 
Guilherme.  O  conteúdo  do  direito  de  ação  a  partir  da Constituição. In:  . Curso de Processo 
Civil: Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 215-22). 
99  Tais critérios têm sido adotados na doutrina brasileira recente na análise da garantia fundamental do art. 5º, 
LXXVIII,  da  C.F.:  DIDIER,  JÚNIOR,  Fredie.  Princípios    Processuais.  In:  . Curso  de  Direito 
Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 11. ed. rev., atual. e ampla. Salvador: 
Juspodivm, 2009, P. 25. CARVALHO, Fabiano. EC nº. 45. Reafirmação da garantia da razoável duração do 
processo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (coord.) Reforma do Judiciário. São Paulo: RT, 2005, p. 
219; TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e Processo. São Paulo: RT, 1997, p. 68; NOTARIANO JÚNIOR, 
Antonio de Pádua A garantia da razoável duração do processo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. 
(coord.). Reforma do Judiciário cit., p. 60; BEZERRA, Marcia Fernandes. O direito à razoável duração do 
processo e a responsabilidade do Estado pela demora na outorga da prestação jurisdicional. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (coord.). Reforma do Judiciário cit., p. 469; HOFFMAN, Paulo. O 
direito à razoável duração do processo e a experiência italiana. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. 
(coord.). Reforma do Judiciário cit., p. 586. 
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Em relação à estrutura, o Poder Executivo tem sua contribuição nessa equação: é 

ele que dota o Judiciário de meios materiais e humanos necessários à realização da atividade 

jurisdicional. Nessa esteira, é extreme de dúvidas que a destinação de aportes financeiros para 

a melhoria da infraestrutura do Judiciário e dos recursos envolvidos no trâmite processual 

influenciam diretamente o tempo de tramitação do processo. 

De outra banda, a complexidade da causa é o fator que se destaca, dentre os três 

fatores que delimitam a razoável duração do processo. É a partir dele que se pode inferir se a 

tramitação do processo se deu ou não em prazo superior ao que seria razoável. Trata-se de um 

critério objetivo cujo manuseio permite, de pronto, valorar o processo de acordo com a 

complexidade do objeto nele discutido e das normas processuais que o regem. A partir   dessa 

análise, tem-se uma básica noção de como a resolução do litígio irá ocorrer: se em menor ou 

maior espaço de tempo100. 

A análise da duração de um processo passa, também, pelo estudo do 

comportamento das partes. Segundo Zarif: 

 
A atuação das partes está intimamente ligada à duração do processo, sendo um de 
seus princípios orientadores a lealdade e a boa-fé dos litigantes. O que se espera das 
partes envolvidas numa demanda judicial é exatamente que atuem em respeito a 
esses princípios, o que facilitará que o processo tenha sua duração reduzida, 
atingindo de forma mais ágil e rápida sua finalidade, que é a decisão atribuindo 
razão àquele que tem direito101. 

 
 

O paradigma da atuação das partes leva em consideração os atos de diligência dos 

figurantes na relação processual, praticados com escopo de acelerar, ou não, o trâmite do 

processo. Como exemplo dos atos aceleratórios, cite-se a antecipação das partes ao prazo 

estipulado em lei ou pelo juiz para a prática de certo ato processual, ou a renúncia do prazo 

recursal quando não se pretende fazer uso de recursos. Verificadas essas atitudes, não se 

poderá imputar às partes a responsabilidade pela demora na resolução da lide102. 

Nessa linha de entendimento, importa ao desenvolvimento desta pesquisa, a 

seguinte ponderação: se a aplicação do princípio da razoável duração do processo, no caso 

concreto, sempre estará, em alguma medida, ligada a uma ação ou omissão do Estado, e se a 

 
 

100  ANNONI, Danielle. O acesso à justiça em um prazo razoável. In: . O direito humano de acesso à 
 

justiça em um prazo razoável. Originalmente apresentada como tese de doutorado, Universidade Federal de 
Santa    Catarina     –     UFSC.     Florianópolis,     dez.    2006.     cap.     4,     p.    179-1780.     Disponível   em: 
<http://tede.ufsc.br/teses/PDPC0796.pdf>. Acesso em: 14/08/2014. 
101 ZARIF, Cláudio Cintra. Da necessidade de repensar o processo para que ele seja realmente efetivo. In: 
FUX, Luiz; NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo e Constituição. Estudos em 
Homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: RT, 2006, p. 142. 
102  ANNONI, Danielle. O acesso à justiça em um prazo razoável. Op. cit. 275. 
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influência das partes é requisito imprescindível para a aferição do tempo processual, o que  

dirá da parte cujos prazos devem ser computados em dobro, ou em quádruplo103, por expressa 

determinação legal? Em sendo o Poder Judiciário, cuja ineficiência se desdobra em processos 

demasiadamente demorados, também poder da União Federal, assim como o Poder Executivo 

(de quem provém os recursos públicos), não seria esdrúxula a hipótese de que o ônus da 

morosidade, inexoravelmente presente nos processos que se finalizam por meio de precatórios 

judiciais, seja suportado pelo particular (demandante-vencedor) em favor do próprio Estado 

(demandado-vencido), quando em juízo? Com o ânimo do vetusto adágio segundo o qual ‘a 

ninguém é dado se beneficiar alegando a própria torpeza’, há como justificar (e permanecer) 

tal situação, num Estado Democrático de Direito, como o brasileiro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 Mudança com a nova disposição do CPC, Lei 13.105/15. 
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CAPÍTULO II: A FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO 

 
 

“Tudo indica que temos medo de passar os 
ensinamentos contra esse tipo de execução em face 
de ela nascer do seu rei todo-poderoso, de ser 
vencida por aquele que manda, por aquele a quem 
estamos sempre acostumados a  uma 
subordinação” 104. 

 
 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 

Numa análise superficial, ecoa bizarro – e até incongruente – a previsão de uma 

sistemática de execução contra a Fazenda Pública105. 

Se o Estado é a própria personificação do poder político e jurídico de uma 

sociedade organizada, então, por que a necessidade de uma execução para que o mesmo 

cumpra o que restou acordado em uma sentença condenatória? E mais, se o poder público está 

adstrito em toda sua atuação ao princípio da legalidade, e, considerando que a sentença 

transitada em julgado é lei entre as partes, por que o poder público não deve cumprir de modo 

imediato o que ficou definido na sentença, sem necessidade de uma fase ou processo de 

execução?106
 

Buscar respostas a esta problemática exige cuidado redobrado do investigador. É 
que a aferição de tais questões pressupõe a análise de outros tantos temas, tendo em vista o 

intrínseco impacto orçamentário que o trato da matéria faz repercutir107. 
 
 
 

104 José Augusto Delgado: Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (DELGADO, José Augusto. Execução 
Contra a Fazenda Pública. Série Caderno do CEJ, 23. Brasília, pag. 124). 
105 No decorrer do trabalho serão empregadas como sinônimas (embora nem sempre tecnicamente o sejam), 
algumas expressões para fazer referência às pessoas jurídicas de direito público, tais como “Administração 
Pública, “Administração”, “Estado”, “Poder Público” e também “Fazenda Pública”. Convém apenas frisar que 
nesses termos estarão englobadas tanto a Administração Direta (União, Estado, Municípios e Distrito Federal) 
como a Indireta (autarquias, fundações, agências), com exceção das sociedades de economia mista e empresas 
públicas (pessoas jurídicas de direito privado). 
106 Afinal, “o descumprimento de decisões judiciais pelo Poder Público é até mesmo considerado um golpe de 
Estado institucional, viola o respeito à tripartição do poder e não atende aos meios básicos de garantias 
individuais”. (LIMA GUERRA, Marcelo. Execução contra o Poder Público. In Revista de Processo n. 100.  
São Paulo: Revista dos Tribunais, out-dez de 2000, p. 01). 
107  O desafio da inadimplência e o grande peso dos argumentos do âmbito financeiro utilizados na discussão 
tornam necessária a análise que tocam a problemática da inadimplência sob a ótica das finanças públicas. No 
Capítulo IV deste trabalho, analisa-se o montante atualizado dos débitos da Fazenda Pública, momento em que  
se poderá fazer algumas conclusões. 
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Por outro lado, a despeito de eventual dificuldade teórica, não pode fugir do 

problema que se dá causa: as garantias processuais do Estado em juízo – e aqui igualmente 

contempla-se o trato diferenciado do pagamento dos débitos consubstanciados em título 

judicial –, mesmo que constitucionalmente justificadas, podem impactar negativamente outros 

direitos conferidos ao particular, enquanto parte processual. Além disso, não raras vezes, 

inexiste proteção correlata de direitos. 

Neste Capítulo, serão abordadas as peculiaridades do Estado em Juízo, bem como 

as garantias processuais a ele conferidas. 

 
 
 
2.2 DIREITO FUNDAMENTAL À PRESTAÇÃO PELO ESTADO 

 
 
 

2.2.1 Direito à prestação x Direito de defesa 
 
 
 

A classificação dos direitos fundamentais pode ser feita a partir de dois grupos, a 

saber, direitos fundamentais como direitos de defesa e direitos fundamentais como direitos a 

prestações. 

Segundo a doutrina de Robert Alexy, Ingo W. Sarlet,108  os direitos a prestações 

são divididos em sentido estrito e em sentido amplo. Esta classificação, contudo, não 

estabelece uma dicotomia entre direitos de defesa e direitos a prestações. Na verdade, 

pressupõe uma complementação mútua, vez que, com a atribuição de direito subjetivo, um 

direito fundamental pode assumir tanto uma dimensão prestacional quanto negativa109. 

Em linhas gerais, a classificação dos direitos fundamentais, enquanto direito de 

defesa, implica, por si só, um comportamento negativo do Estado, ou seja, uma abstenção, 

uma conduta passiva do Poder Público. Neste contexto, J. J. Gomes Canotilho ensina que: 

 
Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos sob 
uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de 
competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as 
ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico 

 

108 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, Op. Cit., p.441. 
109  SARLET, Ingo W. Comentário ao Título II: Dos Direitos e Garantias Fundamentais. In:  CANOTILHO, 
J. J. GOMES; MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L; (Coords.).  Comentários  à Constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p.187-188. 
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subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade 
positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões 
lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa)110. 

 
 
 

Na condição de direito a prestações, os direitos fundamentais impõem a atuação 
estatal para sua efetiva realização. Nas palavras de Robert Alexy, “todo direito a uma ação 

positiva, ou seja, a uma ação do Estado, é um direito a uma prestação” 111. 

Destarte, se de um lado a realização dos direitos fundamentais exige um 

comportamento abstencionista (direitos de defesa), de outro a atuação do Poder Público é 

obrigatória e indispensável para sua concretização (direitos a prestações). 

O respeito aos direitos subjetivos por parte do Estado é pressuposto indispensável 

do acesso ao Direito, sobretudo, quando a tais direitos corresponderem deveres, obrigações, 

serviços ou atividades dos órgãos públicos, afinal, “o cidadão tem o direito de exigir do 

Estado o pleno respeito ao seu patrimônio jurídico”112. 
Ainda nesse contexto, o jurista alemão faz a seguinte digressão: 

 
A escala de ações estatais positivas que pode ser objeto de um direito a prestação 
estende-se desde a proteção do cidadão contra outros cidadãos por meio de normas 
de direito penal, passa pelo estabelecimento de normas organizacionais e 
procedimentais e alcança até prestações em dinheiro e outros bens113. 

 
 

2.2.2 Prestação normativa 
 
 

Além das chamadas “prestações fáticas” ou “prestações em sentido estrito”114, 

integram também o rol de direitos a prestações aquelas denominadas “prestações normativas”, 

ou seja, o dever do Estado de editar atos normativos voltados à proteção da esfera jurídica dos 

indivíduos contra investidas de terceiros e também destinados à instituição de organizações e 

procedimentos que objetivem a efetiva realização dos direitos fundamentais. 
 
 
 

110 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 408. 
111 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, Op. Cit., p.442. 
112 GRECO, Leonardo. O acesso ao Direito e à Justiça. In: Revista Jurídica da UNIRONDON. Cuiabá: 
Faculdades Integradas Cândido Rondon, n° 1. Mar./2001, p. 11-32. 
113 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p.442. 
114  A título de exemplo de prestações fáticas, elencam-se aquelas que configuram uma atuação direta e   concreta 
do Estado, como provimento de saúde, segurança, educação, etc. 
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Especificamente sobre o direito fundamental como direito ao procedimento  

idôneo para a concretização de outros direitos fundamentais, Robert Alexy assevera que 

engloba “tanto direitos à criação de determinadas normas procedimentais quanto direitos a 

uma  determinada  ‘interpretação  e  aplicação  concreta’  de  normas  procedimentais”115.     E 

observa: 
 
 

Normas de organização e procedimento podem ter não apenas esse caráter de meio, 
elas podem ser também um fim sem si mesmas. No que diz respeito aos direitos 
fundamentais, uma norma procedimental N tem um caráter de fim em si mesma se 
ela continuar a ser exigível da perspectiva dos direitos fundamentais mesmo que se 
constate que, com a vigência de N, o resultado do procedimento não seria, em 
nenhuma situação e sob qualquer aspecto, mais compatível com os direitos 
fundamentais do que seria sem sua vigência116. 

 
 

Sob uma perspectiva funcional, é passível a classificação do direito fundamental à 

prestação jurisdicional efetiva como um direito a prestações em sentido amplo, na mesma 

acepção dada por Alexy117, uma vez que a atuação positiva dos poderes públicos é essencial 

para sua realização (seja na forma de emissão de normas procedimentais aptas à sua concreta 

realização, oponível em face do Poder Legislativo, seja como interpretação e aplicação das 

normas procedimentais pelo Judiciário)118. 

Dentro desta acepção (de coparticipação ou corresponsabilidade na concretização 

e efetividade dos direitos fundamentais reconhecidos na ordem jurídica pátria), interessante a 

problematização feita por Virgílio Afonso da Silva, dadas as consequências da efetividade 

desses direitos fundamentais no plano da separação de poderes: 

 
(...) O primeiro deles [dos problemas] refere-se à decisão acerca do que é e do que 
não é eficaz. Quem deve decidir? O Legislativo, o Executivo ou, o que muitos 
clamam, especialmente no Brasil, o Judiciário? Os efeitos dessa simples diferença 
estrutural entre esses direitos, sobretudo na separação de poderes, pode ser imenso, 
já que pode requerer, entre outras coisas, uma releitura do papel do Judiciário, pois 
poderá  ser  exigido,  dependendo  do  arranjo  institucional  adotado,  que  os  juízes 

 
 
 
 

115 Idem, ibidem, p.474. 
116 Idem, ibidem, p.473. 
117  Segundo o autor, direitos a prestações no sentido amplo são todo direito a um ato positivo, a uma ação do 
Estado. Eles são a contrapartida exata do direito de defesa, que exige uma omissão do Estado. Assim, os direitos 
a prestações se dividiriam em três grupos: a) direito à proteção; b) direitos à organização; e c) procedimento e 
direito a prestações em sentido estrito (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 427). 
118 J. J. Gomes Canotilho ainda cita o dever estatal de eliminar os obstáculos ao acesso à Justiça, com prestações 
fáticas como “apoio judiciário, patrocínio judiciário, dispensa total ou parcial de pagamento de custas e  
preparos” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p.501). 
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passem a interferir nas decisões sobre políticas públicas, área reservada, por 
excelência, aos poderes Executivo e Legislativo119. 

 
 

Com efeito, dentre as diversas funções do Estado, o papel da jurisdição é 

igualmente importante, comparadas as demais funções exercidas pelos outros poderes, no 

compromisso constitucional da concretização e realização dos direitos fundamentais. Nessa 

mesma perspectiva, leciona Luiz Guilherme Marinoni: 

 
[...] há direito, devido pelo Estado-legislador, à edição de normas de direito material 
de proteção, assim como de normas de direito instituidoras de técnicas-processuais 
capazes de propiciar efetiva proteção. Mas o Estado-juiz também possui dever de 
proteção, que realiza no momento em que profere a sua decisão a respeito dos 
direitos fundamentais 120. 

 
 

Convém, assim, reconhecer que tanto o juiz quanto o legislador estão obrigados a 

aplicar/criar a técnica processual apropriada a cada direito material tutelado121, objetivando  
em última instância à efetividade da prestação jurisdicional. 

 
 
 
2.3 RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 
 
 

Como consequência do Estado Democrático de Direito surge a responsabilidade 

do Estado por condutas que atinjam a direitos de seus cidadãos, e, necessariamente, o 

multimencionado acesso à justiça, agora a ser tratado sob sua perspectiva de eficácia. 

 
 
 
2.3.1 Responsabilidade civil do Estado 

 
 
 

Diversas etapas foram ultrapassadas até o atual contexto. A inicial 

irresponsabilidade   estatal   passou   pelas   teorias   civilistas   até   chegar   à contemporânea 
 
 
 

119 SILVA, Virgílio Afonso da. A evolução dos direitos fundamentais. In: Revista Latino-Americana de  
Estudos Constitucionais, 2005, p. 550. 
120 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e tutela dos direitos. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p.144. 
121 Neste momento, nota-se uma reaproximação do direito processual ao direito material tutelado. 
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responsabilidade objetiva. Para Hely Lopes Meirelles, a responsabilidade do Estado atribui-se 

às influências do liberalismo, que o assemelhou ao indivíduo122. 

O respeito aos direitos subjetivos pelo ente estatal é pressuposto indispensável à 

manutenção da ordem jurídica, sobretudo, quando a esses direitos corresponderem deveres, 

obrigações, serviços ou atividades dos órgãos públicos. Afinal, “o cidadão tem o direito de 

exigir do Estado o pleno respeito ao seu patrimônio jurídico” 123. 

Nem mesmo a finalidade pública (o bem comum) lhe retira a responsabilidade por 

danos causados a seus cidadãos, quando no desempenho das atividades institucionais. Anota 

Álvaro César dos Santos Netto que “não seria justo que o prejuízo sofrido por um cidadão, 

derivado das atividades exercitadas pelo Poder Público em favor de toda a comunidade, fosse 

suportado singularmente”124. 

Torna-se necessário a contrapartida estatal, ou seja, a responsabilização por atos 

omissivos ou comissivos que causem prejuízo ao particular. De fato, essa responsabilidade é 

quesito indissociável do Estado Democrático de Direito. Nessa linha, pertinente a afirmação 

de Jorge Miranda, para quem “o Estado não pode, pois, viver à margem do Direito [nunca é 

demais insistir]” 125. 

A mesma segurança jurídica que constitui fundamento para criação do Direito é 

que impõe ao Estado o dever de respeitar as leis e a Constituição. E outra forma de isso 

garantir não há, senão a sua responsabilidade por seus atos. 

 
 
 
2.4 TEORIA GERAL DA EXECUÇÃO 

 
 
 

Nesta altura de desenvolvimento, passa-se ao estudo da Fazenda Pública em juízo, 

sob uma análise da teoria geral da execução, com enfoque à execução por quantia certa contra 

a Fazenda Pública, subtema central do presente trabalho. 
 
 
 
 
 

122 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 596. 
123 GRECO, Leonardo. O acesso ao Direito e à Justiça. In: Revista Jurídica da UNIRONDON. Cuiabá: 
Faculdades Integradas Cândido Rondon, n° 1. Mar./2001, p. 11-32. 
124 SANTOS NETTO, Álvaro César. Direito Administrativo I: Guia de Aulas. Campinas, Komedi, 2001, p. 
191. 
125 MIRANDA. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, p. 215. 
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2.4.1 Jurisdição e Processo 

 
 
 

Dentre as atribuições do Estado, incumbe-lhe a tarefa de disciplinar as relações 

sociais, tanto no que diz respeito às relações entre particulares (individuais e coletivas) como 

entre esses e o próprio Estado. 

Esta função jurídica estatal se desenvolve por meio de duas ordens de atividades, 

que, embora distintas, encontram-se intimamente relacionadas: a lei e a jurisdição126. A 
primeira, dotada de generalidade, impõe os padrões de comportamento nas relações 

interpessoais; a segunda, pertinente aos casos concretos, é a realização prática do comando 

abstratamente previsto na primeira127. 

A jurisdição é uma função de soberania do Estado128. Ao exercê-la, o poder estatal 

impõe imperativamente a solução do conflito intersubjetivo que lhe é submetido, e o faz com 

"fundamento em sua própria capacidade de decidir imperativamente e impor decisões, sem a 

necessidade da anuência dos sujeitos"129, uma vez que assume posição jurídica de 

subordinação, e nesta posição resta impossibilitado de impedir os atos jurisdicionais ou de 

furtar-se à sua eficácia (inevitabilidade da jurisdição). 

Ademais, com a gradativa expansão do poder judiciário, observa-se, conforme as 

lições de Barroso, o surgimento de três fenômenos próximos entre si: jurisdição 

constitucional, judicialização da política e ativismo judicial130. 

Esta “jurisdição constitucional”131 pode ser compreendida de duas formas: direta 

ou indireta. Verifica-se a atuação direta quando, a partir do próprio texto Constitucional, a 

corte  judiciária  atua  diretamente  em  uma  determinada  situação132.  De  modo  indireto     a 
 

126 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 20 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 38. 
127  Da visão de Chiovenda para quem jurisdição se resumiria ao dever dos juízes em afirmar a vontade da lei 
existente no caso concreto, e passando-se pela tese de Carnelluti, cujo entendimento era no sentido que ela se 
relacionava com a composição da lide, tem-se atualmente que jurisdição representa o cumprimento efetivo da 
Constituição e dos direitos fundamentais. Nesse sentido, ver Luiz Guilherme Marinoni em “Curso de processo 
Civil: teoria geral do processo. p. 99”. 
128 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. vol. II. Campinas –SP: Bookseller 
Editora e Distribuidora, 2002, p. 09. 
129 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. I, Ed. Malheiros, 4 ed. 2004, 
p. 310. 
130 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 
contemporâneo. 2011, p. 23. Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br (Acesso em 20/04/2015) 
131 A expressão jurisdição constitucional designa “a interpretação e aplicação da Constituição por órgãos 
judiciais" (BARROSO, Op. cit., p.5). 
132 Sobre a judicialização Barroso ainda pontua, como observação relevante, que, no Brasil, a judicialização 
ocorre por conta de dois fatores: o modelo de constitucionalização abrangente e analítica adotado; e o sistema de 
controle de constitucionalidade vigente entre nós, que combina a matriz americana - em que todo juiz e   tribunal 



44 
 

 
 
 

jurisdição constitucional pode ocorrer via controle de constitucionalidade, em função de 

observar se a norma criada pelo legislador é válida ou não, ou ainda através dos exercícios de 

hermenêutica133. 

Para Barroso, judicialização significa que “questões relevantes do ponto de vista 

político, social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário" 134. De 

modo geral, o termo judicialização da política refere-se àqueles assuntos polêmicos de caráter 

político, moral ou social que deveriam ser discutidos e deliberados previamente pelos poderes 

legislativo e executivo, mas devido à esparsa atuação destes, estão sendo direcionados e 

deliberados no âmbito do poder judiciário135. 

Através da judicialização da política observa-se uma ascensão judiciária, onde tal 

órgão se torna mais participativo podendo chegar a assumir as competências que antes seriam 

de exclusividade dos poderes legislativo e executivo. É toda esta participação ampla que 

designa o fenômeno conhecido como “ativismo judicial”136. 

Ademais, a depender da finalidade à qual estiver direcionada, a jurisdição poderá 

se desenvolver sob três espécies: cognitiva, executiva e cautelar. Na tutela jurisdicional 

cognitiva ou de conhecimento, o magistrado exerce uma atividade intelectiva e de império. 

Sua atividade intelectiva consiste em duas etapas, uma probatória (ou instrutória) e outra 

decisória; na primeira, busca-se a verdade fática, por meio de exame de provas, na segunda, 

aplica-se  o  direito  objetivo  aos  fatos  trazidos  aos  autos,  declarando  a  procedência     ou 
 
 
 
 
 

podem pronunciar a invalidade de uma norma no caso concreto - e a matriz europeia que admite ações diretas 
ajuizáveis perante a corte constitucional (BARROSO, Op. cit., p.8). 
133  Sob análise de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, pode-se constatar o exercício cada vez    mais 
constante da jurisdição constitucional, por exemplo, a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2.995, onde a Suprema Corte, por maioria, julgou que os atos normativos decretados pelo Estado de 
Pernambuco, referente à lei estadual que disciplinava a exploração de atividade lotérica no Estado, ofendiam o 
artigo 22, inciso 20, da constituição, que prevê a competência privativa da União para legislar sobre serviços 
lotéricos, sorteios ou outros desta natureza em geral. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI: 2995 PE. 
Relator: Celso de Mello; Data de Julgamento: 13/12/2006, Tribunal Pleno; DJe: 27-09-2007) 
134  BARROSO, Op. cit., p.6. 
135  No Brasil, em razão do fenômeno da Constitucionalização do direito, inúmeras questões de caráter relevante, 
político, moral ou social, têm sido dispostas à competência judicial. Por exemplo, as pesquisas com células- 
tronco embrionárias; a liberdade de expressão e racismo; a interrupção da gestação de fetos anencefálicos; a 
demarcação da reserva indígena; entre outros. Para além dos citados exemplos, Luís Roberto Barroso aprofunda 
o tema, ao citar algumas ações diretas de inconstitucionalidade que visam à legitimidade de ações afirmativas e 
quotas sociais e raciais; bem como a vedação ao nepotismo; a criação do Conselho Nacional de Justiça; e, até 
mesmo, a extradição do militante italiano Cesare Battisti (BARROSO, Op. cit., p.8). 
136  Não  consubstancia objeto deste trabalho  a abordagem sobre ativismo judicial, contudo:  “A    judicialização, 
como demonstrado acima, é um fato, uma circunstância do desenho institucional brasileiro. Já o ativismo é uma 
atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e 
alcance" (BARROSO, Op. cit., p.11). 
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improcedência dos pedidos formulados. Esta fase tem por momento culminante a sentença137, 

que poderá trazer conteúdo meramente declaratório, constitutivo ou condenatório. 

Mas não se trata apenas de uma atividade intelectiva, se assim fosse considerada, 
se equipararia a um mero parecer; a sentença é dotada de uma força que os pareceres não 

possuem, essa força é a sua obrigatoriedade138, por isso se afirmar que a sentença é, também, 
uma atividade de império, ou como prefere a doutrina, ato de inteligência e de vontade do 

Estado139. 
Na tutela jurisdicional executiva, a atuação é satisfativa, visando à produção dos 

efeitos práticos da norma concreta exarada num título executivo, por meio de atos coativos 

exercidos, em regra, sobre o patrimônio do devedor. Tem por função tornar real a norma 

concreta. 

Há ainda a jurisdição cautelar. Nesta espécie de jurisdição, o objetivo consiste em 

resguardar provisoriamente um elemento (pessoa, coisa ou prova) que será definitivamente 

regulado na jurisdição de conhecimento ou na de execução, prevenindo, assim, a eficácia 

destes140. 

Normalmente, cada tipo de jurisdição se desenvolve numa modalidade de 

processo, todavia, as atividades cognitiva, executiva e cautelar nem sempre se concentram em 

“compartimentos estanques: há casos em que elas se conjugam no mesmo processo”141. Na 

verdade, a divisão estática da jurisdição em processos cognitivos, executivos e cautelares  está 

praticamente mitigada. Ao longo dos anos, as legislações processuais promoveram mudanças 

que avançaram neste aspecto, ampliando-se o rol dos chamados processos sintéticos142. 
 
 

137 GRECO, Leonardo. O Processo de Execução. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, v. 1, p. 158. 
138 CÂMARA, Alexandre de Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 11 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2004, v. I, p. 433. 
139 Nesse sentido, cita-se Chiovenda, Carnelutti, Liebman. Alfredo Rocco, Bellineti, etc. 
140 Embora a jurisdição cautelar não corresponda ao objeto central deste trabalho, fazem-se dignas de nota as 
alterações promovidas no instituto, após a promulgação da Lei 13.105/2015. O recente regramento unifica o 
regime, a despeito da clara distinção entre as tutelas (par. único, do Art. 294 do NCPC) estabelece os mesmos 
requisitos  para  a  concessão  da  tutela  cautelar  e  da  tutela  satisfativa  (Art.  300,  do  NCPC).  Além    disso, 
dispensa-se um processo cautelar autônomo. De fato, a Lei 13.105/2015 permite que medidas provisórias sejam 
pleiteadas e deferidas nos autos da ação principal. Finalmente, sempre que não houver impugnação, será possível 
a estabilização de tutela antecipada concedida em caráter antecedente (Art. 304, do NCPC). 
141 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro: Exposição Sistemática do 
Procedimento. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 3. 
142 Nesse sentido, convém destaque às mudanças promovidas pelas seguintes normas processuais: As Leis 8.952, 
de 13.12.1994, 10.444, de 07.05.2002, 11.232, de 22.12.2005, esta última que, finalmente, alterou a redação do 
art. 475, e os separou definitivamente, restando eliminada a autonomia da execução de sentença. 
Além disso, aquelas ocorridas na denominada “terceira fase da reforma”, em 2006: a Lei n. 11.276, de 2006,  
com suas modificações aos recursos; a Lei n. 11.277, a Lei n. 11.280, a Lei n. 11.341 e a Lei n. 11.382, que 
alterou normas sobre o processo de execução de título extrajudicial. 
Finalmente, as mudanças estabelecidas pela Lei 13.105/2015, cujos avanços buscam atender ao desiderato de 
tornar mais célere o rito processual. 
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A jurisdição se desenvolve por meio do processo, assim considerado o 
procedimento, ou o conjunto de atos coordenados, envolvendo sujeitos, que se desenvolve 

num ambiente de contraditório e visa à obtenção de determinada finalidade143. 

No estágio evolutivo atual da ciência processual, tem-se bastante claro o papel 
instrumental do processo, sendo apenas o veículo utilizado pelo Poder Judiciário para garantir 

a  realização  do  direito  material144.  Assim,  como  as  normas  de  direito  processual      são 

meramente instrumentais, estando a serviço do direito substancial, deve o processo estar em 

sintonia com seu objeto, iluminado pela relação jurídica substancial e pelos valores políticos e 

sociais do país. 

Talvez aqui resida a inadequação da relação de instrumentalidade das normas 

processuais que beneficiam o Poder Público nas demandas de que participa (prerrogativas), 

estando a base do equívoco justamente na indevida (ou limitada) compreensão das exigências 

do direito material (administrativo), o que faz com que o processo contra o Poder Público não 

esteja apto a alcançar plenamente sua função sócio-política principal, qual seja, proteger o 

cidadão contra o uso do poder. 

 
 
 
2.4.2. Jurisdição Executiva 

 
 
 

Dentro da abordagem de jurisdição, pertinente se faz uma adequada análise da 

jurisdição executiva, pois que se desdobra no objeto desta dissertação. 
 
 
 

143 Segundo Liebman, coexistem duas almas no processo, a primeira em que se prolonga o espírito do direito 
privado, vindo buscar no processo a proteção para os direitos subjetivos que constituem a sua viva substância; a 
outra exigência de uma função pública, com a qual o Estado cumpre a finalidade de assegurar com efetivo rigor   
a ordem jurídica. Portanto, para Liebman, o que se chama de direito de ação corresponde a um agir dirigido 
contra o Estado, em sua condição de titular do poder jurisdicional e, por essa razão, em seu exato significado, o 
direito de ação se traduz no fundo no direito à jurisdição. (LIEBMAN, Eurico Tullio. Concepto de la acción 
cível. Revista de Estudos Jurídicos e Sociales, Montevidéu, ano XII, tomo XIII, n. 70, 1940). 
Sobre a equivalência entre o direito de ação e o direito á jurisdição, preceitua Ovídio Baptista da Silva “Tentando 
superar as duas posições extremas, parte Liebman da afirmação de que este fenômeno a que se dá o nome de 
“direito de ação”, corresponde a um agir dirigido contra o Estado, em sua condição de titular do poder 
jurisdicional e por isso, em se exato significado, o direito de ação é, no fundo, o direito à jurisdição; entre ação e 
jurisdição existe, por isso mesmo, uma exata correspondência, não podendo haver um sem o outro” (LIEBMAN 
apud BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Curso de Processo Civil. 1. ed. Porto Alegre: Fabris,1991, p. 81) 
144 “A Natureza instrumental do direito processual impõe sejam seus institutos concebidos em conformidade com 
as necessidades do direito substancial. Em outras, como o processo é meio, a eficácia do sistema processual será 
medida em função de sua utilidade para o ordenamento jurídico material e para a pacificação social” 
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2011, pp- 
23). 
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2.4.2.1. Cognição e Execução 
 
 
 

Como exposto, na cognição objetiva-se o conhecimento dos fatos discutidos pelas 

partes para determinação da norma concreta. Ademais, o comando contido na sentença 

proferida pelo Poder Judiciário tem força executiva (título executivo judicial). Embora não 

exista necessidade de ingressar com outro processo para que a execução seja iniciada, faz-se 

imperioso para seu início, o requerimento do interessado, pleiteando a execução, que ocorre 

no mesmo processo de conhecimento145. 

Conforme lição de Francesco Carnelutti, surgem duas hipóteses possíveis: a 

execução voluntária e a execução forçada, ou seja, a concretização do comando contido na 

decisão jurisdicional ou por parte do obrigado ou contra ele. Na primeira situação, a execução 

nada mais é do que o cumprimento da obrigação contida na sentença, conforme o preceito. Na 

segunda hipótese, há a violação do comando normativo, de forma que a execução se dará 

contra o devedor, conforme a sanção146. Essa segunda hipótese se dará por meio de um 

procedimento executivo. 

Resumindo, o procedimento cognitivo visa à sentença, o executivo visa à sanção. 

A execução em sentido estrito se refere à execução forçada, ou seja, contra a vontade do 

devedor. Enquanto na cognição há uma pretensão discutida, na execução há uma pretensão 

insatisfeita. Ai está a diferença entre eles, enquanto no primeiro busca-se a formação do 

comando, no segundo visa alcançar a efetuação do mesmo147. 

Assim, a sentença, enquanto resultado de uma atividade meramente cognitiva, 

quando não executada voluntariamente, “exige um novo estágio de tutela jurisdicional, que se 

projete na realidade futura a concretização no mundo sensível da sanção nela imposta”148. 
A diferença da atuação jurisdicional na cognição e na execução é tratada por 

Enrico Tullio Liebman: 

 
Na cognição, a atividade do juiz é prevalentemente de caráter lógico: ele deve 
conhecer,  isto  é,  estudar  o  caso  submetido  ao  seu  exame,  investigar  os   fatos, 

 

145 O processo passou a ser sincrético, ou seja, admite a cognição e a execução em uma só ação. Com efeito, o 
processo sincrético foi consagrado em nosso ordenamento com a vigência da Lei 11.232/05. Antes dessa lei, 
havia uma dicotomia, onde o processo de conhecimento e o de execução eram distintos, ou seja, duas ações 
deveriam ser propostas, uma para conhecer do direito e outra para executar aquilo que lhe foi garantido na 
cognição. 
146 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil. Tradução: Hiltomar Martins Oliveira. São 
Paulo: Classikbook, 2000, v. I, p. 288. 
147 Ibidem, op. loc. cit. 
148 GRECO. Leonardo. O Processo de Execução, op. cit., v. 1, p. 164. 
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escolher e aplicar as normas legais adequadas, fazendo, em suma, um trabalho 
intelectual que não difere, sob certos pontos de vista, do que um historiador, quando 
reconstrói e avalia os fatos do passado. O resultado de todas estas atividades é 
sempre de caráter ideal, porque consiste na afirmação da vontade do Estado 
orientada no sentido de regular as relações entre as partes. Na execução, ao  
contrário, a atividade do juiz é toda prática e material, visando produzir no mundo 
dos fatos modificações que tornem a realidade conforme àquela vontade 149. 

 
 

O ideal é que as decisões judiciais sejam cumpridas voluntariamente, todavia, 

situações existem que desafiam essas decisões. Em razão disso, João Maurício Adeodato 

adverte que “é também preciso ter os meios de violência para fazer valer as diretrizes 

institucionalizadas oficialmente”150. Essa violência, com a qual neutralizam os desafios às 

decisões judiciais, fazendo-as cumprir, se dá com a jurisdição executiva. 
 
 
 
2.4.2.2. Conceito e Finalidade da Execução 

 
 
 

A exposição até aqui traçada, acredita-se, já fora o suficiente para determinar o 

conceito de execução (em sentido estrito), todavia, apenas para melhor sistematização, 

descrever-se-á, aqui, de modo sumário, sua conceituação. A execução é a atividade com a  

qual os órgãos judiciais visam colocar em prática, coativamente, o resultado prático que teria 

sido alcançado com o adimplemento da obrigação jurídica. 

A finalidade da execução é “restabelecer e satisfazer, à custa do responsável, o 

direito subjetivo que o ato ilícito violou”, como escopo da sanção151. 

O objetivo é propiciar ao credor a mesma prestação que receberia com o 

cumprimento voluntário da obrigação. Dessa forma, o Estado utiliza-se de uma série de 

medidas sancionatórias para satisfação da obrigação não adimplida. 

Na execução forçada, há sujeição do devedor. Quando possível, o Estado substitui 

a vontade do devedor, invadindo seu patrimônio no limite do necessário para o cumprimento 

da obrigação. Nem sempre, contudo, é possível ao Estado substituir a vontade do devedor e 

conceder ao credor exatamente o que lhe é devido. 

 
149 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Bestbook, 2004, p. 33. 
150  ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica, op. cit., p. 66. 
151 GRECO, Leonardo. O Processo de Execução, op. cit., v. I, p. 162. Com entendimento semelhante de que a 
execução possui natureza sancionatória, tem-se LIEBMAN, Enrico Tullio apud DANTAS, Francisco Wildo 
Lacerda. Execução contra a fazenda pública: regime de precatório. 2 ed. São Paulo: Método, 2010. p 41. 
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Nessas situações, o processo de execução dá ao credor a alternativa da 

transformação da prestação originária em perdas e danos, cujo conteúdo será obtido pela 

atuação substitutiva do Judiciário, ou da tutela específica, na qual o Estado ao invés de 

substituir a vontade do devedor, lança contra ele e seu patrimônio uma série de medidas, 

levando-o ao cumprimento da prestação originária. 

 
 
 
2.5. ASPECTOS GERAIS DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

 
 
 
 
2.5.1 Delimitação sobre o sujeito “Fazenda Pública” 

 
 
 
 

De início, é imperioso delimitar quem é “Fazenda Pública”, para fins de execução. 

O vocábulo Fazenda Pública conota várias interpretações, e comumente é  

utilizado como sinônimo de Erário, Fisco ou Tesouro Público. 

Para Américo Luiz Martins da Silva, a Fazenda Pública é a soma de todos os bens 

patrimoniais, públicos e privados, de uma entidade de direito público interno, e dos seus 

rendimentos e rendas, impostos, taxas e outras contribuições ou receitas não-tributárias 

arrecadadas152. 

Diz-se, também, que a Fazenda Pública é o Estado, financeiramente 

considerado153. Por outro lado, é amplo, uma vez que, sem os adjetivos ‘federal’, ‘estadual’, 
 
 
 
 

152 SILVA, Américo Luis Martins da. Precatório-Requisitório na Execução Contra a Fazenda Pública.  2.  
ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 1998. p. 05. 
153 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 
“(...) O conceito de Fazenda Pública se vincula ao conceito de Estado, financeiramente considerado. Uma 
empresa pública, como a embargante, não pode ser considerada Fazenda Pública, inobstante seja uma entidade 
paraestatal. Observe-se que o conceito de Estado, nas palavras de Pedro Nunes" in "Dicionário de Tecnologia 
Jurídica, Freitas Bastos, 8ª edição, pág. 587 , se refere a nação, ao país política, jurídica e socialmente  
organizado, sendo um organismo político- administrativo que ocupa determinado território povoado, submetido   
à autoridade de governo próprio e a uma regra imperativa para governantes e governados, com personalidade 
jurídica pública, reconhecida internacionalmente, quando soberano 
(...) O patrimônio da EBCT pode ser utilizado, onerado ou alienado, na medida em que ela se constitui em 
empresa pública e exerce atividade econômica, garantindo o pagamento de obrigações resultantes de suas 
atividades, inclusive sujeitando-se à execução pelos débitos da empresa, no mesmo plano dos negócios da 
iniciativa privada. Agravo de petição não provido. (...)”. (TRT-4, Relator: João Alfredo Borges Antunes de 
Miranda, Data de Julgamento: 01/06/2005, 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre) (grifou-se) 
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ou ‘municipal’, abrange, além da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, as suas respectivas autarquias e fundações públicas154. 

Dessa forma, a Administração Pública, quando ingressa em Juízo por qualquer de 

suas entidades estatais ou autárquicas, ou por seus órgãos que tenham capacidade processual, 

recebe a designação tradicional de Fazenda Pública, porque o seu erário é que suporta os 

encargos patrimoniais da demanda155. 

Quando o tema é execução, o termo Fazenda Pública – seja federal156, estadual, 

distrital ou municipal - é usado comumente para destacar que quem sofre a atividade 

jurisdicional é a parcela financeira da Administração Pública. 

Por isso, a terminologia “Fazenda Pública” tem sentido abrangente, que faz 

compreender, em seu contexto, a União Federal, os Estados, os Municípios, o Distrito  

Federal, bem assim as respectivas autarquias e fundações, pessoas regidas, tanto quanto 

aquelas, pelo direito material público. 

Maior dúvida há com relação às pessoas administrativas de direito privado, 

notadamente, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

A previsão constitucional de que as empresa públicas, as sociedades de economia 

mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização 

de bens ou de prestação de serviços, estariam sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas 

privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 

tributários157, parecia pretender evidenciar a intenção do constituinte em não proporcionar, às 

pessoas administrativas de direito privado, tratamento igual ao dispensado à Fazenda Pública. 

Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu, por maioria, que os bens  

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (uma empresa pública) são 

impenhoráveis, porque afetados a serviço público essencial, e de execução exclusiva do 

Estado, motivo pelo qual se entente que o art. 12 do Dec.-lei 509/69, que assegura à ECT a 

154 SILVA, Américo Luis Martins da. Ibid. Op. cit. p. 06. 
155  SILVA, Américo Luis Martins da. Ibid. Op. cit. p.06. 
156  Não se deve confundir, de igual modo, o termo Fazenda Nacional com Fazenda Pública, aquele, ao contrário 
deste, “é bastante restrito e abrange tão-somente os bens patrimoniais, públicos e privados, da administração 
pública federal centralizada. Ficam de fora do conceito de Fazenda Nacional o patrimônio das entidades de 
direito público interno da administração pública federal (autarquias e fundações públicas), das entidades de 
direito privado da administração pública federal descentralizada (empresas públicas e sociedades de economia 
mista), e de todas as entidades de direito público ou de direito privado da administração pública estadual, 
municipal e do Distrito Federal. Os territórios nacionais não são pessoas de direito público e não têm Fazenda 
própria, por isso seus créditos e débitos integram-se na Fazenda Nacional. Todavia, o patrimônio dos municípios 
localizados nos territórios nacionais não integra a Fazenda Nacional. Daí poder dizer que a Fazenda Pública é o 
gênero, enquanto que a Fazenda Nacional é uma das espécies do gênero Fazenda Pública” (SILVA, Américo 
Luis Martins da. Precatório-Requisitório na Execução Contra a Fazenda Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Júris, 1998, op. cit.. p. 09). 
157 Cf., art. 173, §1º, II, da CF/88. 
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“impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços”, foi recepcionado pelo atual texto 

constitucional158. 

Desse modo, à luz do decidido pelo STF, em se tratando de empresa pública 

prestadora de serviço público essencial e exclusivo do Estado, estender-se-á o tratamento 

dispensado à Fazenda Pública, ou seja, os seus bens não podem ser objeto de penhora, estando 

ela sujeita à execução própria das pessoas públicas; se não prestadora de serviço público, 

deverá ser-lhe dispensado tratamento igual ao dispensado a qualquer pessoa privada. 

 
 
 
2.5.2 Obrigações específicas x obrigações por quantia certa contra a Fazenda Pública 

 
 

2.5.2.1 Natureza jurídica das obrigações específicas 
 
 

Questão suscetível a dúvidas e/ou equívocos é aquela que diz respeito à 

modalidade processual do gênero obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. 

Comumente, quando se fala em execução contra o Poder Público é quase imediata 

a associação ao regime constitucional dos precatórios. Todavia, é imperioso assinalar que o 

rito dos precatórios cinge-se ao pagamento da obrigação pecuniária159, porquanto o processo 

de execução por quantia certa é autônomo; difere-se, assim, do gênero obrigação de fazer, não 

fazer e entrega de coisa. Para tais hipóteses, segue-se a regra geral válida para todos, nos 

moldes dos artigos 461 e 461-A do CPC160. 

Em que pese não corresponder ao objeto do presente estudo, pontua-se que em 

relação às aludidas obrigações específicas – de fazer, não fazer e dar coisa certa –, a execução 

contra o Poder Público em nada se diferencia do regime comum previsto para os particulares. 

Ou seja, existindo sentença transitada em julgado com previsão de alguma destas obrigações, 

a Fazenda Pública é intimada para cumpri-la, inclusive com possibilidade de multa diária pelo 

158 Cf., BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo 210, de 13 a 17 de novembro de 2000. Ademais, 
confirmando a equiparação de tratamento entre a empresa pública prestadora de serviço público com o regime 
jurídico próprio das autarquias, o STF reconheceu à ECT o direito à imunidade tributária recíproca, de que trata 
o art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, combinado com o §2º desse mesmo artigo. Ver, por 
exemplo, RE 407099/RS, rel. Min. Carlos Velloso, 22.06.2004. 
159 Para que seja executada pelo regime de precatório, esta obrigação pecuniária deve ultrapassar o limite legal 
estabelecido para as hipóteses de Requisição de Pequeno Valor. Sobre esta delimitação, remete-se ao Capítulo 
III, item 3.5. 
160 Art. 461. “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 
tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado 
prático equivalente ao do adimplemento.(...)”. 
Art. 461-A. “Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o 
prazo para o cumprimento da obrigação. (...)”. 
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não cumprimento161. Além disso, qualquer impugnação deve se dar, nos próprios autos, por 

mera petição, sem formação de processo incidente. 

Sendo assim, não há disposição alguma que determine a existência de um novo 

processo para a execução das obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa nas demandas 

movidas em face do Poder Público, posto que o artigo 632 do CPC162 não se refere também a 

essa circunstância. Ademais, contém expressamente no artigo 644 do CPC: “a sentença 

relativa à obrigação de fazer ou não fazer cumpre-se de acordo com o artigo 461, observando- 

se subsidiariamente o disposto neste capítulo” 163. 

 
 

2.5.2.2 Natureza jurídica da execução por quantia certa contra a Fazenda Pública 
 
 
 

A execução por quantia certa contra a Fazenda Pública visa à satisfação do valor 

de crédito do título extrajudicial ou, noutro contexto, à concretização material do comando 

contido no título judicial. 

Como será estudado no próximo item, contra a Fazenda Pública não cabem 

medidas de invasão patrimonial164, de forma que a execução sempre dependerá da atuação 
positiva da Administração Pública, o que tem levado, em muitos casos, a não eficácia do 
processo judicial de execução. Por esse motivo, comum a afirmação de que a natureza da 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública possui caráter sui generis165. 

É que falar em execução pressupõe atuação sancionatória do Estado, substituindo- 

se a vontade das partes para invadir o patrimônio do devedor. Todavia, diante da 

impossibilidade legal de penhora e de arrematação dos bens públicos, alguns doutrinadores 
 

161 Nesse sentido, convém a leitura do recente julgado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.  
OFENSA OS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. TDAS. LANÇAMENTO. FIXAÇÃO DE 
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.(…) 2. Conforme a jurisprudência do STJ, é cabível a 
cominação de astreintes contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer 
ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), consubstanciada, in casu, no lançamento de TDAs. 3. Agravo 
Regimental não provido. (STJ. Min. Relator Herbam Benjamin. Segunda Turma. Dj. 17/03/2015 – Dje: 
06/04/2015). 
162 Art. 632 do CPC. “Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê- 
la no prazo que o juiz lhe assinar, se outro não estiver determinado no título executivo". 
163 As medidas constantes do artigo 461 do CPC, inclusive a multa do § 4º, também devem ser impostas à 
Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor. Assim, resta inelutável seu caráter coercitivo. Se assim 
não fosse, concederia ao Poder Público (mais um) tratamento diferenciado inconstitucional e extremamente 
protetivo (DINAMARCO. Instituições do Direito Processual Civil, vol. IV, pp- 533-534). 
164 Vide item 2.7.1, deste Capítulo. 
165 COSTA E SILVA, Antônio Carlos. Tratado do Processo de Execução. 1º vol: Da execução Civil dos 
Elementos Básicos do Processo. 1ª ed., São Paulo: Sugestões Literárias S/A; 1976; p. 77/78. 
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afirmam que a execução por quantia certa contra a Fazenda Pública não tem propriamente a 

natureza de execução forçada, tratando-se de “execução imprópria”166. 

Sobre o ponto, registra Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva: 
 
 

A execução contra a Fazenda nos moldes previstos pela Constituição brasileira não é 
verdadeira execução, pois não há invasão do patrimônio do Estado pelo Judiciário.  
O Estado paga voluntariamente, com o que se tem a ‘execução contra a Fazenda’ 
como um procedimento administrativo, não jurisdicional167. 

 
As sanções previstas pelo descumprimento ao precatório-requisitório judicial, tais 

como crime de responsabilidade, intervenção federal no Estado-membro e deste no município 

são sanções que exigem instauração de outro processo, e que fogem à competência do juízo  

da execução168. Daí que, ausente a possibilidade de aplicação de sanção, ausente também a 

natureza própria de processo executivo, nos casos em se executa quantia certa contra a 

Fazenda Pública. 

 
 
 
2.6 EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA: 

PROCEDIMENTO 

 

Consoante pontuado, a execução contra a Fazenda pública apresenta aspectos 

peculiares e diferentes da execução comum, a despeito da paridade de tratamento nas causas 

de obrigações específicas. Neste item, serão analisadas apenas as peculiaridades que 

diferenciam a execução comum da execução por quantia certa contra o Estado. 

 

2.6.1 Previsão normativa 
 
 

Na legislação infraconstitucional, o procedimento de execução por quantia certa 

contra a Fazenda Pública é disciplinado pelos artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil, 

no Título II - Das Diversas Espécies De Execução; Capítulo IV - Da Execução Por Quantia 

166 Neste sentido, anota Vicente Greco Filho: “tratamento próprio nos arts. 730 e 731 do CPC, que disciplinam 
uma forma de execução imprópria, porque não têm as características de substituição pela atividade jurisdicional 
da atividade desejada pelas partes” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 16 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003, v. 3, p.94); e ainda Antônio Cláudio da Costa Machado: “trata-se de execução imprópria 
porque não há atividade judicial substitutiva da atividade das partes” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. 
Código de Processo Civil Interpretado. 4 ed. Barueri: Manole, 2004, p. 1.093). Ver também THEODORO 
JUNIOR, Humberto. Processo de Execução. 22 ed. São Paulo: Leud, 2004, p. 413.86. 
167 SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da, Execução Contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 77-78. 
168 GRECO, Leonardo. O Processo de Execução. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, v. II, p. 543-544. 
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Certa Contra Devedor Solvente e dentro do capítulo, na Seção III - Da Execução Contra a 

Fazenda Pública, ipisis litteris: 

 

CPC. Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a 
devedora para opor embargos em dez (10) dias; se esta não os opuser, no prazo  
legal, observar-se-ão as seguintes regras: 
I – o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 
competente; 
II – far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 
respectivo crédito. 

 
CPC. Art. 731. Se o credor for preterido no seu direito de preferência, o presidente 
do tribunal, que expediu a ordem, poderá, depois de ouvido o chefe do Ministério 
Público, ordenar o sequestro da quantia necessária para satisfazer o débito. 

 
 
 

Depreende-se deste dispositivo que, na execução por quantia certa contra União, 

Estados, Territórios e Distrito Federal, e outras entidades da Administração Pública, cujo 

patrimônio está sujeito ao regime de bens públicos, não se pode utilizar o procedimento 

previsto no artigo 646 do CPC169, justamente pela inalienabilidade de seus bens. 

Também consagrado no texto constitucional, o aludido procedimento encontra-se 

disciplinado pelo artigo 100 da Constituição Federal de 1988, com alterações advindas por 

força das Emendas Constitucionais n° 30, de 13.09.2000, n° 37, de 12.06.2002, e nº 62/2009  

in verbis: 

 
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, 
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações  
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

 
 
 

Em síntese, após ajuizada a ação executiva, a citação da Fazenda ocorrerá sem 

cominação de penhora, limitando-se ao chamamento para oposição de embargos no prazo legal. 

Não sendo opostos, ou sendo estes rejeitados, não ocorre a penhora, mas expedição da requisição 

de pagamento, por intermédio do Presidente do Tribunal a que se vincula o juiz singular da causa. 

Esta requisição é nomeada pela Constituição Federal de precatório. 

Nos moldes em que estabelecida pela redação constitucional, verifica-se que a 

execução sob análise nada mais é do que uma armadura constitucional de proteção aos bens 
 
 

169 Art. 646. “A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o 
direito do credor (art. 591)”. 
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públicos. Em assim sendo, a regra constitucional limita a atuação do Poder Judiciário, no que 

tange à satisfação dos créditos reconhecidos em título executivo, do qual a Fazenda Pública se 

afigura devedora. 

Leonardo Greco o considera como “um dos capítulos mais tristes do processo de 

execução, pois as regras hoje estabelecidas no artigo 100 da Constituição consagram, por via 

indireta, uma inaceitável imunidade do Estado ao cumprimento das condenações que a Justiça 

lhe impõe” 170. 

É que se afigura incoerente que no mesmo texto constitucional que impõe 
responsabilidade objetiva à Administração Pública – e, portanto, uma responsabilidade civil 

muito mais severa do que a que rege os particulares –, contemple-a com tal imunidade171. 

O procedimento executivo que se passa a analisar é dependente da atuação 

voluntária do Executivo, razão pela qual, como visto, tem sido chamado de execução 

imprópria172. 

 
 
2.6.2 Da citação 

 
 
 

Consoante disposto no caput do art. 730 do CPC, iniciada a execução do título 

executivo judicial, a Fazenda Pública será citada para embargar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias. 

Em que pese a redação original determinar 10 (dez) dias para oferecimento de 

embargos, este prazo foi estendido, por força da Medida Provisória n° 2.180-35/01173, que 
acrescentou o artigo 1°-B à Lei 9.494/97. 

 
 
 

170 GRECO, Leonardo. O Processo de Execução, op. cit., v II, p. 536. 
171 Esta contradição do texto constitucional também é analisada por Bruno Espiñera Lemos: “Ora, a Constituição 
Federal de 1988, lançou bases para a construção de uma democracia positiva, ou seja, aquele que propicia o 
aumento de controle ao maior número de pessoas, buscando um regime democrático formal e assegurou entre 
vários outros princípios, o de um processo célere e maior garantia de justiça a todos, maior acesso ao Judiciário. 
No entanto, o que se percebe é que a estrutura administrativa e jurisdicional não acompanhou, na mesma 
velocidade, o fluxo demandista que se constatou” (LEMOS, Bruno Espiñera. Precatório: trajetória e 
desvirtuamento de um instituto: necessidade de novos paradigmas. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2004. p 153). 
172  Em sentido contrário: “É de rejeitar, no entanto, o mau vezo de certa doutrina, que reduz a tutela executiva às 
técnicas sub-rogatórias, de rotular a execução contra a Fazenda Pública de imprópria. Ela emprega, como a seu 
tempo se examinará, o meio de coerção e, em certas circunstâncias, permite atingir rendas públicas” (ASSIS, 
Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil. Op. cit. p. 408). 
173   A  Medida  Provisória  2.180-35/01  encontra-se  em  vigência  permanente  por  força  da  mesma    Emenda 
Constitucional n° 32/01, que, em seu art. 2°, assim dispôs: “As medidas provisórias editadas em data anterior à 
da publicação desta emenda [12.09.2001] continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue 
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Com efeito, da leitura do aludido comando, verifica-se que a executada será citada 

para opor embargos e não para o pagamento do débito – diferente do que ocorre nas demais 

execuções por quantia certa contra devedor solvente. Por isso, esclarece Luiz Guilherme 

Marinoni que “a citação da Fazenda Pública não se dá para que possa exercer   a faculdade de 

pagar o débito ou garantir o juízo. Isto porque não se cogita de penhora ou de garantia do  

juízo neste tipo de execução” 174. 

De acordo com o mesmo autor, por se tratar de pessoa de direito público e de 

processo de execução, nos termos do art. 222, alíneas “c” e “d” do CPC, a citação não poderá 

ser realizada pela via dos correios, mas por meio de oficial de justiça. Ademais, esse prazo 

será contado da juntada do mandado de citação aos autos, devidamente cumprido, nos moldes 

do art. 241, II do CPC175. 

Cumpre registrar que, embora a legislação determine que a citação deva ocorrer 

após a apresentação dos cálculos pelo credor, na prática, alguns magistrados têm determinado 

a prévia manifestação do contador do juízo antes da citação176, com suporte no artigo 475-J, § 

3º do CPC177. Trata-se de providência salutar, na medida em que, sendo tais cálculos 

favoráveis ao exequente, a Fazenda poderá se esquivar em opor embargos, o que contribui 

para a celeridade e economia processuais. 

 
 
 
2.6.3 Da oposição de embargos 

 
 
2.6.3.1 Natureza Jurídica 

 
 

explicitamente ou até deliberação do Congresso Nacional”. Curiosa consta tação: Essa mesma emenda alterou o 
texto constitucional, em seu art. 62, vedando a edição de Medidas Provisórias acerca de matéria processual civil. 
174 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Processo de Execução. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. v. 3. 2008, p. 410. Em linha idêntica: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de 
direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Método, 2011, p. 1080. 
175 Idem, Ibidem, p. 410. 
176 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO REQUERIDO 
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE SER 
ACRESCIDO   SOBRE   O   VALOR  DA  CONDENAÇÃO   MULTA  NO   PERCENTUAL  DE   10%, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 475-J, DO CPC. 1. Execuções movidas contra a Fazenda Pública municipal devem 
seguir o rito previsto no artigo 730 do código de processo civil, tendo em vista que a determinação do 
procedimento se dá pela pessoa (no caso a fazenda) e não de acordo com o valor executado. 2. Decisão cassada 
para impor ao caso o rito previsto no artigo 730 do CPC, cumulado com o do artigo 100 da constituição   federal. 
3. Decisão que contraria previsão legal e o entendimento jurisprudencial pacífico do STJ. Artigo 557, § 1.º-, 
CPC. 4. Agravo de Instrumento provido de plano”. (AI 1005815-2. Rel. Maria Aparecida Blanco de Lima, 4ª 
Câmara Cível. Data de Julgamento 31/01/2013`, Dje 04/02/2013). 
177 CPC: “475-B (...) § 3o Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando  a memória apresentada pelo  
credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária”. 
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A natureza jurídica dos embargos oferecidos pela Fazenda Pública difere-se dos 

embargos oferecidos pelo executado no procedimento comum de execução por quantia certa, 

posto que desprovido de instrumentos que venham a ensejar constrição patrimonial, ou seja, 

não há ato coativo em curso sobre o qual os embargos possam incidir a fim de bloqueá-los. 

Assim, considerando que a verdadeira finalidade desses embargos não é a paralisação da 

execução, mas sim, a verificação da legalidade e do montante do crédito178, os embargos da 

Fazenda Pública teriam natureza de ato de defesa179. 

Na visão de Humberto Theodoro Júnior, não há diferença substancial entre uma 
ação ordinária de cobrança em face da Fazenda Pública e a execução prevista no artigo 730 do 

CPC180. Todavia, muito embora esteja mais próximo da contestação do que propriamente de 
embargos à execução, a boa técnica requer que os embargos oferecidos pela Fazenda Pública 

sejam considerados uma ação autônoma181. 

José Augusto Delgado expressa sua reprovação em relação à possibilidade de 

oposição de embargos, considerando-a uma espécie de incongruência da lei processual: 

 
 

Penso que nada é mais absurdo do que a Fazenda Pública concordar com os cálculos 
e dizer que nada tem a impugnar, e o juiz ser obrigado a aceitar a Fazenda Pública 
para embargar, quando a Fazenda Pública já afirmara que estava em pleno acordo 
com os cálculos. Embargar o quê se já houve a concordância explícita de um órgão 
que atua e fala com a presunção de legitimidade, com a presunção de confiabilidade, 
com a presunção de segurança, porque até prova em contrário, quando o Estado fala, 
a sua fala está revestida de todas essas características182. 

 
 

Cumpre ainda assinalar que os embargos de execuções movidas com base em 

títulos judiciais somente poderão versar sobre as matérias constantes na previsão do art. 741 

do CPC183. A razão disto é que as outras matérias já foram decididas na sentença e sobre  elas 
 

178 GRECO. O Processo de Execução, op. cit., v. II, p. 543. 
179 Ibidem. op. cit., v. II, p. 542. 
180  THEODORO JUNIOR. Humberto. Processo de Execução, op. cit., p. 418. 
181  SILVA. José Afonso da. Execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 114. 
182   DELGADO,  José  Augusto.  Precatório  Judicial  e  Evolução  Histórica.  Advocacia  Administrativa na 
Execução Contra a Fazenda Pública. Impenhorabilidade dos bens Públicos. Continuidade do Serviço 
Público. In www.cjf.gov.br/revista/seriecadernos/vol23/artigo05.pdf. p. 125. Acessado em: 09/03/2015 
183 Art. 741 do CPC: Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: 
I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; 
II - inexigibilidade do título; 
III - ilegitimidade das partes; 
IV - cumulação indevida de execuções; 
V – excesso de execução; 
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já se operou a preclusão ou a até a coisa julgada. Todavia, no que tange às execuções de  

títulos extrajudiciais a situação é diferente. Abre-se, nestes casos, o leque de matérias que 

podem ser decididas pelo juízo, uma vez que não houve discussão prévia sobre qualquer 

matéria, ao contrário do que ocorre quando o título provém de uma decisão judicial. 

 
 

2.6.3.2 Prazo 
 

Como dito, em sendo determinada a citação, a Fazenda Pública disporá do prazo 
de 30 (trinta) dias para apresentar sua defesa por meio dos embargos à execução, não havendo 

que se falar em penhora, em razão do princípio da impenhorabilidade dos bens públicos184. 

Para Alexandre Freitas Câmara, o prazo diferenciado de trinta dias para embargar 

é inconstitucional, por afrontar o princípio da isonomia. Sob seu entendimento, o prazo de dez 

dias, antes previsto no CPC, era mais adequado, por dar o mesmo tratamento dispensado aos 

embargos do executado no procedimento comum185. 

É imperioso assinalar que não há possibilidade de se aplicar o quanto constante do 

artigo 188 do CPC nesta espécie, tendo em vista que os embargos não correspondem nem à 

contestação,  nem  a  recurso186.  Desse  modo,  consoante  reiteradas  decisões  do  STJ187,   o 

privilégio de prazo dilatado, não pode ser estendido à oposição de embargos em processos 

executivos em face da Fazenda Pública por interpretação analógica. Assim, o prazo de 30 

(trinta) dias que tem a Fazenda pública para opor embargos à execução não está sujeito a 

qualquer dilação. 

VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 
compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença; 
Vll - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz. 
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o 
título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 
incompatíveis com a Constituição Federal. 
184 Sobre a impenhorabilidade dos bens públicos, remete-se à leitura do item 2.7.1. 
185 CÂMARA. Lições de Direito Processual Civil, op. cit., v. II, p. 340. 
186  Nesse sentido: “A legislação consignada na Medida Provisória sob comento trata-se de norma especial, 
elimina qualquer dúvida interpretativa, superando, ademais, a antiga discussão se o prazo da Fazenda embargar 
seria simples ou em quadruplo em virtude da prerrogativa que possui para a apresentação de sua defesa. Naquele 
tempo os debates se centravam na natureza dos embargos à execução (aqueles que entendiam ser uma ação, não 
admitiam prazo estendido; para quem os embargos eram mera defesa, o prazo deveria ser contado em 
quádruplo)”. (BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 3. pp. 620- 
621) 
187  Por exemplo: “Consoante iterativo posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a Fazenda 
Pública interpor embargos à execução é o disposto pelo art. 730 do CPC, não se aplicando o privilégio previsto 
no art. 188 do mesmo diploma legal, por constituir ação autônoma e não recurso ou contestação” (Recurso 
Especial 651547 - AL 2004/0047656-8, publicado em 14/11/2005). No mesmo sentido, ver: Recurso Especial nº 
57.386-6; RTFR 103/28, 105/62, RT 513/248, 537/195. 
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2.6.3.3 Efeito Suspensivo dos Embargos 

 
 
 

Após a reforma processual imposta pela Lei n. 11.382/06, cumpre indagar se os 

embargos à execução opostos pela Fazenda Pública possui efeito suspensivo ou se, da mesma 

forma como ocorre na fase de cumprimento de sentença, o efeito dependeria de 

pronunciamento jurisdicional em concreto, tendo em vista a redação do art. 739-A: “os 

embargos do executado não terão efeito suspensivo”188. 

Segundo Elpídio Donizetti, em razão de sua posição topológica, os embargos 

opostos pela Fazenda Pública não terão efeito suspensivo189. No mesmo sentido, segue a ótica 
de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

 
O mais importante reflexo dessas novidades é a ausência de efeito suspensivo aos 
embargos à execução (art. 739-A do CPC), que somente será concedido no caso 
concreto, se a Fazenda Pública preencher os requisitos legais, dispensada 
naturalmente a existência de penhora. O interessante é notar que a ausência de efeito 
suspensivo aos embargos à execução faz com que o procedimento prossiga, devendo 
ser praticados os atos subsequentes; na execução contra a Fazenda Pública, o ato 
subsequente é a elaboração do precatório pelo juízo da execução e seu 
encaminhamento para o Tribunal190. 

 
 
 

Em entendimento contrário, Leonardo José Carneiro da Cunha afirma que os 

embargos opostos pela Fazenda Pública devem sim ser recebidos no efeito suspensivo: 

 

Em outras palavras, o precatório ou a requisição de pequeno valor somente  se 
expede depois de não haver mais qualquer discussão quanto ao valor executado, 
valendo dizer que tal expedição depende do trânsito em julgado da sentença que 
julgar os embargos. Por essa razão, os embargos opostos pela Fazenda Pública 
devem, forçosamente, ser recebidos no efeito suspensivo, pois, enquanto não se 
tornar incontroverso ou definitivo o valor cobrado, não há como se expedir o 
precatório ou a requisição de pequeno valor191. 

 
 
 

188 A dúvida quanto aos efeitos provém da leitura do aludido dispositivo, posto que o mesmo trata-se de norma 
geral sobre a matéria. Assim, salvo exceção expressa, a aplicação do art. 739-A seria medida a ser imposta. 
189 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 7. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris.  
2007, p. 136. 
190 ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Manual de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Método, 
2011, p. 1081. 
191 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A defesa da Fazenda Pública no processo de execução: nada mudou 
com o advento da Lei nº 11.382/2006. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo: Dialética, vol. 50, 
maio 2007, p. 68. 
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A despeito do nobre posicionamento, entende-se que, em regra, a oposição dos 

embargos pela Fazenda não acarretará efeito suspensivo, e a execução prosseguirá para o 

próximo ato. Contudo, não se desconsidera o § 1º do multicitado art. 739-A, in verbis: 
 

Art. 739-A, § 1º do CPC. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 
efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o 
prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano 
de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 
penhora, depósito ou caução suficientes. 

 
 
 

Sendo assim, com base no dispositivo supra, poderá o juiz, a requerimento da 

Fazenda Pública, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus 

fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente puder causar à executada grave 

dano de difícil ou incerta reparação192. Ademais, não há que se falar em garantia ao juízo, no 

âmbito das execuções desta espécie, por decorrência lógica da impenhorabilidade dos bens 

públicos193. 

 
 

2.6.4 Execução da parcela incontroversa 
 
 
 

Caso sejam opostos embargos parciais, é lícito ao juízo expedir desde logo o 

precatório da parcela considerada incontroversa, aguardando-se o trânsito em julgado da 

decisão nos embargos para se expedir (ou não) o precatório da parte controvertida. 

Relevante, nesta esteira, a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: 
 
 

O direito fundamental ao processo justo (art. 5º, LIV, CRFB), que impõe a 
necessidade de a tutela jurisdicional ser prestada adequada, efetiva e 
tempestivamente (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CRFB), sustenta essa solução. Não é 
devido processo aquele em que a parte se vê obrigada a aguardar a satisfação de um 
direito que é incontroverso apenas porque o processo tem ainda de se desenvolver 
para solucionar a fração da causa que exige ainda maior delonga para o seu 
julgamento. A demora na satisfação do direito incontroverso constitui dilação 
indevida e está expressamente vedado pelo Estado Constitucional (art. 5º, LXXVIII, 
CRFB). 

 
 

192 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 7. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris.  
2007, p. 136. 
193 Nesse sentido, LOURENÇO, Haroldo. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense. 2013. p. 
121. 
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De fato, restou sedimentada a possibilidade da execução da parcela incontroversa, 

não havendo dúvidas após a edição do Enunciado nº 31 da Advocacia Geral da União, em 10 

de junho de 2008, segundo o qual “É cabível a expedição de precatório referente à parcela 

incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública”. Tal entendimento 

administrativo firmou-se, após reiteradas decisões do STJ194 e do STF195 pela admissibilidade 

da expedição do precatório pelo valor incontroverso. 

Com efeito, havendo parte incontroversa da demanda em virtude de embargos 

parciais, operacionalizar-se-á, consequentemente, o trânsito em julgado desse item da decisão. 

Desse modo, o prosseguimento da execução (quanto à parte não embargada) é permitido, 

porquanto ausente a intenção do autor de repartir o valor exequendo. 

Assim, há possibilidade de surgir dois precatórios na mesma demanda: um 

primeiro sobre a verba admitida pelo embargante e outro, posteriormente, em relação ao valor 

apurado através da decisão dos embargos. Salienta-se, nesta esteira, que não se trata de 

execução provisória, mas sim de definitiva, uma vez que a decisão, no que toca à parte 

incontroversa, é imodificável. Há, em verdade, o trânsito em julgado de uma parte da decisão, 

consoante já assentou o STJ, no julgamento do REsp 720.269/RS196. 

Cumpre ainda observar que a expedição de precatórios de parte do débito não é 

obstada pela disposição do art. 100, § 8º, da C.F.197, uma vez que não pretende o exequente 

cingir a verba no intuito de se utilizar Requerimento de Pequeno Valor (RPV)198. Em verdade, 
ambas as partes das verbas executadas serão inclusas em precatório, não havendo qualquer 

 
 

194 “Execução contra a Fazenda Pública: fracionamento do valor da execução em parcelas controversa e 
incontroversa, sem que isso implique em alteração de regime de pagamento, que é definido pelo valor global da 
obrigação: ausência, no caso, de violação do art. 100, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal”. (RE 484770 / RS, Rel. 
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. J. em 06/06/2006, Publicação DJ 01-09-2006). Ver ainda: REsp 721791/RS, 
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado 
em 19/12/2005, DJ 23/04/2007 p. 227. 
195 “Longe fica de conflitar com o artigo 100, § 4º, da Constituição Federal enfoque no sentido de ter-se a 
expedição imediata de precatório relativamente à parte incontroversa do título judicial, dando-se sequência ao 
processo quanto àquela impugnada por meio de recurso. (STF, RE 458110 / MG. Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO. J. 13/06/2006. Publicação DJ 29-09-2006 PP-00048) 
196   “PROCESSO  CIVIL  EXECUÇAO  DE  TÍTULO  JUDICIAL  EMBARGOS  À  EXECUÇAO PARCIAIS 
EXPEDIÇAO     DE     PRECATÓRIO     RELATIVO     À     PARTE     INCONTROVERSA     DA   DÍVIDA 
POSSIBILIDADE. 1. A oposição de embargos parciais, porque não impugnada toda a pretensão executória, 
possibilita seja cindida a execução, que deve prosseguir em relação à parte incontroversa, a teor do art. 791, I, do 
CPC. 2. A execução da parte incontroversa não é provisória, mas definitiva. 3. Sistemática compatível com as 
EC"s 30/2000 e 37/2002 e com a Lei 10.524/2002. 4. Recurso especial improvido”. (REsp 720.269/RS, Rel. 
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005, p. 378). 
197 Art. 100, § 8º : É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do  
total ao que dispõe o § 3º deste artigo. 
198 A abordagem sobre Requisição de Pequeno Valor (RPV) é feita no item 3.5 deste trabalho. 



62 
 

 
 
 

prejuízo para a Fazenda Pública. Respeita-se assim o preceituado pelo artigo 100, § 5º, da 

C.F199. 

 
 
2.6.5 Autoridade Competente 

 
 
 

O artigo 730, I, do CPC, determina que “O juiz requisitará o pagamento por 

intermédio do presidente do tribunal competente”. Conforme será melhor abordado no item 

4.2, a atividade realizada pelo julgador não se enquadra em sua competência jurisdicional, 

mas na competência administrativa200. 

Sobre esta questão, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: 
 
 

A expedição do precatório, pelo Juiz, encerra a atividade jurisdicional. Segue-se lhe 
uma atividade de ordem administrativa, desenvolvida pelo Presidente do Tribunal 
competente. Este, por meio da apresentação do precatório, pede verba ou expede 
ordem de pagamento se houver verba disponível. Cabe-lhe, ainda, exercer um 
controle sobre as formalidades extrínsecas do precatório. Não pode, durante o 
processamento do precatório, reexaminar o que já se encontra decidido na sentença. 
Em caso de erro material, impõe-se a devolução do precatório ao Juízo de origem, a 
fim de que aí, se for o caso, sejam introduzidas as correções necessárias. Dessa 
decisão,  proferida  pelo  juiz  que  expediu  (e  corrigiu)  o  precatório,  caberão    os 
recursos cabíveis201. 

 
 

Sob o rótulo, portanto, de precatório, há duas fases procedimentais distintas a 

cargo de autoridades diferentes: em primeiro lugar, o juiz da execução expede o ofício 

requisitório, que é encaminhado ao Presidente do Tribunal. Em seguida, após a tramitação 

burocrática de comprovação de sua regularidade e de registro, o Presidente expede o 

precatório propriamente dito para o órgão da Administração encarregado do cumprimento da 

sentença202. 
 

199 100, § 5º, da C.F.: A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no § 3º deste artigo, segundo as 
diferentes capacidades das entidades de direito público. 
200 “Os atos prolatados por Presidente do Tribunal em processos de precatório são de natureza administrativa. 
Sendo correta decisão que não admite agravo regimental manejado contra tais atos” (STJ, 1ª T., REsp 11.524- 
RS, Rel. Min. Garcia Vieira, ac. 7.5.2002, DJU 3.6.2002). Por isso, “não cabe recurso extraordinário de decisão 
sobre precatório, por se tratar do exercício de função materialmente administrativa (STF, 2ª T., AI 162775/SP, 
Rel. Min. Celso de Mello, ac. 1.8.1995, RDA 201/192). 
201 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p.262. 
202 THEODORO JÚNIOR, HUMBERTO. A Execução contra a Fazenda Pública e os crônicos problemas do 
recatório. In: VAZ, Orlando (Organizador). Precatórios: Problemas e Soluções. Belo Horizonte: Del Rey; 
Centro Jurídico Brasileiro, 2005, p. 51. 
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Assim, nos Estados, o competente para processar o requisitório é o Presidente do 

Tribunal de Justiça, mesmo quando o julgado exequendo provenha de outro Tribunal ou de 

juiz de outro Estado. Portanto, não pode um tribunal de um Estado enviar precatório para a 

entidade   administrativa   de   outro   Estado203.   Ademais,   não   há   que   se   falar          em 

discricionariedade na aludida deliberação, ou seja, se o requisitório está em ordem, quanto às 

exigências formais, o Presidente não tem como deixar de fazer a requisição do juiz da 

execução chegar a seu destino final204. 
Por fim, forçoso registrar que eventual erro no requisitório deve ser encaminhado 

ao juízo da execução, ou seja, a autoridade judiciária que expediu o precatório é a competente 

(com função jurisdicional) para decidir o erro e corrigi-lo. Candido Rangel Dinamarco, nesta 

esteira, afirma que “ao Presidente do Tribunal cumpre apenas a expedição do precatório, 

ficando a cargo do juiz inferior a competência para dirimir eventuais questões que venham a 

surgir sobre o cumprimento da obrigação”205. 

 
 

2.6.6 Título Judicial e Extrajudicial 
 
 
 

Em sentido conceitual, o título executivo é a representação documental típica do 

crédito revestida de força executiva206. 

O ordenamento jurídico brasileiro contempla duas espécies de título executivo: 
título judicial, consignado no art. 475-N do CPC, e título extrajudicial constante do art. 585  

do CPC207. 
 

203 Acolhendo tal argumentação, num conflito de competência entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
(instância recursal do feito em que se deu a condenação) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (sob cuja 
jurisdição se encontrava o Município condenado), o STJ decidiu pela competência do Tribunal mineiro, 
assentando que: “A expressão ‘Presidente do Tribunal que proferiu a decisão exequenda’, constante no § 2º do 
art. 100 da Constituição, só pode ser entendida, em face do caput do citado artigo e dos princípios federativos, 
para significar “Presidente do Tribunal que determinar o pagamento da quantia requisitada via precatório e não o 
Presidente do Tribunal que conheceu do recurso à sentença condenatória”. (STJ, 1ª Seção, CC 2.139-RS, Rel. 
Min. Antônio Pádua Ribeiro, ac. 11.10.1991, RSTJ 26/52) 
204 FRANCO, Fernão Borba. Execução em face da Fazenda Pública. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2002, 
p. 129. 
205 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, op. cit., 2004, p. 611. 
206 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Processo de Execução. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, v. 3, 2011, p. 488. 
207 Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: 
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar 
coisa ou pagar quantia; 
II – a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
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O tratamento diferenciado para ambos os títulos decorre da natureza deles 

advinda, vale dizer, enquanto o título judicial provém de uma atividade jurisdicional, o título 

extrajudicial surge por meio da anuência das partes a ele relacionadas. Por isso, comum 

afirmar-se  que  “o  título  executivo  judicial  é  formado  pelo  juiz,  por  meio  de      atuação 

jurisdicional, enquanto o título executivo extrajudicial é formado por ato de vontade das  

partes envolvidas na relação jurídica de direito material”208. 

No âmbito das ações contra a Fazenda Pública, muito se discutiu acerca da 

possibilidade da execução se fundar em ambos os títulos (judicial e extrajudicial), por força da 

interpretação literal do artigo 100 da CF/1988. É que o referido dispositivo faz menção ao 

trânsito em julgado como requisito para a expedição de precatório, motivo pelo qual, o título 

extrajudicial, por sua própria natureza, não estaria contemplado pelo texto constitucional209. 

Contudo, a partir da interpretação reiterada dada à matéria pela jurisprudência,  

que se desdobrou na edição da Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça210, restou assente 

que a referência do texto constante do art. 100 da CF diz respeito à existência de um processo 

judicial (seja de conhecimento ou de execução), em que haja o comando para o pagamento de 

quantia. Desse modo, a execução contra a Fazenda Pública pode se embasar tanto em título 

executivo judicial, quanto em título executivo extrajudicial211. 

Questão relevante é aquela sobre o rol das matérias que podem ser alegadas, na 

hipótese de oposição de embargos pela Fazenda Pública, posto que o tratamento será distinto. 
 
 
 
 

III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo; 
IV – a sentença arbitral; 
V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente; 
VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; 
VII – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos 
sucessores a título singular ou universal. 
V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente; 
VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; 
VII – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos 
sucessores a título singular ou universal. 
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (...) VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, 
a lei atribuir força executiva. 
208 ASSUMPÇÃO NEVES. Manual de Direito Processual Civil, 2011, p. 789. 
209  Vicente Greco Filho, por exemplo, entendia que não poderia o legislador ampliar a previsão e chegar à 
execução por título extrajudicial contra pessoas jurídicas de direito público, pelo que deveria cingir-se a 
execução à hipótese de título judicial. Em linha contrária, tinha-se Pontes de Miranda, Araken de Assis, 
Humberto Theodoro Júnior e Cândido Rangel Dinamarco (BRASIL. STJ – Precedentes da Súmula 279. Corte 
Especial, em 21.05.2003, p. 07.  Disponível em www.stj.jus.br. (Acesso em 21/05/2015) 
210 Súmula 273 do STJ: “É cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 
211 Gonçalves explica que nas execuções de obrigação de fazer ou de entregar, há ainda dualidade de 
procedimento. Se fundada em título judicial o procedimento será o dos arts. 461 ou 461-A do Livro I do CPC, e 
sendo fundada em livro extrajudicial, será o do Livro II. (Idem, Ibidem, p.832) 
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No caso de execução fundada em título judicial, os embargos somente poderão 

versar sobre as matérias constantes do art. 741 do CPC212, tendo em vista que as outras 
matérias já foram decididas na sentença e sobre elas já se operou a preclusão ou até a coisa 

julgada. Desse modo, o rol estabelecido pelo legislador no referido comando se afigura 

taxativo para a execução fundada em título judicial 213. 
Diferente, portanto, daquela execução lastreada por título extrajudicial. Isto 

porque, como a formação do título extrajudicial decorre da vontade estabelecida entre as 

partes, questões poderão surgir e impor a necessidade de manifestação do juiz. Por isso, tendo 

em vista os fatos que ainda serão discutidos, abre-se o leque de matérias que podem ser 

alegadas no âmbito de execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 

 
 
 
2.6.7 Duplo Grau de Jurisdição 

 
 
 

Conforme preceitua o artigo 475, II do CPC, a sentença que desfavorecer a 

Fazenda Pública não produz efeitos, senão depois de submetida ao duplo grau obrigatório e 

confirmada pelo Tribunal de Justiça, independentemente de apelação da parte vencida, in 

verbis: 

 
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão  
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as 
respectivas autarquias e fundações de direito público; 
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida 
ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). 

 
 
 

212 Art. 741 do CPC: Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: 
I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; 
II - inexigibilidade do título; 
III - ilegitimidade das partes; 
IV - cumulação indevida de execuções; 
V – excesso de execução; 
VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 
compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença; 
Vll - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz. 
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o 
título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 
incompatíveis com a Constituição Federal. 
213 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 
569. 
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§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos  autos  ao 
tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá- 
los. 
§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito 
controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, 
bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida 
ativa do mesmo valor. 
§ 3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada 
em jurisprudência  do  plenário  do Supremo  Tribunal  Federal  ou em súmula deste 
Tribunal ou do tribunal superior competente. 

 
 
 

Embora fuja ao escopo deste trabalho a relevância da natureza jurídica do  

reexame necessário, é imperioso assinalar que este procedimento não corresponde a recurso 

interposto pelo juiz contra a decisão que ele próprio proferiu – o juiz não tem legitimidade e 

nem interesse de interpor recursos contra sua própria sentença214 –, mas uma mera condição 

de eficácia da sentença condenatória, o que significa que sem o reexame necessário não 

poderia haver o trânsito em julgado, conforme já restou sumulado pelo Supremo Tribunal 

Federal215. Em verdade, trata-se do envio dos autos ao Tribunal competente, que independe da 

interposição do recurso de apelação por qualquer das partes. Além disso, o reexame  

necessário tem sido considerado por respeitada doutrina como condição de eficácia de 

sentença216. 

De acordo com texto do CPC em vigor, o reexame necessário (também nomeado 

ex officio e remessa obrigatória) ocorre quando a Fazenda Pública é condenada ou tem 

embargos, contra a sua execução de dívida ativa, julgados procedentes. De seu turno, como 

resta intuitivo que a sentença prolatada no âmbito dos embargos – quando improcedente – se 

afigura contrária aos interesses da Fazenda Pública executada, é comum afirmar-se que a 

produção dos efeitos dela decorrentes estará sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Em sua defesa, José Roberto de Moraes, por exemplo, argumenta que, para além 

de a sentença condenatória contra o Poder Público atingir o erário, “pertencente a todos os 

214 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. I, p. 217; THEODORO 
JUNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. I, p. 564. ASSUMPÇÃO NEVES. Manual de Direito 
Processual Civil, p. 568; FRANCO, Execução em face da Fazenda Pública, p. 72; GIANESI, A Fazenda 
Pública e o Reexame Necessário, p. 918. Em sentido contrário, há quem considera que o reexame necessário 
possui natureza recursal: SCARPINELLA BUENO, Cássio.    Curso sistematizado de direito processual civil. 
V. 5. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 458. ARAKEN DE ASSIS, por exemplo, considera o reexame 
necessário “uma apelação no direito pátrio: a voluntária (art. 513) e a oficial (art. 475)” (ARAKEN DE ASSIS, 
Admissibilidade dos Embargos Infringentes em Reexame Necessário, p. 134). 
215 Súmula 423, do STF: “Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se 
considera interposto ex lege”. 
216  NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 
Extravagante. 13ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 857; MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 4ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 606. 
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cidadãos”, sem a utilização do duplo grau de jurisdição, não haveria certeza quanto à justiça da 

decisão217. Em pensamento contrário, Luiz Guilherme Marinoni entende que “não há reexame 

necessário no julgamento dos embargos à execução, ainda quando a sentença venha a 

prejudicar a Fazenda Pública. Julgados improcedentes os embargos, seguirá a execução seus 

trâmites regulares, com a expedição de precatório218.” 

Acerca da matéria, esclarecedora se mostra a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo 

Carneiro da Cunha: 

 
Enquanto o inciso I do art. 475 do CPC refere-se ao processo de conhecimento, seu 
inciso II diz respeito aos embargos acolhidos em execução de dívida ativa. Significa 
que o reexame necessário previsto no inciso I do art. 475 do CPC refere-se apenas  
ao processo de conhecimento (formação do título), não se estendendo para embargos 
do devedor opostos em execução movida contra ou pela Fazenda Pública, salvo se a 
execução for fundada em dívida ativa219. 

 
 
 

Em que pese a doutrina contrária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no entendimento segundo o qual não se admite reexame necessário em processo de 

execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, porquanto seu cabimento está  

limitado à hipótese de procedência dos embargos opostos em execução de dívida220. 

Ademais, contra a decisão que julgar procedentes os embargos, caberá recurso de 

apelação, a ser recebido em efeito meramente devolutivo221. 

 
 

2.7 GARANTIAS E PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO 
 
 
 
 
 

217 MORAES, José Roberto. Fazenda Pública em Juízo – prerrogativas ou privilégios?, pp. 183-184. No 
mesmo sentido: SILVA. José Afonso da. Execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 115. 
218 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Processo de Execução. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. v. 3. 
219 DIDIER JR., Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil . 12 ed. Salvador: 
Jus Podium, 2014, v. 3. p. 484. 
220  A título de exemplo: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.   NÃO 
CABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Nos termos do art. 475, II, do CPC, é cabível reexame 
necessário quando se tratar de embargos propostos em execução de dívida ativa. 2. Não cabe recurso de ofício 
contra a sentença proferida em embargos à execução de título judicial. Precedentes. 3. Recurso especial a que se 
nega provimento. (STJ - Relator: Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes. T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data de Julgamento: 10/03/2015). 
221  Nos moldes do art. 520, caput, V do CPC: “A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e   suspensivo. 
Será, no entanto, recebida no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que (...) rejeitar liminarmente 
embargos à execução ou julgá-los improcedentes”. 
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Segundo o vocabulário jurídico de De Plácido e Silva, prerrogativa significa a: 
 
 

Vantagem, o privilégio, a imunidade, a primazia deferida a certas pessoas, em razão 
do cargo ocupado ou do ofício, que desempenham. (...) Extensivamente, é o vocábulo 
empregado  para  designar  todo  direito  atribuído  com  o  caráter  de  exclusividade à 
pessoa 222. 

 

Por sua vez, o dicionário jurídico de Pedro Nunes define “prerrogativa” como 

sendo a “regalia concedida a quem exerce certa função ou cargo;” ou “o direito exclusivo que 

a Constituição do país outorga aos membros do Parlamento”; ou ainda o “privilégio de que 

gozam os agentes diplomáticos” 223. 

Quando se refere ao Estado em Juízo, reputa-se inerente o trato das   prerrogativas 

– e/ou “privilégios” – que lhes são outorgados à consecução de seus fins. Com efeito, esta 

posição excepcional encarna os benefícios que a ordem jurídica confere diante do objetivo de 

assegurar conveniente proteção aos interesses públicos224. A fundamentação utilizada a 

justificar o tratamento diferenciado na dicotomia público/privado talvez esteja bem 

representada nas seguintes palavras de Norberto Bobbio: 

 
Sendo o direito um ordenamento de relações sociais, a grande dicotomia 
público/privado duplica-se primeiramente na distinção de dois tipos de relações 
sociais: entre iguais e desiguais. O Estado, ou qualquer outra sociedade organizada 
onde existe uma esfera pública, não importa se total ou parcial, é caracterizado por 
relações de subordinação entre governantes e governados, ou melhor, entre detentores 
do poder de comando e destinatários do dever de obediência, que são relações entre 
desiguais225. 

 
 

De seu turno, as prerrogativas processuais em face da Fazenda Pública 

consubstanciam tema que exige uma análise acurada do investigador, tendo em vista que sua 

concreção pode dar consequência a um processo mais lento, o que prejudicaria a efetividade 

da tutela judicial dos litígios que envolvem o Poder Público226. 
 
 

222 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 1208. 
223 NUNES, Pedro. Dicionário de Tecnologia Jurídica. São Paulo: Renovar, 2003, p. 752. 
224Há muito, Renato Alessi, inspirando-se em Carnelluti, ensinava que a Administração Pública tem por função 
satisfazer os interesses públicos, coletivos, ressalvando que isso não corresponde ao interesse coletivo primário, 
consistente   nos   interesses   individuais   prevalecentes,   explicando   que   o   interesse   do   órgão   ou agente 
administrativo é apenas secundário, sendo que este inclusive entra em conflito com o verdadeiro interesse 
público com frequência (ALESSI, Renato. Diritto Aministrativo. Milano: Giufré, 1949, pp. 122-124; Lezioni 
diritto processuale civile, p. 05 e ss.). 
225 BOBBIO, Norberto. Estado Governo Sociedade. 12. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p.15-16. 
226 A situação é conflitante. Se, de um lado se tem princípios constitucionais da Administração Pública 
relevantes, voltados para o interesse público (princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e a 
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Verifica-se, nesta esteira, que as prerrogativas da Fazenda Pública (na relação 
processual) ultrapassam em muito àquela consignada no rito especial do regime de 

precatório227, pois que se apresentam em diferentes campos e em diversa ordem228. 
De fato, o rol é extenso: privilégio de foro na Capital do Estado ou do território 

quando em litígio (Art. 99, do CPC); prazos maiores para sua defesa (Art. 188 do CPC); 

fixação diferenciada dos honorários advocatícios em caso de sucumbência, mediante 

apreciação equitativa do juiz (Art. 20, § 4º do CPC); dispensa de depósito prévio para o 

ajuizamento de ação rescisória (Art. 488, parágrafo único do CPC); dispensa de preparo para  

a interposição de recurso (Art. 511, do CPC); dispensa do adiantamento das despesas dos atos 

processuais eventualmente requeridos, pagos ao final pelo vencido (Artigo 27 do CPC); o 

necessário grupo grau de jurisdição no julgamento de pretensões que lhe são contrárias (artigo 

475 do Código de Processo Civil); audiência prévia em caso de requerimento de medida 

liminar em  ação possessória (Art.  928, p.  único,  do  CPC); impenhorabilidade de seus  bens 

[mesmo os dominicais] (Art. 20 da Constituição Federal, 649 do CPC, e Art. 100 do Código 

Civil)229. 

Além de todos os exemplos acima demonstrados, o legislador infraconstitucional, 

editou tutelas e ritos procedimentais diferenciados, como são o caso da execução fiscal (Lei 

6.830), ação cautelar fiscal (Lei 8.397/92 e 9.494/97), estas últimas vedam abstratamente a 

possibilidade de deferimento de liminares contra a Fazenda Pública. 

A proposta deste tópico se restringe a avaliar se as vantagens processuais, 

notadamente àquela que confere um processo especial de execução de quantia certa em face 

do Poder Público, de fato, refletiria uma desigualdade que exigiria compensação para o fim de 

alcançar a imprescindível isonomia material; neste caso, estar-se-ia diante de  uma 

prerrogativa propriamente dita. Se assim não fosse, contudo, a partir do momento que não   se 
 
 
 

da indisponibilidade do interesse público pela Administração), de outro, têm-se as garantias processuais 
constitucionais individuais elevadas à categoria de direitos fundamentais. 
227 É imperioso assinalar que a análise primordial deste trabalho é a execução contra a Fazenda Pública, que se 
desdobra no tema central [precatório e efetividade]. Dessa forma, a prerrogativa que se analisa no presente  
tópico é aquela referente à diferenciada execução da quantia certa oriunda de título judicial. Não se ignora, 
portanto, os demais benefícios de ordem processual, dentre os quais os ora, genericamente, elencados. Esses 
benefícios, se são privilegiados ou não, vigoram no ordenamento jurídico brasileiro sob o pálio do princípio da 
igualdade. 
228 Ver: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 70. No mesmo sentido: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21. ed. 
São Paulo: Atlas, 2008, p. 60-61; e MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 27. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2002 2002, p. 85. 
229   HERIQUES,  Ricardo  Correia  de  Miranda.  Privilégios  Processuais  da  Fazenda  Pública  em  Juízo  x 
Isonomia.  p, 01. 
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afigurasse possível encontrar o aludido fator de discrímen, ter-se-ia a indevida concessão de 

um privilégio processual230. 

Inicialmente, abordar-se-á a impenhorabilidade dos bens públicos. Após, serão 

pontuadas as correntes favoráveis e contrárias à manutenção das garantias processuais. 

Finalmente, ter-se-á um posicionamento sobre a prerrogativa que se desdobra nesta execução 

diferenciada de débito: ela corresponde à prerrogativa ou a privilégio? 

 
 
 
2.7.1 Impenhorabilidade dos Patrimônios e dos bens públicos 

 
 
 

Decorrente da supremacia do interesse público sobre o privado, o ordenamento 

jurídico pátrio estabelece a impenhorabilidade dos bens públicos231. Ou seja, para além dos 
inúmeros benefícios processuais da Fazenda Pública, tem-se ainda a ausência de execução 

forçada para o adimplemento da quantia certa, em função da impossibilidade de penhora de 

seus bens, o que pode ser considerado mais um transtorno ao exercício da jurisdição232. 

Com efeito, em seu procedimento comum, a execução por quantia certa se baseia 
na responsabilidade patrimonial do devedor. Esta referida responsabilidade patrimonial –  

regra de direito material233 –, decorre da subdivisão do vínculo obrigacional em dois 

elementos: o débito (aspecto imaterial) e a responsabilidade (aspecto material)234. O débito é o 
comportamento que a lei sugere ao sujeito passivo da obrigação (devedor), no sentido de 

satisfazer  pontualmente  a  obrigação,  em  conformidade  com  a  vivência  honesta235;  a 
 
 
 

230 ROCHA SOBRINHO, Délio José. Prerrogativas da Fazenda Pública em Juízo. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor. 1999.16. 
231   Nos dizeres  de  Washington  de  Barros Monteiro:  “Juridicamente  falando,  bens são  valores  materiais  ou 
imateriais que podem ser objeto de uma relação de direito” (MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de 
direito civil – Parte Geral. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 174). 
232 BONÍCIO. A Responsabilidade do agente público e o cumprimento das decisões contrárias à Fazenda 
Pública. p. 03. 
233 GRECO. Leonardo. O Processo de Execução, op. cit., v. II, p. 8. 
234  O estudo da responsabilidade patrimonial e, sobretudo, a distinção entre responsabilidade e obrigação,  deve- 
se à teoria formulada pelo alemão Alois Brinz, que divide a obrigação em Schuld und Haftung. Dela nasce uma 
visão dualista do vínculo obrigacional, decomposto em dois elementos: o débito (Shuld) e a responsabilidade 
(Haftung). O débito (Shuld) é o dever de prestar, de realizar uma atividade em benefício do credor; Já a 
responsabilidade (Haftung) seria eminentemente dinâmica, pois viria instrumentalizar a efetivação da obrigação, 
determinando quais bens (do sujeito passivo/ devedor ou de terceiro) responderão seu adimplemento 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. op. cit., p. 323-325). 
235 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações 1ª Parte. v. 4. 32 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003, p.23-24 
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responsabilidade, por sua vez, é o poder conferido pela lei ao credor, não satisfeito, para 

excutir bens do devedor por meio de execução judicial236. 

Desse modo, pela divisão civilista do vínculo obrigacional – em sua concepção 

dualista –, a não satisfação voluntária da obrigação importa na responsabilidade patrimonial 

do devedor, ou seja, “o patrimônio do devedor permanece, pois, num ‘estado de sujeição’ 

enquanto a obrigação não for cumprida”237. Esta “sujeição”, contudo, não ocorre em relação 

aos bens públicos, tendo em vista a indisponibilidade dos mesmos. 

Isto porque, no ordenamento jurídico brasileiro, o regime de alienação dos bens 
públicos é tratado de modo diverso em relação aos bens dos particulares. Essa diferenciação 

decorre do comando implícito constante da conjugação dos arts. 20 e 100 da C.F.238, e daquele 

explícito nos artigos 100 do Código Civil e 649, inciso I do CPC239; pelo que se afirma que a 
ratio da regulamentação procedimental diferenciada está na imunidade do patrimônio público, 

decorrente de sua impenhorabilidade240. 

De fato, a indisponibilidade dos bens por si só já demandaria uma forma de 
tratamento diferenciada no que diz respeito aos mecanismos executórios. Como explica 

Araken de Assis, “da inalienabilidade decorre a impenhorabilidade”241. Ou seja, por 
decorrência lógica da inalienabilidade, os bens públicos são também impenhoráveis, 

porquanto impedidos de transferência242. 
A definição de bens públicos, constante do Código Civil, alberga todos os bens 

(corpóreo ou incorpóreo) pertencentes à Administração Pública, enquanto pessoa jurídica de 

direito público; ademais, o conceito de bem público também leva em conta a destinação desse 

bem. Por isso, a aferição, se o bem é ou não público, ocorre com a utilização de ambos os 
 
 
 

236  Idem, Ibidem, p. 23-24. 
237 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 
Interpretado conforme a Constituição da República: Parte Geral e Obrigações. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004, p. 698. 
238 Art. 20, da C.F.: “São bens da União: (...)”; 
Art. 100, da C.F.: Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e 
à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 
créditos adicionais abertos para este fim: (...)”. 
239 Art. 100 do CC: “Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”. 
Art. 649 do CPC: “São absolutamente impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, 
não sujeitos à execução”. 
240 Ver, por exemplo: CÂMARA. Alexandre de Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 11 ed. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2004, v.1, p. 337. 
241 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 10 ed. São Paulo: RT, 200, p. 924. 
242 Do mesmo modo: VENOSA, Silvio Salvo. Direito civil – Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 351. 
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critérios: o subjetivo (titularidade da propriedade) e o critério da destinação desse bem 

(critério funcionalista)243. 

A multicitada inalienabilidade, porém, não é absoluta, porquanto se permite a 

alienação de bens públicos conforme os critérios de conveniência e oportunidade244. É o caso 

dos bens dominicais pertencentes às pessoas jurídicas de direito público e/ou de pessoas 

jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado; tais bens públicos 

podem ser alienados desde que observadas às exigências legais, consoante art. 101, do Código 

Civil. 

Todavia, a previsão legal não autoriza a imediata penhorabilidade de todos os  

bens dominicais. Na explicação de Araken de Assis, “cabe tão somente à lei – federal, 

estadual, distrital ou municipal, conforme a pessoa titular do domínio – promover a 

desafetação e autorizar a alienação em cada caso e para finalidades específicas, jamais 

cedendo passagem a contrições por ordem judicial”245. 

No que concerne à sua natureza, bens públicos são, quase sempre, destinados a 

serviços públicos ou de utilização da coletividade, de uso comum do povo. Nas lições de 

Maria Sylvia Di Pietro: “Em razão de sua destinação ou afetação a fins públicos, os bens de 

uso comum do povo e os de uso especial estão fora do comércio jurídico de direito privado; 

vale dizer que, enquanto mantiverem essa afetação, não podem ser objeto de qualquer relação 

jurídica regida pelo direito privado”246. 

Quanto aos bens das empresas públicas e das empresas de economia mista, 

conforme abordado outrora (vide item 3.5.1 deste Capítulo), eles são aventados de modo 

excepcional. A doutrina se diverge acerca do melhor tratamento à matéria, dividindo-se entre 

aqueles que consideram os bens das estatais como bens privados247; aqueles que entendem  

que seus bens seriam públicos, mas com destinação especial e, por isso, seriam  administrados 

de modo autônomo pelas instituições às quais foram transferidos para realização dos fins 
 

243 Nesse sentido leciona Athos Gusmão Carneiro: “[o] privilégio da impenhorabilidade de bens, conducente ao 
regime especial dos precatórios sob vários aspectos tão criticável, limita-se à Administração centralizada e às 
entidades de direito público – autarquias e fundações públicas. O privilégio não é previsto relativamente às 
sociedades de economia mista e às empresas públicas, cujos bens, exceto aqueles diretamente afetados a um 
serviço público, são perfeitamente penhoráveis” (CARNEIRO, Athos Gusmão. Sociedade de economia mista, 
prestadora de serviços públicos. Penhorabilidade de seus bens. Revista de Direito Processual Civil. Curitiba n. 
8, ano III, abr/jun, 1998, p. 387). 
244 Com efeito, o fato de um bem ser público não tem como qualidade automática a sua inalienabilidade. A lei 
que assim determina e sua disposição pode se dar nos termos do ordenamento jurídico então vigente. Como 
ressalta Alfredo Buzaid, “se a lei pode criar inalienabilidade, também pode revogá-la” (BUZAID, Alfredo. Bem 
Público de uso comum - Conceito. In: Doutrinas Essenciais. Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 05). 
245 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 10 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 924. 
246 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 618. 
247 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 569-570. 
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estatutários248; aqueles que afirmam que os bens das estatais sujeitam-se às regras de direito 

público quando forem prestadores de serviços públicos ou de atividades monopolizadas249; e, 
ainda, aqueles que consideram os bens de tais empresas como “públicos”, desde que 

vinculados à prestação de serviços públicos250. 

Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva segue esta última linha de pensamento, 

embora mostra-se contrário ao direito de benefício ao regime de precatório nas execuções 

contra tais entidades: 

 
É acertada a tese de Geraldo Ataliba no sentido de que o fundamento da 
impenhorabilidade do bem público, assim como a necessidade de continuidade do 
serviço público, são aplicáveis tanto aos entes estatais (União, Estado e Município) 
quanto a toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado delegatária de serviço 
público. Contudo, ao contrário, observo que a dispensa do regime de precatório 
judicial a pessoas jurídicas de direito privado no exercício da função pública  
justifica a adoção de outro regime contra os entes estatais ou autarquias. Em suma, o 
critério acolhido pela doutrina e pela jurisprudência para a delimitação de Fazenda 
Pública não é mais adequado para os fins de execução civil contra a   Administração 
Pública251. 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello ainda afirma que as referidas empresas públicas 

estariam sujeitas ao regramento da Lei 8.666/93, ou seja, obrigadas à licitação: 

 
Destarte, cumpre firmar a conclusão de que as empresas estatais prestadoras de 
serviço público também se assujeitam às normas gerais de licitação e contratos 
expedidas pela União e, pois, que continuam e continuarão a ser regidas pela lei nº 
8.666, de 21.06.93, com suas alterações posteriores. Já as empresas estatais 
exploradoras de atividade econômica futuramente terão suas licitações e contratos 
regidos pela lei a que se refere o art. 22, XXVII, da Constituição Federal, com a 
redação que lhe deu o “Emendão”, isto é, na conformidade do Estatuto para elas 
previsto no art. 173 da Lei Magna. Enquanto isto não ocorrer persistirão regidas pela 
lei nº 8.666, com as ressalvas inicialmente feitas (grifou-se)252. 

 
 
 
 
 

248 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: RT, 2004. p. 520. 
249 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 87. 
250 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 887. 
251 SILVA, Ricardo Pelingeiro Mendes.  Execução contra a Fazenda Pública. São Paulo: Melhoramentos,  
1999, p.111. O referido posicionamento, contudo, é criticado por Carvalho Filho: “Concessa vênia, ousamos 
discordar de semelhante pensamento. O sistema de precatório é aplicável apenas à Fazenda Pública (art. 100, 
CF), e no sentido desta evidentemente não se incluem pessoas administrativas de direito privado, como as 
empresas públicas e sociedades de economia mista. A extensão da aplicabilidade do sistema a tais entidades 
provoca irreversível prejuízo aos seus credores, já que se trata de mecanismo injusto e anacrônico, ao mesmo 
tempo em que beneficia devedores paraestatais recalcitrantes” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual 
de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro. Lumen Júris, 2007. p. 439). 
252 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Licitação nas estatais em face da E.C. nº 19.  Revista  Diálogo 
Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, nº. 12, março, 2002. Disponível na Internet: 
http://www.direitopublico.com.br/pdf (Acesso em 18/05/2015) 
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Embora, no primeiro momento, poder-se-ia entender que os bens dessas entidades 

se afiguram alienáveis e, portanto, não fariam jus à benesse conferida aos entes públicos, 

tendo em vista os regramentos aplicáveis à matéria – vale dizer: as empresas públicas são 

tratadas como pessoas jurídicas de direito privado pelo artigo 41 do Código Civil253; estão 

sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme art. 173 da Constituição 

Federal254; e ainda são dotadas de patrimônio próprio, consoante disposto no art. 5º, incisos I  

e II, do Decreto-lei 200-67255 –, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de 

que os bens dessas entidades são impenhoráveis256. 

Assim, em que pese eventual argumento de não-recepção do art. 12 do Decreto-lei 

509/69257, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 (art. 173, §1º), o 
ordenamento jurídico brasileiro considera que, além das pessoas de direito público, a ECT é 

regida também regida pela execução constante dos artigos 730 e 731 do Código de Processo 

Civil258. 

 
253 Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: (...) 
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado 
estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. 
254  Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 
§ 1º A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica 
sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e 
tributárias. 
255 Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 
executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada; 
II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e 
capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a 
exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas 
admitidas em direito; 
256  Cf., BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo 210, de 13 a 17 de novembro de 2000. Ademais, 
confirmando a equiparação de tratamento entre a empresa pública prestadora de serviço público com o regime 
jurídico próprio das autarquias, o STF reconheceu à ECT o direito à imunidade tributária recíproca, de que trata 
o art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, combinado com o §2º desse mesmo artigo. Ver, por 
exemplo, RE 407099/RS, rel. Min. Carlos Velloso, 22.06.2004. 
257 Art. 12, do Decreto-lei 509/69. A ECT gozará de isenção de direitos de importação de materiais de 
equipamentos destinados aos seus serviços, dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, quer em ralação à 
imunidade tributária, direta ou indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a 
foro, prazos e custas processuais. 
258  Nesse sentido: “Assiste razão à ECT ao sustentar que seus bens gozam da prerrogativa da  impenhorabilidade 
em ação executiva, razão por que restou ofendido o comando do artigo 12 do Decreto-Lei 509 /69, cuja redação  
é a seguinte: "A ECT gozará de isenção de direitos de importação de materiais e equipamentos destinados aos 
seus serviços, dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, quer em relação à imunidade tributária, direta ou 
indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro, prazos e custas 
processuais". A ECT tem natureza jurídica de "empresa pública que não exerce atividade econômica e presta 
serviço público da competência da União Federal e por ela mantido", razão por que deve ser observado o regime 
de precatório na execução de seus débitos" (RE 225.011/MG - Rel. Acórdão Min. Maurício Corrêa, DJU 
19.11.2002). 
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2.7.2 Doutrina favorável às garantias processuais da Fazenda Pública 

 
 
 

Para opinião de alguns doutrinadores, afigura-se justificável a existência de, por 

exemplo, prazo dilatado para a Fazenda Pública, em razão da ineficiência da máquina estatal 

em fornecer aos advogados públicos subsídios imprescindíveis à boa defesa judicial dos entes 

públicos259. 

Leonardo José Carneiro da Cunha menciona que “em razão da própria atividade  

de tutelar o interesse público, a Fazenda Pública ostenta condição diferenciada das demais 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado”260. E objetivando dar fundamento a seu 

pensamento, aduz em seguida que 

 
(...) exatamente por atuar no processo em virtude da existência de interesse público, 
consulta ao próprio interesse público viabilizar o exercício dessa sua atividade no 
processo da melhor e mais ampla maneira possível, evitando-se condenações 
injustificáveis ou prejuízos incalculáveis para o erário e, de resto, para toda a 
coletividade  que  seria  beneficiada  com  serviços  públicos  custeados  com      tais 
recursos261. 

 
 

Também filiado à corrente que defende a necessidade das prerrogativas 

processuais da Fazenda Pública, José dos Santos Carvalho Filho rechaça as opiniões que se 

manifestam no sentido da hegemonia dos interesses privados amparados em direitos 

fundamentais sobre o princípio administrativo da supremacia do interesse público, sob o 

argumento de que este, enquanto corolário natural do regime democrático, não pode ser 

suplantado por direitos fundamentais262. 

Dentro dessa corrente favorável, destacam-se ainda aqueles cujos fundamentos 

são no sentido de que as aludidas prerrogativas se justificariam, por força da inerente defesa 

 
259 No sentido do texto, confira-se Moreira Neto: “Não só o cuidado devido na defesa do interesse público como 
as possíveis delongas burocráticas no levantamento e entrega das informações necessárias à sua defesa em juízo 
levaram o legislador a dilatar os prazos para contestação – contados em quádruplo – e para a interposição de 
recurso – contados em dobro (CPC, art. 188)”. (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito 
Administrativo. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. pp. 574-575). 
260 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 33- 
34. 
261 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. Op. cit., p. 33-34. 
262 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lúmen Júris, 2007, p. 26. 
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produzida a favor do Erário e porque a Fazenda Pública estaria defendendo o bem da vida  

que, em alguma medida, interessaria ao indivíduo particular263. Finalmente, aqueles que 

entendem que tais distinções consubstanciariam medidas isonômicas para, ao fim e ao cabo, 

promover a justiça no caso concreto. Como representante de cada respectivo pensamento, 

seguem os seguintes doutrinadores: 

Nelson Nery Junior (proteção da igualdade): 
 
 

Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais é a substância do princípio 
da isonomia. A desigualdade dos beneficiários da norma do art. 188 do CPC em 
relação ao litigante comum estaria no interesse maior que a Fazenda Pública e o 
Ministério Público representam no processo. Os direitos defendidos pela Fazenda  
são direitos públicos, vale dizer, de toda a coletividade, sendo, portanto, 
metaindividuais. O mesmo se pode dizer do Ministério Público, que defende no 
processo os interesses públicos, sociais e individuais indisponíveis (art. 127, 
Constituição Federal; arts. 81 e 82, CPC). Assim, quem litiga com a  Fazenda 
Pública ou com o Ministério Público não está enfrentando um outro particular, mas 
sim o próprio povo, razão bastante para o legislador beneficiar aquelas duas 
entidades com prazos especiais, atendendo ao princípio da igualdade real das partes 
no processo264.

 

 
 

José Roberto de Moraes (defesa do Erário): 
 
 

Quando a Fazenda Pública está em juízo, ela está defendendo o erário. Na realidade, 
aquele conjunto de receitas públicas que pode fazer face às despesas não é 
responsabilidade, na sua formação, do governante do momento. É toda a sociedade 
que contribui para isso. (...) Ora, no momento em que a Fazenda Pública é 
condenada, sofre um revés, contesta uma ação ou recorre de uma decisão, o que está 
protegendo, em última análise, é o erário. É exatamente essa massa de recurso que 
foi arrecadada e que evidentemente supera, aí sim, o interesse particular. Na 
realidade, a autoridade pública é mera administradora265. 

 
 

Por fim, entendendo que na atuação do Poder Público em Juízo sempre 

contemplaria a defesa do interesse particular, em alguma medida, afirmava Sérgio Ferraz: 

 
Se podemos figurar na relação processual como adversários do Estado, no final das 
contas, ao menos indiretamente, somos interessados também naquilo que venha ser 
obrigado  o  Estado  a  cumprir,  em razão  do  ditame  judicial.  De  alguma maneira 

 
 
 
 

263 Com visão crítica a respeito do tradicional conceito de interesse público, cfr. BINENBOJM, Gustavo. Uma 
teoria do direito administrativo. 2. ed. rev e atual. Rio de Janeiro: Renovar, pp. 29-30. 
264 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 77. 
265 MORAES, José Roberto de. Prerrogativas Processuais da Fazenda Pública. São Paulo: Malheiros, 2000,  
p. 69. 
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seremos atingidos, mesmo se vencedores, pois de qualquer modo o nosso interesse 
estará indissoluvelmente ligado àquilo que venha a ser ditado à parte Estado266. 

 
 

2.7.3 Doutrina contrária às garantias processuais da Fazenda Pública 
 
 
 

De outra banda, a concessão das prerrogativas processuais ao ente público vem 

sendo, desde há muito tempo, objeto de repúdio por parte de muitos juristas. 

Inconformados em face do retardamento e consequente prejuízo à efetividade do 

processo, que apontam como consequência direta dos “privilégios” da Fazenda Pública, os 

que se perfilham a essa corrente defendem o término dessas distinções processuais como o 

meio de alcançar (e garantir) a realização dos princípios processuais que, a partir do ponto de 

vista  constitucional,  veem-se  hoje  elevados  à  categoria  de  direitos  fundamentais.   Nesse 

sentido, Cássio Scarpinella Bueno alega que as prerrogativas violam o princípio da isonomia e 

da efetividade processual267. 

Cândido Rangel Dinamarco manifesta-se contundentemente, estimulando os 

legisladores a excluírem tais institutos: 

 
 

Essa é uma postura de defesa do Estado, inerente à filosofia política de Estado 
totalitário, que a Constituição Federal de 1988 quis extirpar ao dar grande realce aos 
valores do ser humano, do trabalho, da cidadania e da liberdade. A manutenção de 
dispositivos anti-isonômicos no vigente Código de Processo Civil explica-se pelo 
fato de ele ser mera continuação do estatuto de 1939, em relação ao qual muito 
pouco inovou substancialmente. Apoiados no falso dogma da indisponibilidade dos 
bens do Estado, os privilégios concedidos pela lei e pelos tribunais aos entes estatais 
alimentam a litigiosidade irresponsável que estes vêm praticando, mediante a 
propositura de demandas temerárias, oposição de resistências que da parte de um 
litigante comum seriam sancionadas como litigância de má-fé (CPC, arts. 16-18), 
excessiva   interposição   de   recursos   –   etc   tudo   concorrendo   ainda   para     o 
congestionamento dos órgãos judiciários e retardamento da tutela jurisdicional aos 
membros da população268. 

 
 

Marcelo Pinto, em linha idêntica, pontua que os exagerados privilégios 

processuais fazendários são oriundos de uma fase política autoritária, em que predominante 

era o  “odioso  sentimento  de  que  o  Estado  devia  sempre sobrepor-se  nas  relações  com o 

266 FERRAZ, Sérgio. Privilégios processuais da Fazenda Pública e princípio da Isonomia. Revista  de 
Direito Público, n. 53-54, São Paulo, 1980, p. 42; Ver ainda HERTEL, Daniel Roberto. Reflexos do princípio  
da isonomia no Direito Processual, in Revista Forense, n. 389, p. 50-51. 
267 BUENO, Cássio Scarpinella. O Poder Público em Juízo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
268 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. I. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 211-214. 
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cidadão”269, sendo, portanto, incompatível com a atual consciência política e jurídica  

nacional. 

Dos críticos mais duros, cita-se o Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias 

Mello, do Supremo Tribunal Federal, que sempre enfatiza sua preocupação contra os usos e 

abusos do exercício do poder, quando dispõe sobre essa posição de vantagem do Poder 

Público. Para ele, a Fazenda Pública deve ser encarada como mera componente da relação 

processual, sem qualquer vantagem que impeça ou dificulte a ingerência do Poder   Judiciário 

nos atos administrativos e legislativos270. 

E, finalmente, Leonardo Greco: 
 
 

Não fosse suficiente a chicana sistemática da Fazenda Pública que não paga o que 
deve aos cidadãos, goza de todos os privilégios processuais e usa impunemente de 
todos os expedientes procrastinatórios para retardar o processo de conhecimento e a 
consequente execução, tem ela sido extremamente beneficiada pela lastimável 
jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal em matéria de precatórios, 
guardião inflexível da chave do cofre, que os administradores e legisladores 
arrombam com extrema facilidade, em detrimento da tutela jurisdicional efetiva dos 
direitos dos cidadãos (...) 271. 

 

Em  atendimento  à  proposta  desta  etapa  do  trabalho,  cabem  agora     algumas 

reflexões. 
 
 
 
 

2.7.4 Privilégios ou prerrogativas? 
 
 
 

Toda a discussão que se afigura em torno da existência ou não de privilégios 

dispensados à Fazenda Pública em juízo, centra-se basicamente no tratamento igualitário que 

deveria ser conferido a ambas as partes processuais (Estado e particular), sobretudo, porque, 

em reverência ao princípio da isonomia, o que se visa é justamente oferecer aos polos ativo e 

passivo da demanda iguais oportunidades de fazer valer em juízo as suas alegações e, em 

última instância, entregar o bem da vida a quem de direito. 

Assim, coloca-se a questão: O fundamento jurídico que dá suporte à desigualdade 

material  intrínseca  nesta  relação,  por  si  só,   não  colocaria  o  cidadão  em  posição        de 

269 PINTO, Marcelo. Execução contra a Fazenda Pública. In: OAB/CE. Revista da OAB-CE. a. 26, n. 2, Jul.- 
Dez./1998, Fortaleza: ABC, p. 111-112. 
270  Na ocasião da apresentação de “O poder público em Juízo” de Cássio Scarpinella Bueno. (BUENO, Cassio 
Scarpinella. O Poder Público em Juízo, 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2008, p. XII) 
271 GRECO, Leonardo. O Processo de Execução, op. cit., v. II, p. 545. 
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vulnerabilidade demasiada? As justificativas legais que autorizam o gozo das garantias 

processuais dispensadas à Fazenda Pública, enquanto parte processual, seriam efetivamente 

razoáveis? Passa-se à investigação. 

Dentre os argumentos favoráveis à manutenção das prerrogativas (e/ou 

“privilégios”), tem-se aquele defendido por parte da doutrina de que as prerrogativas seriam 

legitimadas justamente pela igualdade material, uma vez que supostamente a Fazenda Pública 

teria mais dificuldades para preparar sua defesa – o que comprometeria o contraditório 

pleno272. O referido posicionamento se desdobra na aplicação dos prazos diferenciados. 

De fato, em algumas situações, esta dificuldade poderia ser argumento válido273. 

É de notório conhecimento que a quantidade de processos distribuídos às 

respectivas seccionais das Procuradorias Fazendárias ultrapassa em muito o limite que seria 

razoável a cada procurador lotado. Embora não se tenha acesso a números exatos, é comum a 

distribuição de milhares de processos para o mesmo procurador274. 

Não se nega, portanto, que a condição ideal para a realização desta função estatal 

perpassa por algumas dificuldades. Quais sejam: a) estrutura física: nem todas as comarcas – 

sobretudo aquelas localizadas no interior –, sediam as seccionais em seus respectivos 

territórios; b) excesso de demandas: a quantidade de jurisdicionados sob a responsabilidade de 

cada procuradoria, via de regra, é bem superior à estrutura física disponibilizada; além disso, 

não é raro que para uma mesma procuradoria existam vinte, trinta, (ou mais) comarcas sob 
 
 
 

272 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública. 1. ed., São Paulo: 
Dialética, 2003, pp- 39-40. 
273  Por exemplo, o caso do procurador da Fazenda Pública que, em última análise defende o Erário. Em sua 
atuação, obrigatoriamente, não lhe é permitida a recusa de causas, exceto se ferir algum princípio ético –  
hipótese essa em que a recusa deverá ser fundamentada. Assim, não importa quantos processos estará sob sua 
responsabilidade, pois ele sempre deverá promover a defesa dos mesmos. Daí inferir-se que, diante da grande 
quantidade de trabalho, seria impossível a observância de todos os prazos, por exemplo, ou ainda desempenhar 
como se deve as suas funções. 
274  José Roberto Moraes, ao compartilhar sua experiência como Procurador do Estado de São Paulo, bem  ilustra 
esta questão: “Os problemas enfrentados diariamente fazem com que o pensamento acabe tendendo para esta ou 
aquela posição. Então é evidente que um procurador do Município, do Estado ou da União ache 60 dias para 
contestar um tempo extremamente pequeno, e é evidente que um advogado particular que tem 15 dias para 
contestar não concorde que o procurador tenha 60 dias para responder. E é natural ao advogado particular 
sustentar que esses 60 dias dados à Fazenda Pública constituem um privilégio odioso, quiçá inconstitucional, e é 
evidente que o advogado público, o procurador da Fazenda Pública, vai verificar que esses dias constituem até 
um tempo relativamente pequeno em face a todas as providências que ele tem que adotar” (p. 154) E adiante 
acrescenta: “Em qualquer escritório particular, o advogado tem condições de verificar as condições que tem para 
atender o bem, diligentemente, na medida que o cliente merece, um determinado número de ações. (...) Isso não 
ocorre com o advogado público. Ele está tratando de trezentas causas e, de repente, ele recebe mais cinquenta, 
recebe mais cem, mais duzentas, mais trezentas, mais setecentas. Chega a dual mil ou três mil ações. Há, hoje 
[em 2008], na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo advogados que acompanham doze mil ações em 
dezessete comarcas diferentes.” (MORAES, José Roberto. Fazenda Pública em Juízo – prerrogativas ou 
privilégios? pp. 154 e 157) 
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sua circunscrição275; c) recurso humano (procuradores): a quantidade aquém de procuradores 

nas seccionais é uma realidade para quase todas as procuradorias, seja pela escassa realização 

de concursos públicos, seja porque, na hipótese de vacância, precisa-se de novo concurso para 

que o cargo vago seja preenchido. 

Por esse prisma, a utilização de prazos dobrados seria razoável276, porquanto o uso 

deste benefício seria fundamental para o exercício salutar desta atribuição estatal em 

determinadas situações. Note, porém, que reconhecer a legítima necessidade de prazo 

estendido, aqui não significa dar anuência à diferenciação de tratamento entre as partes. 

Explica-se. Apesar de reconhecer a realidade brasileira e as dificuldades que o 

Estado naturalmente se sujeita para promover sua própria defesa em demandas judiciais, 

entende-se que, quanto aos prazos diferenciados, outra solução seria mais justa: dilatá-lo para 

ambas as partes. Ou seja, demonstrada a necessidade de tempo maior à construção da defesa, 

não existiria motivo para que o legislador tratasse as partes de maneira desigual. Bastaria 

conceder o mesmo prazo dilatado para todas as partes277. Ainda que impraticável,   entende-se 

que, assim agindo, a igualdade formal corresponderia, propriamente, à igualdade substancial 

que se persegue278. 

Não menos impactante, tem-se outro argumento favorável à manutenção das 

prerrogativas, cujo apoio está na própria característica do interesse em questão, vale dizer, 

quando uma das partes litigantes corresponde à Administração Pública, haveria um interesse 

maior a ser resguardado: o interesse de ordem pública279. 
 

275 E a conclusão é lógica: se não há procuradoria lotada em todas as comarcas, aquelas localizadas em cidades 
maiores, para além de possuir considerável número de jurisdicionados sob sua responsabilidade (e, por 
consequência, expressivo número de demandas), ainda são obrigadas a promover a defesa das demandas de todas 
as demais comarcas do interior, que estão sob suas respectivas circunscrições. 
276 Convém registrar que, com a alteração promovida pela Lei 13.105/2015, o prazo em quádruplo para a  
Fazenda Pública contestar passa a ser em dobro, como os demais. 
277 Compartilha-se o posicionamento de André Almeida Garcia (GARCIA, André Almeida. Repensando o 
Processo contra o Poder Público. São Paulo, 2014. p. 56). 
278  De fato, entende-se que o problema neste aspecto não reside nos quinze dias a mais que serão dados à 
Fazenda Pública para proposição de embargos. O problema consiste na nova possibilidade de se discutir o  
débito, posto que a celeuma a ser apresentada pela Fazenda – que, por consequência, exigirá um pronunciamento 
do julgador –, independentemente da matéria alegada, é que obstará o regular processamento do feito, e não os 
dias de prazo diferenciado. Daí que, exatamente na hipótese de execução de título judicial, o prazo se torna 
irrelevante. 
279  Nesse sentido: “A desigualdade dos beneficiários do art. 188, do Código de Processo Civil, em relação ao 
litigante comum estaria no interesse maior que a fazenda pública e o Ministério Público representam  no 
processo. Os direitos defendidos pela fazenda são direitos públicos, vale dizer, de toda a coletividade, sendo, 
portanto, metaindividuais. (...) quem litiga com a fazenda pública ou com o Ministério Público não está 
enfrentando outro particular, mas sim o próprio povo, razão bastante para o legislador beneficiar aquelas duas 
entidades com prazos especiais, atendendo ao princípio da igualdade real das partes no processo” (NERY 
JÚNIOR, Nelson apud AMARAL Filho, Adilson Paulo Prudente do. A remessa oficial e o princípio da 
igualdade. Revista de Processo, n. 80, ano 20, 1995, p. 218); Com pensamento idêntico: DI PIETRO. Maria 
Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Op. cit., p.64. 
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Com efeito, o princípio do interesse público está previsto no artigo 2º, caput, da 

Lei nº 9.784/99, especificado no inciso II, parágrafo único, quando determina a exigência de 

“atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou 

competências, salvo autorização em lei”. 

Por não poder dispor dos interesses públicos (cuja guarda é atribuída por lei), os 

poderes atribuídos à administração têm o caráter de poder/dever, ou seja, que ela não pode 

deixar de exercer, sob pena de responder pela omissão. Daí que a autoridade não pode 

renunciar ao exercício das competências que lhes são outorgadas por lei. 

De fato, a administração exerce função administrativa, investida no dever de 

satisfazer determinadas finalidades em prol do interesse coletivo, impondo manejar os  

recursos necessários para supri-las; tais poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas 

finalidades, sem os quais o sujeito investido na função não teria como desincumbir-se do 

dever posto a seu cargo. 

Por outro lado, enquanto fundamento jurídico de argumentação, manter as 

prerrogativas processuais com base simplesmente no interesse público, não se afigura 

aceitável. Ora, beneficiar o Poder Público nas demandas judiciais, ancorando-se na 

justificativa de que ele mereceria tratamento diferenciado pelo simples fato de cuidar do 

interesse público, constitui inelutável equívoco, justamente pela indevida (ou limitada) 

compreensão das exigências do direito material (administrativo). 

E é este aludido equívoco que faz com que o processo contra o Poder Público não 

esteja apto a alcançar plenamente sua função sócio-política principal, qual seja, proteger o 

cidadão contra o uso do poder. Nesse sentido, concorda-se in totum com o posicionamento de 

Marcia Cristina Xavier dos Santos sobre o tema: 

 
Se fosse realmente a proteção dos interesses públicos a motivação da existência de 
prerrogativas processuais especiais para a Fazenda Pública, esta só deveria  ter 
acesso a elas quando estivesse no processo defendendo tais interesses. Se é a defesa 
dos interesses públicos que legitima a existência dos privilégios, a outros 
legitimados processuais também deveriam ser os mesmos concedidos. Na atual 
situação, a Fazenda Pública tem privilégios apenas porque é o Estado,  independente 
do interesse que defenda280. 

 
 
 
 
 
 

280 E oportunamente conclui: “O que justificaria, por exemplo, prazos em dobro e reexame necessário em favor 
da Fazenda Pública nas causas em que uma associação movesse ação em face de um Estado da federação 
objetivando a criação de novas vagas em um hospital público?” (SOUZA, Marcia Cristina Xavier de. Juizados 
especiais fazendários. Rio de Janeiro, Forense, 2010, p. 17). 
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Interessante, neste aspecto, a abordagem feita por Eduardo Talimini, quando 

utiliza interesse público em sentido contrário, ou seja, em nome do desse “interesse público” 

em jogo, o Estado teria maior razão para cumprir suas obrigações. Em suas palavras: “cumprir 

os provimentos judiciais é atender ao interesse público. Esgotadas as possibilidades 

processuais, a Fazenda Pública deveria (deve!) sempre cumpri-lo”281. 

De seu turno, desdobrando-se do argumento anteriormente analisado, outra 

justificativa surge a dar base à corrente favorável às prerrogativas em análise: a atividade 

desenvolvida pelo Estado. Entende-se, nesta esteira, que as justificativas estariam autorizadas 

pela atuação da Fazenda Pública na proteção do erário. 

Com efeito, entender que, em virtude (e tão-somente) de promover a defesa do 

erário, o Estado teria permissão e fundamento jurídico autorizador para o uso das garantias 

processuais, afigura-se justificativa inviável, na medida em que se desconsidera que a 

finalidade precípua do Estado não consubstancia a proteção ao erário, mas sim a de assegurar 

a plena observância dos direitos e garantias fundamentais. 

É que, como cediço, nos Estados Democráticos – tal qual no Brasil – o poder 

emana do povo e terá de ser exercido em seu interesse. As prerrogativas intrínsecas à 

supremacia do interesse público sobre o privado, por seu turno, só podem ser manejadas 

(legitimamente) para o alcance real desses interesses públicos, não para satisfazer 

simplesmente interesses ou conveniências do aparelho estatal. Afinal, “não parece jurídico  

que as prerrogativas conferidas ao poder público sejam transmudadas e corrompidas a ponto 

de se tornarem não uma garantia da sociedade, mas mero escudo protetivo para salvaguardar a 

prática de atos ilícitos (sejam comissivos ou omissivos), os quais não raro estarão a violar  um 

direito vinculado ao interesse público”282. 

De fato, em muitas situações essas prerrogativas – conforme se extrai da análise  

do procedimento executivo anteriormente analisado, vide item 3.6 – militam em sentido 

contrário a essa busca, com o que se relativiza demais o fato de a Fazenda Pública defender o 

erário283. 
 
 
 

281 TALIMI, Eduardo. Tutela relativas aos deveres de fazer e não fazer. p. 246-247. 
282 FARIA. Adriano. A aplicação pessoal da astreintes ao representante da pessoa jurídica de Direito 
Público. 2011, p. 09. Disponível em www.mpmg.mp.br (Acesso em 18/05/2015) 
283  Sob um aspecto macroscópico, Ives Gandra da Silva Martins demonstra que o espírito da Constituição de 
1988 não é compatível com o desequilíbrio processual em favor do Estado; comparando à Constituição anterior, 
que considerava dedicada ao Estado, pontua que a Carta Magna de 1988 tem o cidadão como foco central, o que 
não compatibiliza com as vantagens do Poder Público, defendendo que legislações nesse sentido não teriam sido 
recepcionadas pela CF/1988 (MARTINS, Ives Gandra da Silva. O princípio da isonomia e os privilégios 
processuais da Fazenda Pública, p. 24) 
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Finalmente, há de pontuar que litigar contra a Fazenda Pública não é simples. 

Além do amplo rol de prerrogativas já analisados, ela possui a enorme vantagem de ser uma 

litigante habitual, acostumada com demandas repetitivas, o que compreende aumento de 

chance de êxito, tendo em vista ser o litigio já conhecido, com teses já testadas284. Leonardo 

José Carneiro da Cunha, nesta esteira, assevera que esta possibilidade de habitualmente tratar 

de causas repetitivas gera um natural desequilíbrio de forças285. 

Diante de todas essas convicções, embora se tenha em mente que simples 

indagação não será suficiente à modificação do sistema, entende-se que não se deve esquivar 

de repensar sobre tais questões e, nem mesmo se intimidar em sugerir novas estruturas 

procedimentais. Longe de querer propor algo peremptório, faz-se aqui um convite à  reflexão, 

que agora deve ser feita em novo terreno, com o olhar voltado à efetiva exigência do direito 

material286. 

Embora as prerrogativas processuais outorgadas à Fazenda quando em juízo não 

consubstanciem objeto central deste trabalho, sua análise é imprescindível, vez que elas 

impactam sobremaneira na execução ora tratada. De fato, a legitimidade dos princípios que 

norteiam a Administração Pública e elevam-na ao patamar diferenciado do particular 

(sobretudo na relação jurídico-processual), se desdobra no quanto delimitado na introdução 

deste Capítulo: a existência de um procedimento de execução contra a Fazenda Pública, 

consubstanciado em título judicial, que, já tendo ultrapassado a fase cognitiva, vê-se forçado a 

enfrentar nova discussão para ganhar executoriedade. 

É exatamente neste aspecto que está o núcleo da discussão deste item. Adota-se 

como critério a prerrogativa da execução por quantia certa por meio de precatório, para 

posteriormente averiguar se tais garantias correspondem a prerrogativas ou a privilégios. 

Com efeito, tratando de coisa julgada (título judicial), a decisão proferida no 

processo de cognição deveria ser imediatamente executada, valendo-se apenas da intimação 

para pagar, como ocorre nos processos comuns ou ainda – atentando-se ao comando 

constitucional –, que a Fazenda fosse intimada para simplesmente verificar a classificação  do 
 
 
 
 

284 CUNHA, Leonardo. O regime processual das causas repetitivas, p. 03. 
285 Ibidem. p. 04. 
286  Interessante a pontuação  feita por  José Roberto de  Moraes: “a questão é fundamentalmente    constitucional 
porque se indaga sempre se estas prerrogativas dadas à Fazenda Pública não estariam ofendendo a regra da 
igualdade, o princípio da isonomia. [...] é necessário que no momento em que se encontre uma lei que estabelece 
diferenciações entre as pessoas se verifique se elas são razoáveis e se há uma razão muito forte para fazer tal 
discriminação. Se essa razão muito forte for encontrada [...] é possível a discriminação, caso contrário, não” 
(MORAES, José Roberto. Fazenda Pública em Juízo – prerrogativas ou privilégios? Op. cit. pp. 48) 
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crédito (se comum, alimentar, de pequeno valor RPV287), posteriormente, incluí-lo na ordem 

cronológica do Orçamento Anual. 

No formato atual que a execução por quantia certa se apresenta, a Fazenda Pública 

é beneficiada dupla e acumuladamente: primeiro, durante o curso processual do processo de 

cognição, se valendo de todas as prerrogativas – o que compromete de modo inexorável a 

duração do processo nesta etapa; posteriormente, com nova utilização de prerrogativa na fase 

executiva. Ou seja, após vencida inteiramente a primeira etapa (e isso inclui a fase recursal), o 

particular  vencedor  (exequente)  enfrentará novo  debate  no bojo  dos embargos  à execução. 

Finalmente, após esta segunda vitória (nova sentença judicial transitada em julgado)288, o 

débito exequendo será conduzido à fila de precatórios, com o risco de, ao chegar o momento 

de seu pagamento, ainda ser parcelado289. 

Nesta análise, quando se alega ausência de efetividade está a se referir sobre a 

primeira sentença que deu consequência ao crédito (título judicial). O processo naquela 

primeira etapa (cognitiva) não cumpriu sua finalidade, na medida em que não serviu para 

entregar o bem da vida pleiteado. Ainda que se diga que a fase executiva exista justamente 

para fazer valer o cumprimento desse direito reconhecido judicialmente, há de se ater ao 

detalhe subjetivo: o credor do débito. 
 
 
 

287 No próximo Capítulo tais classificações serão tratadas mais detalhadamente. 
288 Embora se discorde desta posição, há quem entenda que o trânsito em julgado que consta no art. 100, da 
C.F./1988 refere-se à sentença no processo de conhecimento e não à sentença prolatada nos embargos. Nesse 
sentido: “Nenhuma referência existe no art. 100 da Constituição sobre a necessidade de trânsito em julgado dos 
embargos para possibilitar a expedição do respectivo precatório. Agora, com o fim da eficácia suspensiva 
automática aos embargos, não existem mais empecilhos (nem mesmo constitucionais) à imediata expedição do 
precatório, no valor total, ainda que controvertido” (ATAÍDE JUNIOR, Vicente de Paula. Embargos à 
Execução contra a Fazenda Pública: ausência de efeito suspensivo e imediata expedição do precatório. 
Revista CEJ, Brasília, v. 13, n. 47, out/dez 2009, p. 29). 
289 Na mesma linha, mas em outras palavras, convém a crítica de Antônio de Pádua Muniz Correa: “Tem sido 
um grande tormento para os jurisdicionados que litigam contra o Poder Público ao longo desses anos, virem seus 
créditos satisfeitos por meio do precatório. Primeiro, são intermináveis e odiosos privilégios processuais que a 
Fazenda Pública possui na fase ordinária de todo processo, seja na observância do prazo em quádruplo de que 
fala a parte final do art. 841 da CLT, ou seja, no prazo dobrado para recursos ou até mesmo recurso ordinário ex 
officio das decisões que lhes forem desfavoráveis, a dispensa de depósito recursal e dispensa do pagamento das 
custas processuais. [...] O outro, não menos grandioso, tormento enfrentado pelo jurisdicionado dá-se na fase de 
execução, aliás, verdadeiro suplício, pois exequente possui um título líquido, certo e exigível, mas a Fazenda 
Pública não é citada para pagar, como sói acontecer com todo réu despido de privilégios processuais, mas, sim, 
para opor embargos á execução, independentemente de garantia do juízo. Assim, o processo se arrasta 
indefinidamente, sendo sinônimo de verdadeira denegação de justiça.[...]Ultrapassada as fases recursais próprias 
de toda execução, traduzindo-se, então, a sentença em título líquido, certo e exigível, passará o exequente, por 
mais uma fase, agora burocrática e administrativa: a formulação do precatório, requisitado pelo juiz da execução 
por intermédio do Presidente do Tribunal a que estiver vinculado, devendo ser apresentado até 1º de julho, a fim 
de que o mesmo seja incluído no orçamento da entidade devedora, para pagamento até o final do exercício 
seguinte.” (CORRÊA, Antônio de Pádua Muniz. Execução contra a Fazenda Pública. São Paulo: LTR, 2005, 
p. 45) 
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Ora, o descumprimento da decisão judicial pelo Poder Público se afigura 

desarrazoado, justamente pelo infrator da ordem corresponder ao Estado – o mesmo Estado 

que surgiu e foi munido para assegurar que a ordem jurídica fosse estabelecida, 

nomeadamente, aquela que decorresse de sua atuação jurisdicional. É inelutável que esta 

infração – embora comum – não é tão natural como tem sido encarada, pelo que se concorda 

com Marcelo Lima Guerra, para quem “[tal descumprimento de decisão] pode considerado  

um golpe de Estado institucional, [pois] viola o respeito à tripartição do poder e não atende 

aos meios básicos de garantias individuais”290. 

Veja que, como consequência lógica deste descumprimento, em sendo 

inobservado o quanto determinado pela decisão judicial, todas as garantias constitucionais – 

abordadas no Capítulo 1 – são também mitigadas. 

Sem maiores delongas, se o devido processo legal equivale a processo justo (com 

processamento regular, igualdade de armas e de tratamento), no âmbito dos processos de 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, este postulado é relativizado; se acesso à 

justiça ultrapassa a ideia do simples “bater às portas do judiciário”, mas à produção de 

resultados efetivos, inelutavelmente tal premissa é abrandada também nesta espécie. De outra 

banda, ainda que se force muito para inverter a ordem de valores e convencer que o Estado, na 

relação processual, mereceria tratamento diferenciando, a vulnerabilidade do particular nesta 

relação se afigura inquestionável, daí que o princípio da isonomia se afigura igualmente 

mitigado. Finalmente, não há que se falar em processo com duração razoável, vez que o 

procedimento – pelo próprio formato que se apresenta no ordenamento – torna este postulado 

impraticável. 

A ausência de efetividade do cumprimento da decisão judicial existe e decorre 

deste tratamento diferenciado, ou seja, para além do tempo necessário ao cumprimento da 

decisão já transitada em julgado na fase cognitiva, ainda haverá novo procedimento a ser 

enfrentado, tornando-a passível de novo questionamento na fase dos embargos à execução 

(art. 730, do CPC). É por isso, que nos casos de execução por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, há de se rever o papel das prerrogativas291, as quais, são, a grosso modo, despidas  de 
 
 
 
 

290 LIMA GUERRA, Marcelo. Execução contra o Poder Público. In Revista de Processo n. 100. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, out-dez de 2000, p. 01. 
291  ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Supremacia do Interesse Público no Advento do Estado de Direito   e 
na Hermenêutica do Direito Público Contemporâneo. In: Interesses Públicos versus Interesse Privados – 
Desconstruindo o Principio da Supremacia do Interesse Público. 2ª triagem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, 
p. 03. 
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fundamento que se sustente, sendo fonte de agravamento da já existente desigualdade material 

em razão da evidente vulnerabilidade do cidadão face ao poderio estatal292. 

E, se assim o são, constituem inegáveis privilégios processuais que precisam ser, 

um a um revistos e compatibilizados com o atual estágio evolutivo do direito público, 

administrativo e constitucional, que maculam a imagem do Estado Democrático de Direito 

que se pretende construir293. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

292 Nesse mesmo sentido, cfr. BUENO, Cassio Scarpinella. O Poder Público em Juízo, 4. ed. São Paulo: 
Saraiva. 2008, p. 323-324. 
293 É sempre oportuno relembrar Miguel Reale e Daniel Sarmento, ao enfatizar: “é a pessoa, e não o Estado, o 
‘valor-fonte’ do ordenamento jurídico” (SARMENTO, Daniel. Interesses Públicos vs. Interesses Privados na 
Perspectiva da Teoria e da Filosofia Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 50) 
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CAPÍTULO III: PRECATÓRIO E SEU SISTEMA 

 
“Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça 
qualificada e manifesta. 
Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador 
contraria o direito escrito das partes, e, assim, as 
lesa no patrimônio, honra e liberdade”294

 

 
 

3.1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 
 
 

A cena realmente era inédita: o Estado, de joelhos, com seus passos limitados pela 

legislação que ele próprio criou, quedado ante o particular que o acionava civilmente, na 

cobrança  e  na  perseguição  de  um  crédito.  Esgotados  os  recursos  processuais,  tinha    de 

enfrentar o problema do pagamento do débito judicial. Seus bens eram/são impenhoráveis, eis 

o obstáculo. Sem a penhora, como resolver o problema?295
 

Esta oportuna problemática lançada por Vladimir Souza Carvalho traduz e bem 

sintetiza a celeuma em questão. Se de um lado, a perspectiva de execução contra a Fazenda 

Pública consubstancia a concretização do Estado Democrático de Direito, porquanto o Poder 

Público, similar a qualquer outro cidadão, submete-se ao cumprimento das decisões judiciais; 

de outro, poder-se-ia reputar desnecessária a execução contra a Fazenda Pública, ao  imaginar 

por um instante que o poder público, em um plano ideal, não descumpriria as leis e as  

decisões judiciais (ou pelo menos não deveria)296. 

Na prática forense brasileira, qualquer idealização de agilidade ou de êxito em 

processos judiciais, cujo credor corresponda ao Estado, pode ser considerada utopia297. Neste 
Capítulo, cuidar-se-á de analisar as peculiaridades do regime de precatório. 

 
 
 
 
 
 
 

294 BARBOSA, Rui. Oração aos Moços. Leme: Jg, 2003, p. 67. 
295 CARVALHO, Vladimir Souza. Iniciação ao estudo do precatório. Rev. Inf. Legislação, a. 19, n. 76. 
Brasília, 1982, p. 325. 
296É que parece haver uma certa incompatibilidade, tendo em vista que num Estado Democrático de Direito,  não 
se cogitaria, num plano puramente teórico, que o Estado, após percorrer todas as instâncias judiciais e ser 
condenada definitivamente, resistisse ao cumprimento da decisão, de forma a exigir um tratamento  
constitucional acerca da execução de suas dívidas. 
297 Aqui o termo utopia deve ser compreendido não no sentido de mito ou fantasia, mas naquele narrado por João 
Baptista Herkenhoff, para quem a utopia “é a representação daquilo que não existe ainda, mas que poderá existir 
se homem lutar para sua concretização”. (HERKENHOFF, João Baptista. Direito e Utopia. 3 ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1999, p. 11.) 
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3.2 ETIMOLOGIA, CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 
 
 
 
 

Para Domingues Franciulli Netto, a palavra precatório é de etimologia obscura; 

derivada do latim precatorius, precari, que significa requisição298. Sua origem, ao que parece, 

relaciona-se, ou promana, do latim precatio, precatus, que significa súplica, petição, rogo299. 

Corroborando o entendimento de que precatório constitui de requisição entre 

juízes, Celso Ribeiro Bastos, em sua obra “Comentários à Constituição do Brasil”, leciona do 

seguinte modo: 

 

Em linhas gerais, o precatório é uma requisição judicial expedida ao Presidente do 
Tribunal pelo juiz da execução de sentença em que a Fazenda Pública foi condenada 
a pagamento de quantia certa a fim de que sejam expedidas as necessárias ordens de 
pagamento às respectivas repartições competentes (...)300. 

 
 

No sentido de precatório enquanto ato de comunicação entre os poderes, Antônio 

Flávio de Oliveira, sob termos contemporâneos, assim assevera: 

 
Pode-se afirmar que precatório é ato administrativo de comunicação possuindo, mais 
especificamente, a característica de ato de comunicação interna, por intermédio do 
qual o Estado-Poder Judiciário comunica-se com o Estado-Poder Executivo, dando- 
lhe notícia da condenação a fim de elaborar o orçamento-programa para o próximo 
exercício301. 

 
 

De seu turno, Vladimir Souza Carvalho faz oportuna sistematização do instituto 

com a maestria que lhe é inerente, afirmando ser o precatório uma ordem de pagamento: 
 
 
 
 
 

298  FRANCIULLI NETTO, Domingos. Notas sobre o precatório na execução contra a Fazenda Pública. 
Informativo jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, Brasília, v. 12, n. 1, p. 27-53, jan./jun. 2000, p.24. 
299 Idem, p.24. 
300  BASTOS, Celso Ribeiro, apud MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 193. No mesmo sentido: THEODORO JUNIOR apud FRANCIULLI  NETTO,  
Domingos. Notas sobre o precatório na execução contra a Fazenda Pública. p. 48; LOUREIRO FILHO, Lair 
da Silva. Considerações a respeito da EC nº 62/09 e a questão dos precatórios. Revista forense, Rio de  
Janeiro , v. 408, (mar. /abr. 2010) p. 256; SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 4. ed. Rio Forense, 1996. 
p. 416; 
301 OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Precatórios: aspectos administrativos, constitucionais, financeiros e 
processuais. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 46. 
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O Presidente que proferiu a decisão exequenda é o Presidente do Tribunal 
hierárquico superior, vez que, condenada em primeira instância a Fazenda Pública, a 
sentença fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Então, o circulo se iniciando com o 
Juízo de primeira instância - que condena a Fazenda Pública e recorre de sua própria 
sentença ex lege – passa por uma fase primordial, quando a sentença, subindo ao 
Tribunal superior por força do recurso ex officio, é confirmada. O círculo prossegue: 
os autos retornam do Juízo superior, onde a sentença foi apreciada e confirmada, ao 
Juízo inferior, para a liquidação da sentença, fechando-se o círculo quando o 
precatório é expedido do Juízo inferior para o superior, e este, tendo em vista o 
precatório recebido, expede a ordem de pagamento302. 

 
 

Em suma, o precatório corresponde à requisição judicial de  pagamento, 

consignada no ofício expedido pelo juiz da execução de sentença ao Tribunal, que, por sua 

vez, profere ordem de pagamento à Fazenda Pública, mediante ofício requisitório. Com 

previsão constitucional no art. 100 da Carta Magna, funda-se o precatório no dogma pelo qual 

o Poder Público somente pode realizar despesas que estejam previstas na respectiva lei 

orçamentária, tendo em vista o princípio da legalidade, segundo o qual somente é permitido  

ao Estado fazer o que está expressamente previsto em lei. 

Em relação à natureza, conforme se pode intuir de seu  processamento,  o 

precatório não contém carga decisória, porquanto a atividade judicial nele praticada se 

extingue com a expedição do ofício requisitório pelo juízo de origem à Presidência do 

Tribunal. Desse modo, entende-se que o precatório possui natureza administrativa303. Quanto  

a  este  aspecto,  já  se  manifestou  o  Supremo  Tribunal  de  Justiça  por  meio  do enunciado 

explícito da Súmula 311: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 

processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”. 

Ademais, como consequência desta natureza administrativa, observa-se que das 

decisões do Presidente do Tribunal, quando na organização e regularização do precatório, não 

se admite recursos aos Tribunais Superiores, conforme preceitua a Súmula 733, da mesma 

Corte: “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios”. 

Com efeito, o precatório corresponde a um procedimento caracteristicamente 

brasileiro, que visa executar título judicial decorrente de uma sentença transitada em julgado, 

oriunda de um processo de conhecimento em desfavor da Fazenda Pública. 

302 CARVALHO, Vladimir Souza. Iniciação ao estudo do precatório. Revista de informação legislativa, 
Brasília, v. 19, n.76, out./nov. 1982, p.327. 
303 Em sentido contrário, Wanderley José Federighi afirma: “Parece-me inescapável, contudo, a conclusão de que 
sua atividade, ainda nesse ponto, é jurisdicional, não se podendo falar em atividade apenas administrativa – uma 
vez que, desobedecida a ordem de pagamento, poderá o Presidente tomar medidas de cunho eminentemente 
jurisdicional para o cumprimento da ordem. Referir-se à sua atividade como simplesmente administrativa é 
diminuí-la, é retirar-lhe a autoridade necessária para sua impositividade”. (FEDERIGHI, Wanderley José. A 
execução contra a Fazenda Pública. São Paulo: Saraiva, 1996, p, 59). 
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Em estudo sobre assunto, Francisco Wildo Lacerda Dantas pontua o fato de o 

precatório consubstanciar uma invenção brasileira, sem precedentes em qualquer outra parte 

do mundo: 

 
O sistema jurídico brasileiro tem características únicas. Embora houvesse nascido do 
sistema português, com profundas raízes do sistema romano-germânico, também foi 
influenciado pelo sistema dos países da common law, terminando por adotar-lhe o 
modelo da unicidade de jurisdição, ao qual lhe emprestou características próprias, 
únicas mesmo, em razão da amplitude que se lhe atribuiu. Em razão disso, cobra 
importância apurar-se como e por que surgiu entre nós o instituto do precatório 
requisitório, que ganhou tal relevo a ponto de ser disciplinado pelo próprio texto 
constitucional. 
O estudo desse instituto, como criação brasileira com características únicas, exige 
que se aprecie as raízes históricas desse tipo de execução (contra a Fazenda Pública) 
e que se estabeleça, previamente, uma definição do que seja dívida passiva da 
Fazenda Pública ou dívida pública.304

 

 
 
3.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 
 
 

A abordagem sobre o precatório no texto constitucional, bem como a forma de 

cobrança das dívidas passivas da Fazenda Pública sofreram expressiva modificação ao longo 

do tempo. Sua legitimação remonta ao período da colonização portuguesa. 

De início, até 1521, as Ordenações Afonsinas prevaleceram em Portugal e em  

suas colônias – inclusive no Brasil. Posteriormente, foram promulgadas as Ordenações 

Manuelinas, que se mantiveram até a aprovação das Ordenações Filipinas, que, por sua vez, 

tiveram vigência, mesmo após a Independência do Brasil305. 

Segundo narra Américo Luis Martins Silva, durante as Ordenações Manuelinas e 
Filipinas, a execução contra a Fazenda Pública se processava da mesma forma como em 

relação a qualquer outra pessoa, inclusive no que se referia à penhora306. 
 
 
 

304 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. O sistema do precatório. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, 
Bauru, n. 22. 1998, p. 61. 
305  As Ordenações surgiram da necessidade de compilação das várias fontes de direito, quando no início do 
século XV, no reino de Portugal, buscou-se sistematizar as fontes nacionais ao lado do direito romano e canônico 
para melhor definir o campo de atuação desses direitos. Assim, no reinado de D. Afonso V, em 1446, foram 
promulgadas as Ordenações Afonsinas, que tratavam do processo civil em seu Livro Terceiro, obtendo lugar de 
destaque na evolução do direito luso-brasileiro. Sobrevieram as Ordenações Manuelinas, em 1521, no reinado de 
D. Manuel; e, as Ordenações Filipinas, de 1603, ambas tratando do processo civil no Livro Terceiro. No Brasil, 
vigoraram todas as Ordenações, da época do descobrimento ao tempo em que foi Colônia de Portugal (grifou-se) 
(MIRANDA, Vicente. Poderes do juiz no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 20 e 21) 
306 SILVA, Américo Luís Martins da. Do Precatório-Requisitório na Execução contra a Fazenda Pública. 2 
ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1998, p.36. 



91 
 

 
 
 

A penhora, contudo, sofria restrições. Diversas leis passaram a prever bens não 

passíveis de penhora, tais como exemplifica Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva: “cavalos, 

armas, livros, roupas de cavalheiros e fidalgos; bois de arado e semente de lavradores; bens 

públicos, das paróquias e ordens religiosas; pensões alimentícias, soldos, ordenados e 

salários”307. Os edifícios públicos eram absolutamente impenhoráveis, sendo que o mesmo 

não se dava em relação aos bens móveis e rendas308. 

A inserção do precatório ao texto constitucional se deu, ainda de forma tímida, na 

Constituição Imperial, de 1824, que previa certa prerrogativa da Fazenda Pública, ao conferir 

poder à Assembleia Geral para regulamentar a administração dos bens nacionais e para emitir 

decreto em relação a sua alienação. Desse modo, a penhora ficava condicionada à existência 

de decreto autorizador e os bens da Fazenda somente poderiam ser alienados mediante 

autorização do Legislativo. Tal medida afastava parcialmente a Fazenda Pública da forma   de 

execução destinada ao particular309. 

Pode-se afirmar que as Constituições de 1824 e 1891 omitiram-se no que  

concerne ao pagamento das dívidas da Fazenda Pública310. Isto porque, o texto restou 

desprovido de regramento acerca da ordem de pagamento sobre o quantum debeatur. Assim, 

passada em julgado a sentença contra a Fazenda Pública, extraia-se e levava-se ao cumpra-se 

do Procurador Fiscal que, não suscitando dúvidas, passava-se a precatória à Tesouraria a 

favor do Exequente. 

Paralelamente às mudanças promovidas pelo texto constitucional, o instituto 

sofreu importantes modificações pela legislação infraconstitucional. Nessa linha, Vladimir 

Souza Carvalho registra o equívoco em se afirmar que o precatório foi legitimado 

primeiramente no Direito Constitucional, posto que “seu berço se deu no Direito Processual 

Civil”311. 

Esta constatação é feita pelo autor quando, da introdução do contexto histórico do 

precatório, cita a ocorrência registrada por Moraes Leite Velho, sobre um possível litígio 

ocorrido na Corte Brasileira, entre um particular e uma Câmara Municipal, onde teria surgido 

o precatório, a partir de um problema seguido na execução da sentença: 
 
 
 

307 SILVA. Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva, Execução Contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 27. 
308 SILVA, Américo Luís Martins da. Do Precatório-Requisitório na Execução contra a Fazenda Pública, op. 
cit., p. 40-41. 
309 SILVA, Ibidem, op. cit. p. 41. 
310 SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva. Execução Contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 30. 
311 CARVALHO, Vladimir Souza. Iniciação ao estudo do precatório. Revista de informação legislativa, 
Brasília, v. 19, n.76, out./nov. 1982, p.330. 
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Nestas condições, o exequente invocou a intervenção do juiz junto ao governo, 
pedido que motivou o ofício sujeito por V. EXª . à consideração deste ministério, e 
no qual solicita ao Juiz de Direito da 2ª Vara Comercial, que o governo ordene ao 
Presidente da Ilma Câmara que facilite a diligência, laçando o seu “cumpra-se” na 
precatória de vênia, que não foi devolvida, e consentido em que os oficiais de justiça 
cheguem até a tesouraria da Câmara para efetuarem a penhora contra a qual poderá 
protestar o tesoureiro como entender, deixando até de assinar o auto respectivo, o 
qual será assinado por duas testemunhas em seu lugar312. 

 
 

Nas lições de Francisco Wildo Lacerda Dantas, a primeira regulamentação sobre a 

impenhorabilidade no ordenamento jurídico brasileiro foi introduzida por uma norma 

infraconstitucional, em 10 de abril de 1851313. A Instrução Normativa do Diretório do Juízo 

Fiscal e Contencioso dos Feitos a Fazenda estabelecia, em seu artigo 14, a impenhorabilidade 

dos bens da Fazenda Nacional. Posteriormente, os Avisos da Fazenda 120, de 1863, e 395, de 

1865, estenderam a impenhorabilidade aos bens provinciais e municipais, de forma que todos 

os bens públicos passaram a ser considerados impenhoráveis314. 

Ainda de forma embrionária, a legislação paulista também cuidou de reger a 

matéria. O art. 86, da Lei n. 16 de 13, de Novembro de 1891, prescrevia que, na hipótese de 

condenação judiciária, poderiam ser penhoradas as rendas municipais, quando estivessem 

votadas nos respectivos orçamentos315. 

Com a entrada em vigor do Código Civil, Lei 3.071/16, coibiu-se qualquer 

tentativa de proceder à penhora de tais bens, tendo em vista que o artigo 67316 daquele 
diploma previa a inalienabilidade dos bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e 

os dominiais; tais bens só poderiam ser alienados nos casos e forma que a lei prescrevesse317. 

Retomando-se ao histórico constitucional, agora na Carta de 1934, em  16 de  
julho, imperioso assinalar a importância do aludido diploma: deu-se pela primeira vez a 

previsão constitucional do regime de precatório judicial318. 
 
 
 

312 CARVALHO, Ibid. op. cit. p.330 
313 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. O sistema do precatório. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, 
Bauru, n. 22, p. 61-102, ago./nov. 1998, p. 65 
314  DANTAS, Ibid. op. cit, p. 65 
315 FRAGA, Afonso. Teoria e Prática na Execução das Sentenças, pág. 181. 
316 Art. 67, do Código Civil de 1917. “Os bens de que trata o artigo antecedente só perderão a inalienabilidade, 
que lhes é peculiar, nos casos e forma que a lei prescrever”. 
317 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Parte Geral. v.1. 35 ed. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 159. 
318  Até a Constituição Federal de 1934, não havia a previsão a respeito dos pagamentos das dívidas do Poder 
Público. Por conta disso, relata-se que inicialmente somente os devedores próximos à Corte tinham seus créditos 
quitados, enquanto aos outros restava apenas esperar a boa vontade dos governantes que não respeitavam a 
ordem de apresentação desses créditos. (ROCHA SOBRINHO, Délio José. Prerrogativas da Fazenda Pública 
em Juízo, p. 69 e ss) 
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Numa tentativa de contextualização histórica, segue o episódio narrado por Castro 
Nunes: 

 

É uma medida moralizadora, disse eu referindo-me ao anteprojeto do Itamaraty, de 
onde passou a Constituição de 34, visando, com base em antecedentes conhecidos, 
coibir a advocacia administrativa que se desenvolvia ao antigo Congresso para 
obtenção de créditos destinados ao cumprimento de sentenças judiciárias. Não raro, 
deputados levaram o seu desembaraço ao ponto de obstruírem o crédito solicitado, 
entrando no exame das sentenças, prática viciosa de que dá notícia o sr. Carlos 
Maxiliano no seguinte comentário: ‘Este (o Congresso), provocado por proposta de 
um dos seus membros ou por mensagem do Executivo a votar verba para o 
cumprimento da sentença, examinava os fundamentos desta e, se lhe não agradavam, 
negava  o  crédito  ao  Judiciário;  era  um  Poder  exautorado  no  exercício  de  suas 
funções’319. 

 
O art. 182, da referida Constituição de 1934, dispunha apenas sobre as dívidas da 

Fazenda Federal320, estabelecendo ordem cronológica (inclusive com regra de sequestro) para 

os pagamentos que, após expedição da ordem pelo Presidente da Corte Suprema, ficava a 

cargo do Poder Executivo, que deveria consignar ao Poder Judiciário. Esse critério adotado 

inviabilizava a advocacia administrativa, sobretudo pela necessidade de observância da ordem 

de apresentação. Nesse aspecto, expõe Américo Luís Martins Silva: 

 
O sistema de pagamento da dívida passiva, oriunda da execução das sentenças 
condenatórias contra a Fazenda Pública, concorria, enormemente, para a 
desmoralização da administração pública no Brasil. Nessa época, o Presidente da 
República, os Ministros de Estado, o Tribunal de Contas, ou qualquer outra 
autoridade administrativa podiam ordenar pagamento, em se tratando de sentenças 
judiciárias. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal faziam designação de caso 
ou de pessoas nas verbas legais para pagamento das referidas condenações. Daí, não 
se respeitar a ordem de preferência. O credor recebia o pagamento da dívida 
conforme o prestígio que dispunha junto às autoridades do Poder Executivo e do 
Poder  Legislativo.  Enfim,  o  pagamento  dessas  dívidas  passivas  era       bastante 
tumultuado e sem organização apropriada 321. 

 
Desse modo, embora a Constituição de 1934 tenha sido a primeira a conferir  

status constitucional ao regime de precatório, somente cuidou de disciplinar o regime para a 

Fazenda Federal, omitindo-se quanto à esfera estadual e municipal322. 

A Carta de 1937323, conhecida como a Constituição Polaca, manteve a redação 

constitucional anterior, apenas inovando no que se refere à necessidade de inclusão de  verbas 
 
 
 

319  NUNES, Castro. Da Fazenda Pública em Juízo, pág. 229. 
320  Art. 182 da CF de 1934: Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, em virtude de sentença judiciária, far- 
se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo vedada a designação de 
caso ou pessoas nas verbas legais. 
321 SILVA, Américo Luís Martins da. Do Precatório-Requisitório na Execução contra a Fazenda Pública, op. 
cit., p. 43. 
322 SILVA. Do Precatório-Requisitório na Execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 52. 
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orçamentárias para pagamento dos créditos oriundos de condenações judiciais. Vale pontuar a 
confusão trazida pela aludida Constituição, ao modificar o gênero da palavra, denominando o 

regime de “precatória”324. 

Comprometida com o incremento de medidas de proteção aos direitos individuais, 

e objetivando por fim ao Estado autoritário, até então vigente no Brasil – Estado Novo –, a 

Constituição de 1946, condizente com os ideais democráticos, segundo Celso Ribeiro Bastos, 

“se insere entre as melhores, senão a melhor, de todas que já tivemos”325. 

Essa Constituição manteve a regra de precatórios judiciais, com algumas 

alterações: passou a alcançar todas as Fazendas Públicas; instituiu créditos orçamentários e 

extra-orçamentários destinados a esse fim326; recolhimentos dos valores em cada repartição 

competente, não mais no depósito público; a requisição passava a ser expedida pelo 

Presidente do Tribunal Federal de Recursos, quando da União, e pelo Presidente dos 

Tribunais de Justiça, nos demais casos; e, no caso de preterição da ordem de pagamento, não 

mais seria ouvido o Procurador-Geral da República, mas sim o chefe do Ministério Público327. 

De seu turno, a Constituição de 1967 manteve o regime de precatórios do texto 

anterior, com duas alterações: impôs o dever de inclusão no orçamento de verba necessária à 

satisfação do débito e atribuía ao órgão responsável pela sentença a competência para 

expedição do precatório328. 

O texto constitucional de 1967 apresentou avanço significativo no sistema, ao 

determinar a inclusão no orçamento das entidades de direito público da verba necessária para 

cobrir  os  precatórios,  na  tentativa  de  implementar  certa  responsabilidade  fiscal  para 
 
 
 
 

323 Art. 95, da C.F. de 1937: “Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, em virtude de sentenças judiciárias, 
far-se-ão na ordem em que forem apresentadas as precatórias e à conta dos créditos respectivos, vedada a 
designação de casos ou pessoas nas verbas orçamentárias ou créditos destinados àquele fim. Parágrafo único - 
As verbas orçamentárias e os créditos votados para os pagamentos devidos, em virtude de sentença judiciária, 
pela Fazenda federal, serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias ao cofre dos 
depósitos públicos. Cabe ao Presidente do Supremo Tribunal Federal expedir as ordens de pagamento, dentro das 
forças do depósito, e, a requerimento do credor preterido em seu direito de precedência, autorizar o sequestro da 
quantia necessária para satisfazê-lo, depois de ouvido o Procurador-Geral da República” (grifou-se). 
324 Incorretamente, segundo J. Cretella Júnior. Comentários à Constituição de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 3053; embora o termo “precatória” tenha sido utilizado também por Pontes de Miranda em: 
PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 472. 
325 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 126. 
326 Art. 204, da C.F. de 1946 – “Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual ou municipal, em virtude 
de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extra 
orçamentários abertos para esse fim”. 
327 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 127. 
328 Idem. Ibidem. p, 127. 
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pagamento de débitos329. Tratava-se de uma técnica processual para obter a execução da 

sentença, sendo elevada esta regulamentação a status constitucional. Cumpre assinalar que o 

Código de Processo Civil, sob a égide da aludida Constituição de 1967, regulou a execução 

contra a Fazenda Pública, incluindo o precatório como forma de pagamento naquele diploma 

(art. 730 e ss.). 

A Emenda Constitucional de 1969, fruto dos atritos entre Legislativo e  

Executivo, manteve o sistema em sua totalidade. 

A atual Constituição brasileira, de 1988, conservou o regime de precatórios 

judiciais para pagamento de dívidas públicas provenientes de condenações judiciais, mas seu 

texto passou por inúmeras alterações por meio de Emendas. 

 
 
 
3.4 MODIFICAÇÕES PROMOVIDAS POR EMENDAS 

 
 
 

A Emenda Constitucional nº 20, de 1998, inseriu o § 3º, no art. 100 da CF/88, que 

estabeleceu a ressalva da aplicação do regime de expedição de precatórios às obrigações 

definidas em lei como sendo de “pequeno valor”330. 

Contudo, à época, não havia ainda lei definindo quais seriam as obrigações 

consideradas de pequeno valor. A primeira definição neste sentido surgiu com a vigência da 

Lei nº 10.259/2001 (Lei dos Juizados Especiais da Justiça Federal), que estabeleceu a exata 

definição aos créditos de pequeno valor para a União, ou seja, aqueles créditos iguais ou 

inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos. 

Posteriormente, editou-se a Emenda Constitucional nº 30, promovendo nova 

alteração na redação do art. 100 da CF/88, com o acréscimo do art. 78 ao Ato das Disposições 

Constituições Transitórias – ADCT. O referido preceito legal instituiu a segunda  moratória331
 

 
329 Art. 204, da CF de 1946 – Paragrafo único: “As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão 
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias à repartição competente. Cabe ao Presidente do 
Tribunal Federal de Recursos ou, conforme o caso, ao Presidente do Tribunal de Justiça expedir as ordens de 
pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor preterido no seu direito 
de precedência, e depois de ouvido o chefe do Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária para 
satisfazer o débito”. 
330  Para Ricardo Seibl de Freitas, a dispensa de precatório pra pagamento das obrigações de pequeno valor se 
revelou verdadeiro princípio da Justiça (LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. A execução contra a Fazenda 
Pública – questões polêmicas nos Tribunais. In: Interesse Público. n. 21, a. 5. Set.-out./2003. Porto Alegre: 
Notadez, p. 128). 
331 Em sua promulgação, a Constituição de 1988 estabeleceu que o pagamento dos precatórios atrasados 
(incluindo o remanescente de juros e correção monetária) poderia ser pago, com atualização, em prestações 
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constitucional para o pagamento dos débitos da Fazenda Pública, estabelecendo o prazo de 10 

(dez) anos332. Houve críticas a esse respeito. 

Nessa esteira, oportuno o comentário de Kátia Abreu sobre a evolução do 

refinanciamento das dívidas oriundas de decisões judiciais: 

 
O primeiro formato do parcelamento de precatórios surgiu em 1998, quando já 
existiam precatórios atrasados e a Constituição deu condição de oito anos para 
pagamento. Em 2000, a inadimplência continuou e a Emenda 30 prorrogou por mais 
dez anos o prazo de quitação [...] A crise que assola as economias, a capacidade de 
investimentos e de pagamento das dívidas de estados e municípios tem corroborado 
para a continuidade da inadimplência na quitação das decisões judiciais333. 

 
 
 

Ademais, a EC 30/2000 inovou o regramento do regime, ao dispensar a expedição 

de precatório para os débitos considerados de pequeno valor, e acrescentar o §1°, no artigo 

100, da C.F. Este dispositivo determinou pela primeira vez que os precatórios deveriam ser 

atualizados monetariamente na data de seu pagamento, pondo fim a uma infindável execução, 

tendo em vista as múltiplas e sucessivas apurações de diferença334. 

De seu turno, a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu no texto 

constitucional o limite para a dispensa da expedição de precatório àqueles débitos 

considerados de pequeno valor, determinando-se o limite de 30 (trinta) salários mínimos para 

os débitos municipais e 40 (quarenta) salários mínimos estaduais. 

A referida Emenda ainda vedou a expedição de precatório complementar335  ou 

suplementar e do fracionamento do valor da execução, não permitindo que o pagamento do 

crédito fosse realizado em parte por meio da Requisição de Pequeno Valor (RPV), e a outra 
 
 
 
 

anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1º de julho de 1989 (CF-88, ADCT, art. 
33). A Constituição apontou ainda a fonte de recursos para quitar esses precatórios atrasados, porque autorizou  
os entes devedores a emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos de dívida públicas não 
computáveis para efeito do limite global de endividamento (CF-88, ADCT, art. 33). Esta consubstancia a 
primeira moratória. 
332  O art. 73, contudo, excluiu desta forma de pagamento por meio de parcelamento os créditos de pequeno 
valor; os créditos de natureza alimentar; também aqueles albergados pelo art. 33, do ADCT; os que já haviam 
sido liberados ou depositados em juízo; e os créditos de precatórios pendentes na data de promulgação da aludida 
Emenda à Constituição. 
333  ABREU, Kátia.  Precatórios: CCJ  aprova  novo  parecer sobre emendas  de  plenário.  Disponível    em: 
<http://www.diap.org.br/index.php/agencia-diap/8444-precatorios-ccj-aprova-novo-parecer-sobre-emendas-de- 
plenario>. Acesso em: 04/02/2015. 
334  THEODORO JÚNIOR. Curso de Direito Processual Civil, op. cit., v. II, p. 258. 
335  Requisição complementar é utilizada para pleitear a diferença de juros, atualização monetária e os critérios 
contidos na sentença. Por seu turno, a requisição suplementar é utilizada para pleitear o pagamento do valor 
embargado ou impugnado, após o trânsito em julgado. 
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parte remanescente pelo procedimento ordinário dos precatórios. Assim, restou proibida a 

expedição de precatório suplementar ou complementar336. 

A Emenda n. 37/2002 acrescentou ainda os artigos 86 e 87, ao ADCT, que excluiu 
dos créditos de pequeno valor a possibilidade de parcelamento, e ainda, deu-lhes preferência 

em relação aos de maior valor337. 

 
3.4.1 Aspectos da Emenda Constitucional nº 62/2009 

 
 
 

3.4.1.1 Inconstitucionalidades 
 
 

A Emenda Constitucional nº 62, cuja criação teve como objetivo solucionar ou, 

pelo menos, minimizar a questão relacionada ao não pagamento tempestivo dos precatórios 

regularmente emitidos pelos entes federativos brasileiros, foi promulgada em 09 de dezembro 

de 2009. Com suas disposições tendentes à alteração do art. 100 da Constituição Federal e o 

acréscimo do art. 97, no ADCT, a aludida Emenda foi objeto dos mais calorosos debates pelos 

estudiosos do direito. Neste tópico, pretende-se abordar seus principais tópicos, de modo 

breve. 

Inicia-se a com Ives Gandra da Silva Martins: 
 
 

O projeto de emenda constitucional aprovado no Senado tem, pelo menos, cinco 
inconstitucionalidades. Viola: o princípio da igualdade, pois tais fatores não são 
estendidos aos contribuintes credores; o princípio da dignidade humana, pelo 
tratamento humilhante que dá aos credores, confiscando-lhes o patrimônio; o direito 
à propriedade, com um acintoso “devo, mas não pago”; a coisa julgada, pelo 
desrespeito às decisões judiciais definitivas; o princípio da razoável duração do 
processo, já que, se os precatórios não são cumpridos, a prestação jurisdicional não é 
entregue. Visto isto, é necessário então analisar sistematicamente o conteúdo da EC 
nº 62/2009, a ponto de saber-se que tipos de afronta à Constituição subsistem no seu 
texto338. 

 
 
 

336 Instado a se pronunciar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal se manifestou 
no sentido da possibilidade de expedição de precatório complementar ou suplementar apenas para correção de 
erros materiais e inexatidões aritméticas contidos no precatório original, ou da substituição de índice já extinto. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.924. Relator: Ministro Carlos 
Velloso. In: A Constituição e o Supremo. Brasília: STF. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso: 22.03.2015). 
337  A despeito da intenção do constituinte, para Araken de Assis, tais emendas, contudo, têm enfatizado apenas  
as dificuldades das unidades devedoras em quitar seu passivo, deixando os interesses dos credores em plano 
secundário. (ARAKEN DE ASSIS, Notas sobre a execução por maior e por menor quantia  contra  a 
Fazenda Pública, p. 03.) 
338 Matéria Publicada no Jornal Folha de São Paulo, em 07/12/2000. O conteúdo pode ser obtido na íntegra em : 
http://www.udemo.org.br/destaque_259_PEC_Precatorio.htm  (Acesso em 12/03/2015) 
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No mesmo sentido, José Afonso da Silva quando se referiu à impossibilidade de 

emenda constitucional ofender direito adquirido: 

 

A reforma ou emenda constitucional não pode ofender direito adquirido, pois está 
sujeita a limitações, especialmente limitações materiais expressas, entre as quais está 
precisamente a de que não pode pretender abolir os direitos e garantias individuais, e 
dentre estes está o direito adquirido339. 

 

Inegavelmente, conforme se verá a seguir, houve vários avanços340 com a edição 

das citadas normas, sem, contudo, estarem desacompanhadas de retrocessos que, inclusive, 

ensejaram a propositura das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, pelo 

Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
 
 

3.4.1.2 Utilização de Precatório para Aquisição de Bens 
 
 
 

A norma disposta no § 11º, do art. 100 da CR/88341, permite a utilização dos 

valores concernentes a precatórios na quitação de bens imóveis adquiridos do Poder Público 

por particulares. O aludido dispositivo faculta ao credor de precatório a sua utilização para 

aquisição de imóveis de propriedade do ente político devedor, conforme estabelecido em lei 

ordinária. 

Há de convir que este dispositivo é benéfico, na medida em que permite a 

operação de bem imóvel, cuja liquidez é maior do que o precatório emitido em desfavor de 

ente federativo em mora. Contudo, entende-se a necessidade de que tal procedimento seja 

imposto para sua observância. Caso contrário, a depender somente da boa vontade do ente 

político devedor, essa faculdade, que não configura um direito assegurado  

constitucionalmente ao credor, não sairá do papel. 
 
 
 

339 SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular, 2000, p. 233, apud, BARROSO,  Luís  
Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 183. 
340 Se houve avanço com a promulgação da Emenda 62/2009, certamente a criação do Sistema de Gestão de 
Precatórios (SGP) foi uma delas. O objetivo do referido sistema é permitir a realização de controle sobre a gestão 
da dívida pública, tanto pela sociedade como pelo próprio Poder Público. De fato, a criação do SGP, para além 
de promover uma louvável transparência, ainda permite análise aprofundada sobre a questão dos precatórios. 
341 § 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de 
créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 



99 
 

 
 
 
 
 

3.4.1.3 Obrigações de Pequeno Valor (OPV) 
 
 
 

Destaca-se ainda o conteúdo do § 3º, do art. 100, na redação da Emenda, 

determinando a exclusão das Obrigações de Pequeno Valor (OPV) do regime da ordem 

cronológica de pagamento, mantendo a regra trazida pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998. 

Trata-se, nessa hipótese, de execução direta, garantindo-se, desta forma, a eficácia 

das sentenças judiciais transitadas em julgado, em consonância com os princípios 

constitucionais vigentes. 

A Constituição prevê ainda a possibilidade de o credor renunciar a parte do seu 

crédito, que exceda o limite da OPV respectiva, para evitar o pagamento através do regime de 

precatórios e recebê-lo através do pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos 

termos dos artigos 86 e 87, parágrafo único, do ADCT. 

 
 
 

3.4.1.4 Cessão dos créditos 
 
 
 

Em que pese a moratória de 10 (dez) anos, prevista pela Emenda Constitucional nº 

30/2000, o referido diploma inovou o ordenamento, ao possibilitar a cessão de crédito 

decorrente de precatório, na redação de seu art. 78 do ADCT, ipsis litteris: 

 
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de 
natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus 
respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na 
data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 
31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, 
acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo 
máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. (grifou-se) 

 
 

Ou seja, o citado dispositivo permitiu a cessão dos créditos consubstanciados em 

precatório de natureza comum, pairando, todavia, dúvidas sobre a forma com que tal cessão 

deveria ser processada, bem como sobre a eventual necessidade de anuência do ente contra o 

qual foi expedido o título. 
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De seu turno, a Emenda Constitucional nº 62/2009 acrescentou os §§ 13 e 14, ao 

art. 100 da CR/88, conforme o seguinte: 

 
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a 
terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao 
cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. 
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio 
de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. 

 
 
 

Portanto, a citada emenda foi útil ao esclarecimento da maneira que dará a cessão 

de precatórios, cabendo ao cedente ou ao cessionário comunicar a realização deste negócio 

jurídico, mediante petição protocolizada e dirigida ao tribunal de origem e à entidade 

devedora, a fim de eivar a cessão de segurança jurídica e evitar o pagamento a pessoa da 

diversa da que de fato possui o direito de crédito. 

Além disso, estendeu a possibilidade de cessão de precatório de natureza  

alimentar e os precatórios alimentares preferenciais (art. 100, § 2º, CR/88), sem, contudo, 

transmitir ao cessionário as prerrogativas que detêm os cedentes. 

A cessão de precatório é um dos instrumentos de que se vale o credor para buscar 

uma satisfação mais célere de seu direito. Assim sendo, o credor poderá, à sua conveniência, 

oferecer deságio a outra pessoa, que poderá utilizar o título para quitar dívidas existentes com 

a Fazenda Pública, ou, até mesmo, adquirir bens imóveis de propriedade do Poder Público. 

 
 
 

3.4.1.5 Compensação compulsória 
 
 
 

O § 9º, introduzido no art. 100 da Constituição Federal, criou regra de 

compensação dos créditos de precatórios com os débitos constituídos contra o credor pela 

Fazenda Pública. Com a nova redação dada pela EC nº 62/2009, tal hipotético direito 

facultativo do particular transformou-se em um dever da Administração Pública, que deve, no 

prazo de trinta dias a contar da ciência da requisição, informar a existência de débitos em 

desfavor do credor do precatório, ressalvados os que estejam sob discussão administrativa ou 

judicial, sob pena de perda do direito de abatimento. 
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Embora o § 10º citado se refira a certo “direito de abatimento”, não se pode  

tolerar que a Administração Pública trate o dispositivo como uma faculdade, mas sim como 

um dever legal, tendo em vista ser esta regida precipuamente pelos princípios da legalidade. 

A Procuradoria Geral da República, na ocasião da apresentação de seu parecer nos 

autos da ADI nº 4.357, manifestou-se pela constitucionalidade do dispositivo pelas seguintes 

razões: 

 
49. As matérias relativas à compensação compulsória e ao índice de atualização dos 
precatórios passam muito longe de qualificar-se como impeditivas de reforma 
constitucional. 
50. No primeiro caso, a providência vem ao encontro do interesse da coletividade. 
Se os recursos são escassos, como parece revelar o quadro histórico  de 
inadimplência dos precatórios, nada mais justo do que aqueles que têm a receber 
acertem seus débitos primeiramente junto ao Estado. Materializa-se aqui o princípio 
da igualdade material.342

 

 
 
 

João Aurino Melo Filho pontua que a compensação e a penhora são institutos 

jurídicos que não se confundem, cabendo contra esta eventual oposição de impenhorabilidade 

e não contra àquela343. Com efeito, o autor entende que o dispositivo constitucional em  
análise goza dos maiores privilégios hierárquicos que se pode conferir a uma norma, cabendo- 

lhe interpretação ampla e conforme o próprio espírito da Constituição344. 
Afastadas as discussões sobre a constitucionalidade do dispositivo em tela, fato é 

que o instituto da compensação pode constituir-se como um importante auxílio na redução da 

desenfreada dívida com precatórios dos entes federativos brasileiros. 

 
 
 

3.4.1.6 O Índice de Atualização dos Precatórios 
 
 
 

A EC 62/2009, nos artigos 100, § 12, da CF/88, e 97, §§ 1º, II, e 16, do ADCT, 

adotou como parâmetro de atualização de precatórios, o índice oficial de remuneração da 

caderneta de poupança. 
 

342 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, 2010, p. 21. 
343  MELO FILHO, João Aurino de.    Aplicação da compensação tributária constitucional (art. 100, § 9º) aos 
precatórios impenhoráveis (incluindo os relativos a honorários advocatícios) ou oriundos de processos que 
tiveram objeto relacionado com valores inicialmente impenhoráveis. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2767,. 
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/18360>. 
344 Ibidem. 
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Como cediço, o índice de atualização monetária serve para suprir a desvalorização 

da moeda ao longo do tempo. Desta forma, ao impor um índice de atualização específico, a 

Emenda Constitucional fixou índice genérico de atualização, ou seja, que será sempre o 

mesmo, não interessando a época em que se lhe aplicará. 

Sobre a atualização monetária dos débitos constituídos em decorrência de 

condenação da Fazenda Pública, dispunha a Resolução nº 559, do Conselho da Justiça Federal 

– CJF, de 26 de junho de 2007, que: 
 
 

Art. 9º Para efeito da atualização monetária de que trata este instrumento, será 
utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – Série Especial – IPCA-E, 
divulgado pelo IBGE, ou aquele que vier a substituí-lo. 

 
 

A Resolução CJF nº 055, de 14 de maio de 2009, que revogou a citada Resolução 

nº 559, não inovou neste sentido, mantendo o IPCA-E como índice de atualização desses 

débitos. 

Quanto à aplicação e alíquota dos juros moratórios, dispunha a Lei 9.494, de 10 de 

setembro de 1997, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, o seguinte: 

 
Art. 1o-F. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para 
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, 
não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano. 

 
 
 

A Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a redação do art. 1º-F da Lei 9.494, 

conforme o seguinte: 

 
Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e 
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, 
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança. 

 
 

A celeuma originada pela promulgação da Lei nº 11.960 e da Emenda 

Constitucional nº 62 cinge-se em uma eventual ofensa ao instituto da coisa julgada, tendo em 

vista serem os juros de mora fixados em sentença judicial. O parecer da Procuradoria-Geral da 

República nos autos da ADI nº 4.357 reconhece tal ofensa, sem antes relativizá-lo e, depois, 

concluir pela constitucionalidade dos dispositivos, pelo seguinte: 
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51. (...) a EC 62/2009 trouxe para o texto constitucional a previsão que já constava 
no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, segundo o qual “nas condenações impostas  à 
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização 
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e 
juros aplicados à caderneta de poupança”. Agora, os débitos da Fazenda Pública 
relativos a precatórios são atualizados no percentual de 6% ao ano, a exemplo do  
que se dá na desapropriação e nos demais títulos da dívida pública. Portanto, não há 
qualquer discriminação entre credores da Fazenda Pública. 
52. É verdade, por outro lado, que a emenda constitucional em questão atingiu, 
ainda que perifericamente, a garantia constitucional da coisa julgada, por incidir 
sobre precatórios expedidos em cumprimento a decisões judiciais que transitaram  
em julgado antes da sua promulgação. 
53. Todavia, conforme sustentado acima, não é toda restrição a direito fundamental 
que importa em ofensa aos limites materiais impostos ao poder constituinte  
derivado, mas apenas aquelas que atinjam grave e profundamente estes direitos, 
abolindo-os ou atacando o seu núcleo essencial. É o que decorre da própria redação 
do art. 60, § 4º, da Lei Maior, que veda tão-somente as propostas de deliberação 
“tendentes a abolir” qualquer das cláusulas pétreas. 
54. A coisa julgada representa garantia essencial à segurança jurídica, um dos pilares 
do Estado Democrático de Direito. 
55. Sem embargo, não parece razoável situar o critério de correção de precatórios 
atrasados no núcleo essencial da coisa julgada. Trata-se, com efeito, de aspecto 
absolutamente periférico da decisão judicial, que não concerne à substância da 
relação jurídica subjacente à lide. 
56. De resto, a alteração em questão, além de periférica, preservou o direito do 
credor do precatório à sua atualização monetária. Não há, aqui, a exclusão da 
correção dos precatórios, situação que representaria, aí sim, verdadeiro estímulo à 
mora e até ao “calote” estatais, simples escolha de um critério razoável, dentre tantos 
outros que seriam igualmente possíveis. 
57. Assim, muito embora a EC nº 62 tenha, de fato, restringido esta garantia 
fundamental, ela não chegou a atingir o seu núcleo essencial345. 

 
No julgamento da ADI 4.357/DF346, em março de 2015, definiu-se novos critérios 

para o pagamento de precatórios, cujos efeitos entraram em vigor na data de 27/03/2015 

(modulação de efeitos pelo STF). Dentre as principais alterações, tem-se a correção monetária 

do precatório pelo IPCA-E (inflação)347. 

 
 

3.4.1.8 O art. 97 do ADCT e o Regime Especial de Pagamento dos Precatórios 
 
 
 

O § 15, inserido pela EC 62/2009 no art. 100 da Constituição Federal, possibilitou 

que  Lei  Complementar  possa  ser  editada  para  fins  de  estabelecer  regime  especial   para 
 
 
 

345 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, 2010, p. 21-22. 
346 STF. Ação direta de Inconstitucionalidade 4357. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4357.pdf>. Acesso em: 15/04/2015. 
347 STF, Idem. 
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pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo 

sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. 

Contudo, a mesma Emenda inseriu o art. 97, no ADCT, que estabeleceu regime 

próprio de pagamento dos precatórios enquanto não for editada a referida Lei Complementar. 

Assim, de forma antecipada, o aludido dispositivo criou o denominado “Regime Especial de 

Pagamento dos Precatórios”, fixando regramento amplo e específico para o pagamento dos 

precatórios pendentes ao longo dos seus dezoito parágrafos. 

O caráter permanente do Regime Especial do art. 97 do ADCT, foi bem  

observado por José Afonso da Silva, quando concluiu que: 

 
 

O que, desde logo, é possível prever é que essa lei complementar nunca vai ser 
criada; pois para quê, se o regime já está devida e pormenorizadamente definido 
nesse art. 97, de modo a garantir todos os interesses das entidades devedoras – 
interesses, esses, que se contrapõem aos direitos dos credores? O certo é que essa 
disposição transitória vai acabar se transformando em permanente348. 

 

Este “Regime Especial de Pagamento” desdobrou-se na possibilidade de escolha 

pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por outros dois regimes, quais sejam: o 

regime de pagamento mensal e o regime de pagamento anual, conforme disposição do § 1º, do 

art. 97, do ADCT349. 

O primeiro regime (mensal), previsto no inciso I do § 1º, e complementado pelo § 

2º, determina o depósito mensal “em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) 

do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas”. Este 

percentual variará entre 1,5% e 2% para os Estados e para o Distrito Federal, e entre 1% e 

1,5% para os Municípios, de acordo com o previsto nos incisos I e II, e alíneas, do § 2º.350
 

Pode-se ainda cogitar no dispositivo aludido hipótese de ofensa ao pacto 

federativo, haja vista que trata de forma desigual os entes da federação, impondo forma mais 

gravosa para uns e menos gravosa para outros. 

De outra parte, o segundo regime de pagamento trazido pelo art. 97 do ADCT – o 

regime anual de pagamento –, permite aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios   que 

348 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 7ª ed. Malheiros: São Paulo, 2010, p. 537. 
349 O Estado de São Paulo, por dois anos consecutivos (2010 e 2011) oficializou a opção pelo pagamento em  
ordem crescente de valor por precatório: Decreto nº 55.529/10, para o exercício de 2010, e o Decreto nº 
56.646/11, para o exercício de 2011. 
350 Nota-se a antijuridicidade desta fixação de valor exato e invariável a ser pago por cada ente federativo, tendo 
em vista que este poderá, ao passar do tempo, aumentar consideravelmente o seu passivo, tornando-se impagável 
mesmo no extenso prazo de 15 (anos) que permite o § 14, o que torna impraticável esta forma de pagamento 
como meio de quitação da dívida pública. 
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dispunham do prazo de 15 (quinze) anos para pagar os precatórios devidos, através do 

depósito anual, na conta especial, de valor corresponde ao saldo total dos precatórios devidos, 

dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento. 

Nesse sentido, faz-se oportuna a opinião de José Afonso da Silva: 
 
 

É inacreditável que tenhamos chegado a uma tal situação, ou seja: as Fazendas 
Públicas Estaduais, Distritais e Municipais são condenadas a pagar seus credores, 
mediante decisões transitadas em julgado – feita, pois coisa julgada, que é uma 
garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXVI) -, e, em vez de liquidar o débito, como 
é dever de todo devedor, o que se faz? Vem uma Emenda Constitucional e submete  
o pagamento a longo prazo e a processo do tipo deste caracterizado, aqui, como 
leilão.351

 

 

Verifica-se que nada mudo quando do enunciado de Leonardo Greco sobre a 

retrógada atuação do legislador quando a matéria consiste em precatórios: 

 
(...) é lamentável que o legislador brasileiro caminha em sentido diametralmente 
oposto à tendência hoje verificada nos países mais adiantados, que, em respeito à 
efetividade dos direitos fundamentais, vão progressivamente eliminando resíduos da 
imunidade estatal e obrigando as pessoas jurídicas de Direito Público a cumprirem  
as obrigações com os particulares, como qualquer outro sujeito de Direito352. 

 
 

Exatamente por tais incongruências, dada a ausência de harmonia entre o  

conteúdo do texto da EC n. 62/2009 e os princípios constitucionais, a sua 

inconstitucionalidade foi objeto de diversos debates na doutrina, até se materializar nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 4357 e n. 4425, proposta pelo Conselho Federal da 

OAB. 

 

3.4.1.7 Pagamento Consensual (Leilão e Acordo direto) 
 
 

Dentre as alterações do sistema, ainda restou facultado aos entes federativos a 

opção de promover duas sistemáticas diversas que refletem, preponderantemente, a utilização 

de técnicas consensuais: o leilão e a negociação direta. 

Previsto no art. 97, §8º, I, do ADCT, o leilão tem como objetivo oferecer ao ente 

devedor a possibilidade de liquidação das dívidas que forem objeto de maior desconto por 

parte do credor (deságio). De seu turno, a negociação direta entre o Estado e os credores, 

351 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
102. 
352 GRECO, Leonardo. O parcelamento dos precatórios. Informativo IASP, ano 8, n. 15, jan./jun., 2005, p.17. 



106 
 

 
 
 

prevista no art. 97, §8º, III, do ADCT, possibilita também a liquidação em montante inferior 

em relação ao crédito original. 

Há de reconhecer que, nos moldes previstos inicialmente para tais mecanismos, há 

um contato muito mais próximo entre o Estado e os administrados que detenham créditos  

junto às Fazendas Públicas. A questão que se põe, contudo, consiste em examinar se esses 

mecanismos, da forma como previstos na EC n. 62/2009, são realmente compatíveis com a 

Constituição, ou se representam um mau uso dos instrumentos típicos da Administração 

consensual com vistas a reduzir os direitos dos administrados. 

No primeiro momento, tem-se como positivo que as eventuais soluções 

concertadas para a resolução e/ou prevenção de litígios foram, de certa forma, tratadas pela 

própria Constituição. De qualquer sorte, a própria normativa constitucional houve por delegar 

aos entes (Estados, Distrito Federal e Municípios) uma maior regulamentação procedimental 

das soluções de consenso, sobretudo no âmbito da negociação direta (art. 97, §8º, III, do 

ADCT), deixando expressa a necessidade de estabelecimento por normativa própria da  forma 

de funcionamento das eventuais câmaras de conciliação353. 

Por outro lado, não se pode ver como salutar a inutilização da ordem cronológica 

para, a partir de então, dar vazão ao estoque de precatórios com notáveis índices de deságio. É 

que, muito embora se possa pensar em uma economia ao erário, tal se dá com espeque na 

redução apriorística dos direitos dos administrados, levados a competir por aquilo a que já 

faziam jus: o pagamento tempestivo e integral do valor fixado pelo Poder Judiciário. 

Ademais, nota-se que a situação concreta acaba por colidir com o ordenamento 

constitucional, na medida em que impõe uma inversão valorativa no tocante às expectativas  

de liquidação dos precatórios. Disso resulta que o vínculo de correlação é tido como 

impertinente em função dos interesses constitucionalmente protegidos. 

Basicamente, os credores da Fazenda Pública não têm opção: ou aceitam os 

deságios que lhe são oferecidos no âmbito das câmaras de “conciliação”, ou não receberão os 

créditos que lhe são devidos – afinal, não há qualquer expectativa real de que o Estado 

equilibre suas contas e venha a pagar integralmente as condenações que lhe foram aplicadas 

pelo Judiciário. E mesmo as “negociações” diretas ocorrem por meio do preenchimento de 

formulários padrões, sem qualquer possibilidade de efetiva discussão e sem que o Estado ceda 

de qualquer posição jurídica. Pelo contrário, o Estado é o grande beneficiado, uma vez que 

 
353 No âmbito do Município de São Paulo, foram editados dois decretos que tratam dos leilões e da possibilidade 
de acordos diretos para o pagamento de precatórios. Trata-se do Decreto n. 52.011, de 17 de dezembro de 2010, 
e do Decreto n. 52.313, de 13 de maio de 2011. 
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paga valores muito inferiores aos devidos, valendo-se de sua própria ineficiência no 

adimplemento dos precatórios. 

 
 
 
3.4.2 Inconstitucionalidades julgadas pelo STF - (ADI) 4357 e 4425 

 
 
 

No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 4357 e 4425354, 

em março de 2013, o STF declarou inconstitucional, dentre outras disposições da EC 62/2009, 

o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, por não representar 

fielmente a evolução inflacionária355. 

Após ter sido informado pelo Conselho Federal da OAB sobre a paralisação do 

pagamento de precatórios por alguns estados e municípios, o ministro Luiz Fux, redator do 

acórdão das ADIs, determinou que os Tribunais de Justiça continuassem a efetuar o 

pagamento de precatórios na forma da EC 62/2009, até que o STF deliberasse em definitivo 

sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Isto ocorrera em abril 

daquele ano356. 

À época, o relator fez constar na decisão monocrática que a referida modulação 

não alcançava a União. Isso porque ela era direcionada aos estados e aos municípios atrasados 

com o pagamento de precatórios, que haviam aderido ao regime especial criado pela EC 

62/2009. A decisão tinha por fim impedir a suspensão dos pagamentos em curso357. 
 

354 STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4357. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4357.pdf>. Acesso em: 15/04/2015. 
355 “O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização 
monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da 
caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do 
crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se 
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte 
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do 
período).(…)“ (ADI 4357, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Supremo Tribunal Federal 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8079567. AC 3764 MC / DF Acórdão: Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09- 2014 PUBLIC 
26-09-2014) 
356  “Destarte,  determino,  ad  cautelam,  que os Tribunais de  Justiça de todos os Estados e  do  Distrito  Federal 
deem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se  
a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro. (ADI 4357, Decisão 
Proferida pelo(a) Ministro(a) LUIZ FUX, julgado em 11/04/2013, publicado em DJe-069 16/04/2013) 
357 Em suas palavras: “Entendo que não há nenhum fundamento jurídico-constitucional minimamente consistente 
para chancelar a tese de que a União e suas entidades deverão atualizar seus precatórios e RPVs com base na TR, 
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Finalmente, em março de 2015, o STF julgou inconstitucional parte da EC/62, 

através da ADI 4.357, definindo novos critérios para o pagamento de precatórios, cujos  

efeitos entraram em vigor na data de 27/03/2015 (modulação de efeitos pelo STF). 

As principais alterações foram : (i) correção monetária do precatório pelo IPCA-E 

(inflação); (ii) prioridade para quem tem 60 anos ou mais, quanto à expedição e pagamento e 

precatório; (iii) Em acordos diretos com a Fazenda, desconto máximo de 40%; (iv) Extensão 

do prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 01/01/2016, para que União, Estados e Municípios 

paguem os precatórios em atrasos, até 2020; (v) o direito de compensação de débitos e 

créditos; (vi) destinação obrigatória de 1% a 2% da receita do Poder Público para pagamento 

de precatório358. 

 
 

3.5 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) 
 
 
 

Embora não consubstancia objeto do presente estudo, cumpre pontuar sobre a 

Requisição de Pequeno Valor, a título meramente de comparação. 

Conforme assinalado, o legislador constituinte derivado, por meio da Emenda 

Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, introduziu uma exceção à expedição dos 

precatórios, ao prever, no § 3º do art. 100359, que o regime do precatório não se aplicaria aos 

pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, devidas pelas respectivas 

Fazendas Públicas (Federal, Estadual ou Municipal). 

Posteriormente, a EC nº 30/2000 alterou o dispositivo em exame somente para 

incluir a Fazenda Pública Distrital, já que a redação anterior não a mencionava. O referido 

preceito ficou assim redigido: 

 

§ 3º. O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não 
se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que 
a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado. (grifou-se)360

 
 

e   não   com   base   no   IPCA-E,   conforme   determinam   as   LDOs   de   2014   e   2015.”   (Disponível  em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4357.pdf>. Acesso em: 15.04.2015. 
358 Idem. <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4357.pdf> 
359 Art. 100 da CF (Alterado pela EC 20/1998) – “(...) § 3º O disposto no caput deste artigo, relativamente à 
expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor 
que a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada  em 
julgado”. (grifou-se) 
360 Atualmente, utiliza da expressão “as Fazendas” para se referir aos entes federativos: “Art. 100 da CF 
(Alterado pela EC 62/2009) – (...) § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios 
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Sobre a concepção da expressão pequeno valor, Daniel Amorim Assumpção 

Neves explica: 
O “pequeno valor apontado pelo dispositivo constitucional deverá ser indicado por 
cada entidade federada, por meio de legislação específica, segundo previsão do art. 
100, § 4º, da CF. o art. 97, § 12, do ADCT (incluído pela EC 2009) dispõe que, se a 
lei referida no art. 100, §4º, da CF, não tiver sido publicada em até  180  dias 
contados da publicação da emenda constitucional, para os Estados e Distrito Federal 
o valor será de 40 salários-mínimos, e para os Municípios de 30 salários-mínimos. 
No âmbito federal, o pequeno valor foi determinado pelo art. 17, §1º da Lei dos 
Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001) e confirmado pelo art. 2º da 
Resolução 373/2004 do Conselho da Justiça em 60 salários-mínimos (art. 17, §1º)361. 

 

Em que pese a distinção ontológica entre as duas modalidades de requisição ser 

meramente quantitativa, a sistemática de pagamento diverge substancialmente em razão do 

prazo previsto para que a efetivação seja realizada. 

Isto porque, as requisições de pequeno valor devem ser pagas em até 60 (sessenta) 

dias após a requisição362, ao passo que os precatórios guardam observância ao princípio 
orçamentário: pela regra geral, as requisições são feitas até o dia 1º de julho de um ano a ser 

quitado no exercício seguinte363. 

Nesse sentido, assinala Américo Luís Martins da Silva: 
 
 

A diferença entre o procedimento do precatório e o da requisição de pequeno valor 
reside, basicamente, no prazo do pagamento, que na RPV é de até 60 dias da data de 
sua apresentação no tribunal, enquanto o precatório é pago no exercício seguinte ao 
da apresentação. No mais são iguais: natureza de pagamento voluntário; natureza 
administrativa do procedimento; origem orçamentária; competência concentrada na 
presidência do tribunal364. 

 
 
 
 
 

não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas 
devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado “. (grifou-se) 
361 ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Manual do Direito Processual Civil. op. cit., p. 1094. 
362  Art. 17, da Lei 10.259/2001 (Juizados Especiais) - “Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após   o 
trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 
requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica 
Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. 
§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 
valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei 
para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). 
363  § 5º do 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”. 
364 SILVA, Do Precatório-Requisitório na Execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 2005, p. 71. 
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Em outras palavras, as requisições de pequeno valor são incluídas para 

pagamento, em até sessenta dias da data de sua apresentação ao Presidente do Tribunal 

competente. Por sua vez, os precatórios comuns, ou de natureza alimentar, são incluídos, pelo 

processo orçamentário na próxima Lei Orçamentária Anual – LOA. Por isso, nos casos em 

que o débito possua os requisitos legais para utilizar da requisição de pequeno valor (requisito 

quantitativo), o credor não precisará aguardar a inclusão de verbas destinadas ao pagamento 

de seu crédito no orçamento do ente público, para ver satisfeita sua dívida365. 

Sendo assim, os valores constantes das requisições de pequeno valor são pagos 

pela entidade pública devedora, em qualquer época do ano, dentro do multicitado prazo, a ser 

computado quando do recebimento da requisição. 

No caso das Fazendas Públicas, a Estadual e a Distrital, o valor estipulado pelo 

artigo 78 da ADCT, até que os respectivos entes federativos o definam, é de 40 (quarenta) 

salários mínimos. Em se tratando da Fazenda Municipal, são obrigações de pequeno valor a 

dívida passiva com montante igual ou inferior a 30 (trinta) salários mínimos. 

A norma constitucional contida no ato das disposições transitórias tem caráter 

meramente supletivo, de modo que cada ente federado poderá autonomamente definir o teto 

para as obrigações de pequeno valor, o que deverá ser feito de acordo com a realidade de suas 

finanças. 

 

3.5.1 Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) 
 
 

Com a missão de promover o acesso à justiça, em 22 de dezembro de 2009 editou- 
se a Lei 12.153/2009, introduzindo no ordenamento jurídico as Fazendas Públicas Estaduais e 

Municipais no rito célere e informal dos juizados especiais366. 

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para a conciliação e 

julgamento das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 

dos Municípios, ate o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Tal como vem disciplinado no 

artigo 2º, caput da Lei367. 
 
 
 

365 FONSECA, Victor. Requisição de pequeno Valor. p. 374. In Execução Civil: Estudos em Homenagem ao 
Professor Humberto Theodoro Júnior. Coord. Ernane Fidélis dos Santos, Luiz Rodrigues Wambier, Nelson Nery 
Jr, et all. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. 
366 Sobre o tema, ver: SOUZA, Marcia Cristina Xavier de. Juizados especiais fazendários. Rio de Janeiro, 
Forense, 2010. 
367 Enunciado n º 15 do FONAJEF: “Na aferição do valor da causa, deve-se levar em conta o valor do salário 
mínimo em vigor na data da propositura da ação.”. 
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Por consequência, a legislação alberga a dispensa constitucional do precatório, de 

modo que o 3º do art. 13 da referida Lei faz remissão à lei de cada ente, regulará o teto dos 

pagamentos mediante Requisições de Pequeno Valor (RPV), dispondo, ademais, que, nos 

locais onde não existir a citada lei, os valores serão de 40 (quarenta) salários mínimos quanto 

aos Estados e ao Distrito Federal e 30 (trinta) salários mínimos quanto aos Municípios. 

Cumpre registrar que, para além da limitação do valor da causa em até sessenta 

salários mínimos, algumas matérias estão excluídas de sua competência (art. 2º, §1º da Lei 

12.153/2009)368. 

Questão interessante foi o avanço que se deu em relação à igualdade processual, 

ante a ausência de prazos diferenciados para a Fazenda Pública demandada. Conforme se 

depreende da Lei sob comento, nos Juizados Federais e da Fazenda Pública, não há prazo 

diferenciado para a prática de atos processuais pelas pessoas jurídicas de direito público (art. 

9º da Lei 10.259/01 e art. 7º da Lei 12.153/09). 

Por sua vez, as sentenças nos Juizados Especiais são recorríveis às Turmas 

Recursais dos próprios Juizados (Lei 10.259/01, art. 5º e Lei 12.153/09, art. 4º). O art. 17 da 

Lei nº 12.153/2009 traz previsão de recurso cabível na esfera do Juizado Especial da  Fazenda 

Pública, enquanto que a Lei nº 12.665/2012 regulamenta recurso na seara dos Juizados 

Federais369. 

Benefício que permanece à Fazenda Pública diz respeito à dispensa de preparo 

para a União, Autarquias e Fundações (art. 24-A da Lei 9028/95). Sem previsão de preparo, 

também são cabíveis Embargos de Declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). 

Como se vê, há uma evidente evolução no tocante à efetividade do acesso à justiça 

com a instituição dos Juizados Especiais Federais, exemplo que deve ser seguido pela 

legislação processual e tributária, guardando as devidas proporcionalidades. 
 
 
 
 
 

368 Art. 2º, § 1º - Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Publica: 
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; 
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 
publicas a eles vinculadas; 
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis 
ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 
369 O prazo para o recurso inominado, equivalente à apelação no âmbito do Código de Processo Civil, apresenta 
prazo de 10 dias para interposição (Lei 9.099/1995, art. 42), com prazo de 48 horas para o preparo. 
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3.5.2 Litisconsórcio 

 
 

Deflui da leitura do texto constitucional que a regra a ser aplicada para escolha do 

pagamento (se ocorrerá por meio de RPV ou por meio de precatório) deve observar as 

hipóteses de obrigações de pequeno valor e não processos de pequeno valor. E esta definição 

repercute diretamente nos casos de litisconsórcio. Daí se concluir que, mesmo havendo 

litisconsórcio facultativo de credores no mesmo processo, os créditos não podem ser somados 

para efeito de verificação de pequeno valor370. 

Nesse sentido, já se manifestou o STF, conforme se verifica a seguir: 
 
 

Execução contra a Fazenda Pública: obrigação divisível: litisconsórcio facultativo: 
desmembramento do processo para que os litisconsortes com crédito classificado 
como de pequeno valor possam receber sem a necessidade de precatório. Recurso 
extraordinário: descabimento: ausência, no caso, de violação do art. 100, § 4º, da 
Constituição. 1. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional, 
reconheceu que o direito pleiteado pelos litisconsortes é divisível, razão pela qual o 
litisconsórcio é facultativo. 2. De outro lado, a execução continuará sob o rito do 
precatório em relação aos litisconsortes com créditos não classificados como de 
pequeno valor. 3. "A vedação de fracionamento, repartição ou quebra do valor da 
execução - § 4º - se justifica a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na 
forma estabelecida para obrigações de pequeno valor e, em parte, mediante 
expedição de precatório, o que não ocorre no caso." (RE 484.770, 1ª T., 06.06.2006, 
Pertence, DJ 01.09.2006). (STF, RE 523199 / RO, Rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE. J. em 26/04/2007. Publ. DJ 22-06-2007 PP-00040) 

 
 

Assim, em havendo litisconsórcio ativo facultativo, ou seja, sendo divisíveis os 

créditos, não é lícito somar tais valores para a aferição do parâmetro da obrigação de pequeno 

valor. 

 
 
 
3.6 PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLÓGICA 

 
 
 

A regra de pagamento dos precatórios na ordem cronológica de apresentação foi 

inaugurada na Carta de 1934, e, desde então, reproduziu-se em todas as cartas constitucionais 

que se seguiram. 
 
 
 
 

370 Daí a impropriedade do art. 2º da Lei nº. 7.674/2003, do Estado do Espírito Santo, pelo qual “As obrigações 
de pequeno valor serão consideradas, tomando em conta o valor total da execução”. 
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O art. 100, da Constituição Federal de 1988, preconiza que nenhum pagamento 

será feito pela Fazenda Pública, senão pelo regime estabelecido em seu caput, que assim 

determina: 

 

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, 
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações  
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

 
 

De redação clara e incisiva, estabelecem o caput do artigo 100 da CR/88 e o  

inciso II do artigo 730 do CPC que o pagamento dos precatórios se realizará exclusivamente 

na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. É taxativa essa regra, 

que admite como exceção apenas as hipóteses de obrigações alimentares (que seguem uma 

ordem paralela e privilegiada) e as obrigações de pequeno valor (que dispensam a 

apresentação de precatórios). 

A ordem cronológica, afirma Américo Luís Martins da Silva, é determinada pela 

autuação e registro dos precatórios no Tribunal, e não pelo recebimento dos ofícios 

requisitórios na Fazenda Pública371. Essa afirmação decorre do próprio conceito de precatório, 

vale dizer, tratando-se de requisição dirigida pelo juízo da execução ao Presidente do 

Tribunal,  outra  não  pode  ser  a  conclusão,  pois  a  comunicação  feita  à  Fazenda   Pública 

corresponde apenas a ofício tendente à informação do débito judicial que anteriormente foi 

constituído a seu desfavor. 

Dentre suas atribuições, incumbe ao Presidente do Tribunal analisar os 

precatórios, emitir o ofício requisitório e organizar os pagamentos. De seu turno, após o 

recebimento do aludido ofício, a Fazenda Pública deverá diligenciar a inclusão de dotações 

suficientes para a liquidação da dívida, no próximo orçamento. 

Questão intrigante é a que diz respeito à aferição do cumprimento efetivo da 

ordem cronológica, vale dizer, a disponibilização de meios válidos para que os credores 

possam fiscalizar o regular processamento desta ordem de pagamento. É que ao credor 

interessado resta difícil constatar a efetiva quebra de ordem cronológica, diante da ausência de 

informações da lista que confirma a ordem a ser observada. Por tal razão, concorda-se com o 

quanto sugerido por Juvêncio Vasconcelos Viana: 
 
 
 

371  SILVA. Do Precatório-Requisitório na execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 106. 
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Seria interessante, justamente para aferir-se tal preferência, a publicação obrigatória, 
em imprensa oficial, da relação de precatórios remetidos ao Tribunal (com a sua 
ordem de apresentação), das dotações orçamentária que viessem a ser consignadas 
àquela Corte, bem como, seu quadro de credores. Assim, poder-se-ia fazer um 
confronto das informações da Administração com as do Tribunal, colaborando-se 
para o cumprimento das decisões e melhor controlando a eventual quebra de 
ordem372. 

 

Dos Estados federativos, Minas Gerais e São Paulo parecem ser os que mais 

tentam dar subsídios aos interessados, publicando anualmente a relação de precatórios 

descumpridos pela Fazenda Pública373. Todavia, há de assinalar que tal medida ainda não se 

afigura suficiente para fins de comprovação de quebra de ordem cronológica de pagamentos. 

 
 
 
3.6.1 Precatório Alimentar 

 
 

A redação do artigo 100, da C.F./1988, excepciona os créditos de natureza 

alimentícia da regra de pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação: 

 
Art. 100: 
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de 
salários, vencimentos, provimentos, pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em 
responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão 
pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos 
no § 2º deste artigo. 

 
 

São créditos de natureza alimentícia aqueles decorrentes de salários, vencimentos, 

proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários374  e indenizações  por 

 
372 VIANA. Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública: reflexões acerca do 
moderno tratamento da Fazenda Pública em juízo, p. 320. 
373 Tais informações podem ser acessadas no sítio dos aludidos estados, respectivamente: www.tjmg.jus.br e 
www.tjsp.jus.br (Acesso em 20/04/2015). 
374   O  artigo  128  da  Lei  8.213/91  dispensava  a  expedição  de  precatórios  para  pagamento  de     benefícios 
previdenciários de pequeno valor. Contra tal dispositivo nunca se afirmou ofensa às normas orçamentárias, 
chegando até a haver receita e fundo específico, no Instituto Nacional do Seguro Social, para tais pagamentos 
(SILVA. Execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 131). Tal prática, contudo, foi inviabilizada por 
decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional o dispositivo em comento (ADI n° 1.252 
Apud SILVA. Do Precatório-Requisitório na execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 106.).  
Leonardo Greco apresenta duras críticas a tal decisão, transcritas ipsis literis: “Não fosse suficiente a chicana 
sistemática da Fazenda Pública que não paga o que deve aos cidadãos, goza de todos os privilégios processuais e 
usa impunemente de todos os expedientes procrastinatórios para retardar o processo de conhecimento e a 
consequente execução, tem ela sido extremamente beneficiada pela lastimável jurisprudência recente do  
Supremo Tribunal Federal em matéria de precatórios, guardião inflexível da chave do cofre, que os 
administradores e legisladores arrombam com extrema facilidade, em detrimento da tutela jurisdicional efetiva 
dos direitos dos cidadãos: declarou inconstitucional o precatório indexado; declarou inconstitucional prática 
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morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em 

julgado375. São aqueles relacionados à sobrevivência do credor, enquadrando-se na noção 

jurídica e ampla de alimentos376. 

Há quem entenda que o rol constitucional é apenas exemplificativo  podendo 
outros créditos, também considerados de natureza alimentícia, gozarem da precedência sobre 

os demais377. Segundo Nelson Nery “incluem-se entre esses créditos os decorrentes de: a) 

relações trabalhistas; b) indenização por ato cometido por funcionário ou servidor público; c) 

indenização de férias e licença-prêmio não gozadas; d) cobrança de correção monetária de 

diferenças salariais”378. 
Por outro lado, há quem considera a relação contida no §1º como taxativa, por se 

tratar de uma exceção que retira os créditos ali citados da ordem cronológica dos precatórios 

de natureza comum, não sendo possível interpretá-la extensivamente. É  esse  o 

posicionamento de Leonardo José Carneiro da Cunha: 

 
Parece, com o devido respeito, que o rol é taxativo, pois se trata de definição 
prevista no próprio texto constitucional para esclarecimento da norma excepcional, 
ou seja, de norma que excepciona ou ressalva a ordem cronológica dos precatórios, 
estabelecendo   outra   nova   ordem.   Sendo   a   regra   excepcional,   impõe-se     a 
interpretação restritiva379. 

 

A despeito das posições divergentes, entende-se que o rol é meramente 

exemplificativo, pois a intenção do legislador constituinte derivado foi conferir preferência às 

verbas necessitarium vitae, não sendo coerente pensar que somente a algumas destas verbas 

(no caso as citadas no § 1º) será dispensado tratamento privilegiado, enquanto outras, com a 

mesma  natureza  de  essencialidade,  tenham   que  se  submeter  à  ordem   dos     precatórios 

 
usual e absolutamente correta de pagamento de benefícios previdenciários sem precatório (Afinal, trata-se ou não 
de um benefício social? Ou será que o segurado é o INSS?); exigiu o precatório, mesmo do crédito de natureza 
alimentícia, apesar da ressalva expressa constante do caput do art. 100 da Constituição. Tudo em benefício da 
sacralidade formal e do nominalismo orçamento. Quousque tandem...?” (GRECO, Leonardo. O Processo de 
Execução, op. cit., v. II, p. 545). 
375 Art. 100, §1°-A, CR/88. 
376 DELGADO, Execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Inexigibilidade de precatório 
requisitório quando se tratar de natureza alimentar, p. 5. 
377  Conforme leciona Regis Fernandes de Oliveira, “a interpretação não poder ser literal, mas presa ao sistema de 
valores escampados pelo ordenamento normativo” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Precatório: análise da EC 
30/2000. São Paulo: RT, pp. 127). No mesmo sentido: VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Novas considerações 
acerca da execução contra a Fazenda Pública. Revista Dialética de Direito Processual, n. 5. São Paulo: 
Dialética, set. 2007, pp. 54-58. 
378 NERY JR., Nelson. ANDRADE NERY, Rosa Maira de. Código de Processo Civil Comentado. 8ª ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais. P. 1137. 
379 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda pública em juízo. Op. cit. p. 212. No mesmo sentido, ver: 
FRANCO, Fernão Borba. Execução em face da Fazenda Pública. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 211. 



116 
 

 
 
 

decorrentes de créditos comuns. Certamente, um crédito de natureza alimentícia não deixa de 

sê-lo só porque não foi citado como tal pelo legislador constituinte. 

É nessa esteira que se justifica a extensão da classificação de crédito de natureza 

alimentar aos honorários advocatícios de advogado que representou seu cliente contra a 

Fazenda Pública. Nesse contexto, esclareceu Harada: 

 

(...) se a verba de sucumbência pertence ao advogado, nos termos do Estatuto da 
Advocacia, independentemente, de essa verba representar uma retribuição aleatória e 
incerta, dependente do êxito da parte para a qual patrocina o advogado, não se pode 
negar a ela a natureza alimentícia, pois o profissional liberal não percebe salários, 
nem vencimentos, mas vive exclusivamente de honorários contratuais e 
sucumbenciais380. 

 
 

De modo semelhante, aliás, entendeu o Ministro Marco Aurélio Mello, quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 470.407-DF381, ao reconhecer que o rol elencado no  
art. 100, § 1º-A, da Constituição da República é meramente exemplificativo, possuindo os 

honorários sucumbenciais, assim como os convencionados, natureza alimentar, devendo ser, 

conforme o caso, expedido precatório de natureza alimentar382. 

Assim, em se tratando de honorários advocatícios, tal categoria de precatório goza 

de direito de preferência e deve ser quitada antes dos precatórios comuns383, nos termos do § 
1º, do art. 100 da Constituição da República. Nestas situações, caso o valor esteja além dos 

limites à emissão de RPV, será emitido um precatório de natureza alimentar384. 

 
380 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 15. Ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 06. 
381   “CRÉDITO  DE   NATUREZA  ALIMENTÍCIA   -   ARTIGO   100   DA   CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  -  NATUREZA  -  EXECUÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA.  Conforme   o 
disposto nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem  
ao advogado, consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação pela Fazenda ocorre via precatório, 
observada ordem especial restrita aos créditos de natureza alimentícia, ficando afastado o parcelamento previsto 
no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, presente a Emenda Constitucional nº 30, de 
2000. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 146.318-0/SP, Segunda Turma, relator ministro Carlos Velloso, 
com acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de abril de 1997, e Recurso Extraordinário nº 170.220-6/SP, 
Segunda Turma, por mim relatado, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de agosto de 1998” (DJ de 
14/8/07). No mesmo sentido: Recurso Extraordinário nº 146.318-SP: “Os honorários advocatícios e periciais 
remuneram serviços prestados por profissionais liberais e são, por isso, equivalente a salário. Deles depende o 
profissional para alimentar-se e a seus.” 
382 O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 204.066-RJ, entendeu que as comissões 
recebidas por leiloeiro também são impenhoráveis, estando compreendidas na expressão salário, prevista no 
inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil, portanto, verba proveniente de trabalhos de profissionais 
liberais tem a natureza alimentar. 
383   A  conceituação  dos  precatórios  comuns  tem  caráter  residual,  isto  é,  quando  não  se  pode     classificar 
determinado requisitório como RPV ou precatório de natureza alimentar, está-se diante de um  precatório 
comum. 
384 BARROS, Humberto Gomes de. Delenda Precatoria: (abaixo os precatórios!). Jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, Brasília, DF, v.2, n. 18, p. 71-73, jun. 2000. 
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Em relação à ordem de pagamento dos precatórios de natureza alimentar, 

atualmente se encontra pacificado o entendimento de que os débitos desta natureza também 

obedecem à expedição de precatório, entretanto não observam à ordem cronológica dos 

precatórios decorrentes de créditos de natureza comum. Nesse sentido, há inclusive 

dispositivo legal, afirmando que: “É assegurado o direito de preferência aos credores de 

obrigação de natureza alimentícia, obedecida, entre eles, a ordem cronológica de apresentação 

dos respectivos precatórios judiciários”385. 

Ou seja, não obstante os créditos de natureza alimentícia não obedeçam à ordem 

cronológica dos precatórios para pagamento de créditos de natureza comum, submetem-se à 

exigência de expedição de precatório, possuindo “fila” própria. Conforme determina a Súmula 

655 do STJ: “A exceção prevista no art. 100, da CF/88, em favor dos créditos de natureza 

alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância 

da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza”. 

Cumpre assinalar que, se a intenção do legislador foi conferir maior agilidade ao 

pagamento de créditos de natureza alimentícia, fazendo-o submeter à ordem cronológica 

própria, diferente da seguida pelos precatórios provenientes de créditos de outra natureza, o 

que se verificou na prática foi que “os precatórios com esse tipo de créditos rapidamente 

empilharam-se insatisfeitos, gerando, é claro, a criação de uma segunda fila de precatório – a 

dos ‘créditos de natureza alimentícia’ – com precedência sobre os demais, não ungidos pela 

benesse constitucional”386. 
 
 
 
3.6.2 Pagamento de verbas aos idosos, maiores de 65 anos, por meio de RPV. 

 
 
 

A Emenda Constitucional nº 20/98 que previu exceção à expedição de precatórios 

para as obrigações definidas em lei como de pequeno valor não havia se alinhado inicialmente 

aos valores constantes do texto constitucional. 

Isto porque, se de um lado a referida Emenda instituiu o pagamento preferencial 

dos precatórios daqueles que contavam com 60 (sessenta) anos ou mais de idade e dos 

portadores de doença grave, por outro lado criou preferência ao limitar tal benefício àqueles 
 
 
 

385 Parágrafo único, art. 6º, lei 9.469/97. 
386 FEDERIGHI, Wanderley José. A Execução Contra a Fazenda Pública. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 37/38. 
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“cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do 

precatório”387. 

Assim dispondo, a referida norma deu preferência aos credores que na data da 
expedição do precatório não tinham alcançado ainda 60 anos, mas que posteriormente vieram 

a completar tal idade.388 Daí que a expressão “na data de expedição do precatório” seria 
inconstitucional, pois violaria os princípios da igualdade, da razoabilidade e da 

proporcionalidade389. 

Todavia, no julgamento da ADI 4.357 (Ação Direta de Inconstitucionalidade), em 

março de 2015, o STF julgou inconstitucional parte da EC/62, definindo novos critérios para  

o pagamento de precatórios390, dentre os quais a prioridade para quem tem 60 anos ou mais, 

quanto à expedição e pagamento de precatório. 

 
 
 
3.6.3 Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 
 
 

Conforme estabelece o já citado artigo 100 da Constituição, em seu parágrafo 

primeiro, “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 (...)”. 

Assim, ocorrendo a expedição até o dia 1º de julho de um ano, terá o Poder Público 

até o final do exercício seguinte para o pagamento do débito, que ocorre mediante depósito em 

387 É exatamente neste termo “na data de expedição do precatório” que o dispositivo do O § 2º, do art. 100, da 
CF/88: Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de 
expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do 
disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na 
ordem cronológica de apresentação do precatório. 
388 Nesta lógica, uma pessoa de 60 anos de idade que teve seu precatório expedido recentemente, receberá o seu 
crédito muito antes de outra que, mesmo com idade mais avançada, espera há mais de 20 (vinte) anos para 
receber o que lhe é devido. 
389 Este foi também o entendimento do Ministro Ayres Britto no seu voto proferido na ADI 4.357/DF,. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4357.pdf>. Acesso em: 12 de agosto de 2014. 
390  No mérito, foi declarada inconstitucional a expressão “na data de expedição do precatório”, contida   no § 2º 
do art. 100 da CF, na redação da EC 62/2009. A Corte explicara que a regra configuraria critério de aplicação de 
preferência no pagamento de idosos, contudo, esse balizamento temporal discriminaria, sem fundamento,  
aqueles que viessem a alcançar 60 anos em data posterior à expedição do precatório, enquanto pendente e ainda 
não ocorrido o pagamento; (STF – disponível no seguinte link: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4357&classe=ADI&origem=AP&rec 
urso=0&tipoJulgamento=M (Acesso em 20/04/2015) 
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favor do Poder Judiciário. Expedido o precatório depois de 1º de julho, a verba será incluída no 

exercício subsequente391. 

A LOA nada mais é que o Orçamento Público propriamente dito, explicitando as 
diversas categorias de previsão de despesas a serem realizadas pelos três poderes estatais e 

pelo Ministério Público, dependendo do caso392, e a previsão de receita para o exercício, 

também categorizada. O motivo para escolha do prazo de 1º de julho consiste na necessidade 

de a Administração Pública reservar com antecedência os valores que serão disponibilizados 

no orçamento para o pagamento de débitos decorrentes de sentenças judiciais. 

Segundo Evandro Martins Guerra, 
 
 

A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativo da compatibilidade da 
programação orçamentária com os objetivos e metas previamente estabelecidas no 
anexo de metas fiscais, devendo refletir, portanto, a compatibilização com os 
instrumentos de planejamento a longo prazo o Plano Plurianual, bem como com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias393. 

 
 
 

A elaboração do texto da Lei Orçamentária Anual cabe ao chefe do Poder 

Executivo, que reunirá as informações orçamentárias dos demais poderes e encaminhará um 

texto único para apreciação pelo Poder Legislativo competente até 31 de agosto de cada ano, 

nos termos do art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias394. 

Para elaboração da LOA, deve-se observar o que foi disposto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO competente. A LDO também é considerada um instrumento de 

planejamento governamental de curto prazo, que contém as principais diretrizes orientadoras 

da LOA. 
 
 
 

391 A título de exemplificação, expedindo-se o precatório no dia 01/07/2015, o Poder Público poderá efetuar o 
pagamento até o dia 31/12/2016. Se a expedição ocorrer em 02/07/2015, o prazo para pagamento do Precatório 
fica estendido até o dia 31/12/2017. 
392 Diz-se “dependendo do caso”, pois, em se tratando de Municípios, o Orçamento Público contempla apenas os 
Poderes  Executivo  e  Legislativo,  excluindo-se  o  Poder  Judiciário  e  o  Ministério  Público,  tendo  em  vista 
inexistirem estes nesta esfera governamental. 
393 GUERRA, Evandro Martins. Os Controles Externo e Interno da Administração Pública. 2. ed.rev. e ampl. 
Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 25. 
394 Art. 35 - Até a entrada em vigor da legislação prevista no art. 121 da Constituição: 
I - O projeto de plano plurianual, para vigência ate o final do primeiro exercício financeiro do mandato 

governamental subsequente, será encaminhado ate quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício 
financeiro e devolvido para sanção ate o encerramento da sessão legislativa; 
II - o projeto de lei de diretrizes orçamentarias será encaminhado ate oito meses e meio antes do encerramento do 
exercício financeiro e devolvido para sanção ate o encerramento do primeiro período da sessão legislativa; 
III - o projeto de lei orçamentaria será encaminhado ate três meses antes do encerramento do exercício financeiro 
e devolvido para sanção ate o encerramento da sessão legislativa. 



120 
 

 
 
 
 
 

3.7 SANÇÕES 
 
 

3.7.1 Sequestro 
 
 
 

A Constituição Federal, no multicitado artigo 100, prevê a obrigatoriedade da 

alocação de recursos suficientes ao pagamento do precatório pela Fazenda devedora (§5º), sob 

pena de sequestro da verba (§6º). 

Com efeito, caso o credor seja preterido no seu direito de preferência, mediante 

pagamento direto pela Fazenda a outro exequente, terá a faculdade de requerer ao Presidente 

do Tribunal que expediu a ordem de pagamento que, após a ouvida do Procurador Geral de 

Justiça, ordene o sequestro da quantia necessária para satisfazer o débito, inteligência do art. 

731 do Diploma Processual Civil. 

Sobre  a  questão  em  comento,  Humberto  Theodoro  Júnior  faz  a  seguinte 

apreciação: 
 
 

Esse sequestro, segundo melhor entendimento doutrinário, não é voltado  
diretamente contra a Fazenda, porque sendo seus bens impenhoráveis, são também 
insequestráveis. Dirige-se contra o credor que tenha recebido pagamento fora da 
ordem legal, atingindo as importâncias irregularmente embolsadas. O Supremo 
Tribunal Federal (RE 82.546, ac. 07/06/79 in Juris cível do STF 81/176), no entanto, 
em decisão de seu Pleno, já admitiu a possibilidade de que tal sequestro pudesse 
recair diretamente sobre as rendas da Fazenda Pública infratora, em quantia 
suficiente para satisfazer o crédito exequendo395. 

 
 

De seu turno, Vicente Greco Filho pontifica que: 
 
 
 

O entendimento dominante da doutrina é o de que o sequestro deve ser dirigido 
contra o credor beneficiado e não contra a Fazenda, a qual tem seus bens 
impenhoráveis e, portanto, insequestráveis. Esta parece a orientação correta, mas os 
Tribunais têm admitido e deferido o sequestro de dinheiro público quando não é 
possível o sequestro contra o credor396. 

 
 

Conforme se depreende, a aplicação do sequestro é limitada, uma vez que o 

dispositivo   constitucional   expressamente   afirma   que   a   medida   constritiva   se   presta 

 
395 THEODORO JR., Humberto. Código de Processo Civil Anotado. 5ª edição. Forense, 1996, p.262. 
396 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. v.3, 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 96. 
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exclusivamente ao caso de preterição do direito de precedência. Isto significa dizer que não é 

possível o sequestro para os casos de não pagamento pela não inclusão no orçamento de verba 

necessária à satisfação do débito.  Nesse sentido, ilustra Juvêncio Viana que: 

 

A instrução Normativa nº 11/97 do TST, por exemplo, em seu artigo III, equiparou 
as duas situações, estabelecendo que ‘o não cumprimento da ordem judicial relativa 
à inclusão, no respectivo orçamento, pela pessoa jurídica de direito público 
condenada, de verba necessária ao pagamento do débito constante de precatório 
regularmente apresentado até 1º de julho, importará na preterição de que tratam os 
§§ 1º e 2º do art. 100 da Constituição da República e autorizará o Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho, a requerimento do credor, expedir, após ouvido o 
Ministério Público, ordem de sequestro nos limites do valor requisitado.397

 

 

Deve-se analisar o objeto do sequestro, verificando-se quem será o sujeito passivo 

dessa medida, ou seja, se a medida de sequestro recairá sobre o patrimônio da Fazenda  

Pública ou do particular que preteriu a ordem. A análise da quebra de ordem cronológica 

depende do cotejo das duas listas existentes, ou seja, a lista de precatórios alimentares e a de 

precatórios de outras espécies. 

Conforme já alinhado, os precatórios alimentares preferem aos demais  

precatórios, em razão da importância da natureza do débito. Assim, devem ser pagos antes de 

qualquer outro precatório. Nessa esteira, esclarece Kiyoshi Harada: 

 
Hoje, para saber se houve ou não a preterição do direito de precedência impõe-se, à 
toda evidência, o cotejo entre as duas listas de credores que compõem as ordens 
cronológicas de credores alimentícios e credores comuns. Do contrário, os credores 
alimentícios, titulares de privilégio constitucional, só seriam pagos depois de 
esgotada a fila de precatórios de credores comuns. E sabemos que esta fila jamais 
acabará, porque novos credores da espécie estão nela ingressando, aos milhares, 
todos os anos . 

 
 

Alexandre Freitas Câmara é incisivo ao afirmar que o sequestro recairá sobre a 

quantia indevidamente paga, tendo em vista a impenhorabilidade do patrimônio público398;  

em sentido semelhante, aliás, ao de Amílcar de Castro, cuja posição é que a  

impenhorabilidade do patrimônio público e o fato de que o pagamento se dá por autorização 

do Presidente do Tribunal, de forma que não se pode atribuir responsabilidade à Fazenda 

Pública por equivoco daquela autoridade399. 
 
 

397 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Execução contra a Fazenda Pública. Op cit., p. 129. 
398 CÂMARA. Lições de Direito Processual Civil, op. cit., v. II, p. 343. 
399  CASTRO, Amílcar de. Apud SILVA. Do Precatório-Requisitório na execução contra a Fazenda  Pública, 
op. cit., p. 132. 
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Leonardo Greco, por sua vez, pontua que o sequestro “incidirá sobre rendas outras 

que não as depositadas, e não sobre o dinheiro recebido pelo credor beneficiado”400. Ricardo 

Mendes Perlingeiro assevera que a impenhorabilidade dos bens públicos é dogma que precisa 

ser quebrado, e que aqui há uma exceção em nível constitucional, permissiva de sequestro   da 

verba pública; afirma ainda, que o sequestro previsto na Constituição incide sobre o depósito 

já disponibilizado pelo orçamento para pagamento das decisões judiciais, de modo que não 

prejudica o Poder Executivo401, afastando-se, assim, os dois argumentos utilizados por 

Amílcar de Castro. 

Como se infere, comprovada a impossibilidade econômica, não haverá 
possibilidade do sequestro das rendas públicas, ainda que consolidada uma de suas hipóteses, 

tendo em vista a impossibilidade econômica de seu cumprimento. Trata-se da denominada 

teoria da reserva do possível402, que, embora criticada pela doutrina administrativista403, 

ganha força nos tribunais404, tendo em vista a realidade econômica dos entes da Federação. 
 
 

400 GRECO. O Processo de Execução, op. cit., v. II, p. 544. 
401  SILVA. Execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 127. 
402   Definida  por  Celso  Antonio  Bandeira  de  Mello  como  “a  margem  de  liberdade  conferida  pela  lei    ao 
administrador a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do 
caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no  
sistema legal” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 385). 
403  Nesse sentido: “(...) descabe ao Judiciário decisão de tal quilate. No entanto, se o fizer, determinando, por 
exemplo, a construção de moradias, creches, etc., e transitada em julgado a decisão, coisa não cabe ao Prefeito 
que cumprir a ordem. Para tanto, deverá incluir, no orçamento do próximo exercício, a previsão financeira. 
Esclarecerá à autoridade judicial a impossibilidade de cumprimento imediato da decisão com trânsito  em 
julgado, diante da falta de previsão orçamentária, e obrigar-se-á a incluir na futura lei orçamentária recursos para 
o cumprimento da decisão” (OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São Paulo: RT,  
2006, p. 404). 
404   Por  exemplo:  “Ainda  que  assim  não  fosse,  entendeu  a  Corte  de  origem  que  o  Município   recorrido 
‘demonstrou não ter, no momento, condições para efetivar a obra pretendida, sem prejudicar as demais  
atividades do Município". No mesmo sentido, o r. Juízo de primeiro grau asseverou que "a Prefeitura já destina 
parte considerável de sua verba orçamentária aos menores carentes, não tendo condições de ampliar essa ajuda, 
que, diga-se de passagem, é sua atribuição e está sendo cumprida’” (STJ, REsp 208893 / PR ; T 2 - Segunda 
Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 22.03.2004). 
Em sentido contrário, paradigmática foi a seguinte decisão proferida pelo STF: “(...) É que a realização dos 
direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de 
concretização – depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata 
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – mediante indevida manipulação de sua 
atividade financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 
pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a 
cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser 
invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade” (STF,  ADPF 
n. 45, Rel. Ministro Celso de Mello, Data de Julgamento. 29.04.2004). 
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Todavia, o direito do credor não é afetado, vale dizer, o direito de obter o pagamento de seu 

débito permanece até quando o Estado tenha condições de cumprir com sua obrigação. 

 
 
 
3.7.2 Intervenção no ente devedor 

 
 
 

Outra consequência possível pelo descumprimento do precatório é a intervenção 

na entidade pública devedora, prevista nos artigos 34, inciso VI, e 35, inciso IV, ambos da 

Constituição Federal. 

A intervenção no ente federativo consiste no afastamento temporário das 

prerrogativas totais ou parciais, próprias da autonomia do ente federado, prevalecendo a 

vontade do ente interventor405. Trata-se de medida extrema, cuja excepcional aplicação só 

poderá ocorrer quando expressamente autorizado pelo texto constitucional, tendo em vista que 

a regra é a observância do princípio da autonomia do ente federado. Para Michel Temer, a 

intervenção é da essência da federação; sua previsão constitucional revela e realça a 

autonomia do ente federado406. 

A competência para requisitar a intervenção federal será do Supremo Tribunal 

Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral (Art. 36, inc. II, 

CR/88), conforme seja a origem da ordem ou decisão judicial. Será do STJ quando emanada 

dos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais; do TSE, quando emanada dos 

juízos eleitorais; do STF, quando não sujeita a reexame pelo STJ ou TSE (juízos do 

trabalho)407.  A  competência  para  intervenção  estadual  será  do  Tribunal  de  Justiça      do 

respectivo estado. 

Após o processamento do pedido de intervenção, que seguirá o regimento interno 

do respectivo tribunal, será encaminhado para o Presidente da República ou Governador do 

Estado-membro, conforme o caso, para a confecção do Decreto de Intervenção, onde estarão 

especificados a amplitude, o prazo e as condições da intervenção. A recusa em elaborar o 

decreto interventivo constitui crime de prevaricação e de responsabilidade. Após, o decreto 

será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa estadual. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a 

procedência da intervenção depende da recusa injustificada no pagamento dos precatórios. 
405 BASTOS. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 318. 
406 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 79. 
407 SILVA. Do Precatório-Requisitório na Execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 142. 
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Caso o inadimplemento se dê em razão de impossibilidade material, por ausência de recursos, 

não se justificaria a intervenção, conforme ementa in verbis: 

 
 

INTERVENÇÃO FEDERAL. 2. Precatórios judiciais. 3. Não configuração de 
atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com finalidade de não 
pagamento. 4. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica  
hierarquia. Necessidade de garantir eficácia a outras normas constitucionais, como, 
por exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos. 5. A intervenção, 
como medida extrema, deve atender à máxima da proporcionalidade. 6. Adoção da 
chamada  relação  de  precedência  condicionada  entre  princípios     constitucionais 
concorrentes. 7. Pedido de intervenção indeferido408. 

 
Mas não é só. Nos julgamentos em que o STJ foi instado a se manifestar sobre 

pedido de intervenção federal, ainda restou delimitada as condições que seriam necessárias 
para aplicação excepcional, as chamadas “três máximas de proporcionalidade”, pela quais a 
intervenção seria: a) inadequada, se evidente que o interventor não teria condições de agir de 
modo diferente, em relação ao governante eleito; b) desnecessária, quando há meios menos 
gravosos e igualmente eficazes para solucionar o problema que deu ensejo ao pedido; e c) 
desproporcional, no sentido estrito, se não houver razoabilidade entre o objetivo perseguido 
(pagamento de precatório alimentar) e o ônus imposto aos cidadãos409. 

Ademais, mesmo que o particular tenha seu pedido de intervenção julgado 

procedente, a decisão é reformada pela Corte: 

 
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO 
ESTADUAL. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. AUTARQUIA 
MUNICIPAL. 
1. O Supremo Tribunal Federal, nos pedidos de intervenção por falta de pagamento 
de precatórios, tem observado a proporcionalidade entre o pedido e o resultado, 
observando os aspectos seguintes: a) possibilidade de vir o interventor a agir 
diferentemente do governante eleito; b) necessidade da medida extrema, evitando-a 
quando  há  meios  menos  gravosos  e  eficazes  para  solucionar  o  impasse  e;    c) 

 
408 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, T. P. Intervenção Federal n° 2.915/SP. Relator: Gilmar  Mendes. 
Brasília: STF, J.: 03.02.2003. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso: 04.03.2006. 
409 Concluído o julgamento de pedidos de intervenção federal no Estado de São Paulo por descumprimento de 
decisão judicial (CF, art. 34, VI), em face do não-pagamento de valor requisitado em precatórios relativos a 
créditos de natureza alimentar. O Tribunal, por maioria, indeferiu o pedido de intervenção federal, por   entender 
não configurado o descumprimento voluntário ou injustificado da decisão judicial por parte do Estado de São 
Paulo, haja vista a inexistência de recursos financeiros para tanto. Vencido o Min. Marco Aurélio, relator, que 
deferia o pedido formulado, por entender que subsistia a base dos pedidos de intervenção, porquanto fundados  
no descumprimento de decisão judicial que assentara a insuficiência dos depósitos realizados. De sua parte, o 
Min. Ilmar Galvão retificou o voto anteriormente proferido para indeferir o pedido de intervenção federal, por 
entender que a transferência do precatório, do Tribunal de Justiça ao Poder Executivo, com a solicitação de 
pronto depósito da quantia correspondente devidamente atualizada em nome do juízo deprecante, ofende o 
disposto no art. 100 e seus parágrafos, em sua redação original e o art. 167, II, ambos da CF, uma vez que cabe  
ao Chefe do Poder Judiciário mandar proceder à atualização do valor do débito, referida a 1º de julho, e, em 
seguida, requisitar providências do Chefe do Poder Executivo no sentido da inclusão, no orçamento para o 
exercício seguinte, da dotação correspondente à soma dos precatórios oportunamente apresentados, a ser 
consignada ao Poder Judiciário, à conta da qual haveriam de ser feitos por ele próprio. (IF 2.915-SP E IF 2.953- 
SP, rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 3.2.2003). 
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proporcionalidade entre o pedido e a solução, observando-se a razoabilidade entre o 
objetivo perseguido (pagamento de precatório alimentar) e o ônus imposto aos 
cidadão. 
2. Este Tribunal, assim como o STF, têm admitido o mandado de segurança como 
mecanismo de impugnação ao decreto interventivo (RMS 29.063/SP, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 
08/09/2009). 
3. A intervenção estadual foi deferida ao entendimento de que não houve o 
pagamento de precatório de natureza alimentar, configurando-se o não cumprimento 
de decisão judicial, sem observância das dificuldades financeiras do município, 
inadimplente com os precatórios ainda de 1999, situação que a intervenção não 
solucionará. 
4. Impossibilidade de proceder-se ao pagamento de precatório do ano de 2004 
anteriormente a outro, correspondente à dívida de mesma natureza, do ano de 1999, 
sendo necessário observar a ordem cronológica. 
5. Recurso ordinário provido para anular a ordem de intervenção.410

 

 
 

Como se vê, a intervenção municipal e estadual, embora apresentada como  

medida judicial posta ao credor da Fazenda Pública para que sejam assegurados meios de 

coibir a Administração Pública a cumprir com sua obrigação, tem sua aplicação mitigada pela 

interpretação jurisprudencial dada à matéria. 

 

3.7.3 A limitação da aplicação das sanções 
 
 

Um dos grandes problemas para a efetividade do sistema de precatórios consiste 

na omissão dos administradores públicos em incluírem no orçamento verbas suficientes ao 

adimplemento das dívidas. Em função de tal problema, existiriam dois instrumentos  jurídicos 

cabíveis, em tese: a) o pedido de intervenção federal por descumprimento de decisão 

judicial411 e b) a determinação de sequestro de contas públicas para o adimplemento dos 
débitos. 

Todavia, como visto acima, o STF entende que para aplicação de intervenção 

federal sobre Estado, em razão do não pagamento de precatórios, somente é cabível quando 

caracterizado um descumprimento “voluntário e intencional”, o que não ocorreria nos casos  

de insuficiência de recursos financeiros412. 

De outra banda, acerca do sequestro de contas públicas para garantir o pagamento, 

o   STF,   interpretando   restritivamente   o   parágrafo   segundo   do   artigo   100   do  Texto 

 
410 STJ. RMS 29929 / SP. Min. Eliana Calmon. 2ª Turma. Data de Julgamento 19/11/2009, 
DJe: 02/12/2009/ 
411  Prevê a Constituição: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no    Distrito Federal, exceto para: (...) 
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação”. 
412 Dentre outros: STF, IF 4663 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 
06/03/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-03 PP-00484. 
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Constitucional, firmou jurisprudência segundo a qual somente nos casos de violação da ordem 

de pagamento dos precatórios seria cabível a utilização de tal instrumento. Vide, a respeito, a 

ementa da ADIn 1.662/SP: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  INSTRUÇÃO  
NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO 
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE 
UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS  
E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES 
DECORRENTES   DE   DECISÕES   TRANSITADAS   EM   JULGADO.   (...)  2. 
Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não- 
inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o 
pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do 
direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem 
cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do 
sequestro, após a oitiva do Ministério Público. (...). Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente em parte.413

 

 
 

Assim, para fins de pagamento de precatórios judiciais, não são adequadas as 

sanções que incidem sobre o patrimônio da Administração Pública (quer pela 

impenhorabilidade dos bens já observada, quer pela obviedade do seu fim: dando-se a sanção 

em pecúnia, ela se converte em novo precatório!). De fato, tem-se a opinião de que se 

houvessem sanções a incidir diretamente sobre a autoridade ou o servidor responsável pelo 

descumprimento, tais penalidades seriam mais efetivas. 

Quanto a esse aspecto, bem se encaixaria a tríplice responsabilização de quem der 

causa ao inadimplemento, ou seja, as responsabilidades civil, administrativa e criminal414. 

Todavia, a imputação para tal crime exigiria a presença do dolo, o que se faz de difícil 

caracterização.  Seria,  por  exemplo,  necessário  provar  que  a  autoridade  responsável  pelo 

pagamento dispunha de meios para fazê-lo. Não havendo disponibilidade financeira,    haveria 
 
 

413 STF, ADIn 1662, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2001, DJ 19- 
09-2003 PP-00014 EMENT VOL-02124-02 PP-00300. Tal entendimento vem sendo mantido pela Corte, 
inclusive julgando procedentes Reclamações ajuizadas quando são proferidas decisões contrárias ao citado 
precedente: "Reclamação. Sequestro de recursos do Município de Capitão Poço. Débitos trabalhistas. Afronta à 
autoridade da decisão proferida na ADI 1.662. Admissão de seqüestro de verbas públicas somente na hipótese de 
quebra da ordem cronológica." (Rcl 2.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-10-03, DJ de 1º-4-05) 
“Entendimento de que a única situação suficiente para motivar o seqüestro de verbas públicas destinadas à 
satisfação de dívidas judiciais alimentares é a relacionada à ocorrência de preterição da ordem de precedência, a 
essa não se equiparando o vencimento do prazo de pagamento ou a não-inclusão orçamentária." (Rcl 1.987, Rel. 
Min. Maurício Corrêa, julgamento em 1º-10-03, DJ de 21-5-04) 
414  Nesse aspecto, a responsabilidade civil decorre do dever de indenizar ao erário público por todas as  despesas 
decorrentes do atraso, tais como juros moratórios; por seu turno, a administrativa decorre do desrespeito às 
diretrizes da Lei 8.429/92, que dispõe acerca da improbidade administrativa; finalmente, a criminal decorre dos 
chamados crimes de responsabilidade, cujos tipos penais se encontram definidos no art. 12 da Lei 1.079/50 
(Presidente da República, Governadores de Estados e seus secretários), art. 1° da Lei 7.106/83 (Governador do 
Distrito Federal e secretários), e art. 1° do Decreto-Lei 201/67 (Prefeitos municipais). 
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atipicidade. Assim, tendo em vista a dificuldade de caracterização do dolo, raramente alguém 

seria(á) responsabilizado criminalmente pelo descumprimento do precatório judicial415. 

É justamente nesse contexto que José Augusto Delgado assinala: “Brasil é fixado 

pelo sentimento de irresponsabilidade das decisões judiciais, porque não temos, na nossa 

história, nenhuma responsabilidade aplicada em concreto pelo descumprimento da decisão 

judicial pela via do precatório”416. 

 
 

3.9 DIREITO COMPARADO 
 
 
 

A importância do estudo do Direito Comparado reside na tentativa de unificação 

do conhecimento, e a possibilidade de se realizar uma análise crítica do direito interno. No 

Brasil, a relação do sistema jurídico com a administração pública sofreu influência tanto 

europeia (França, Itália) quanto norte-americana. Nessa esteira, convém breve digressão sobre 

este aspecto. 

 

3.9.1 Unicidade de Jurisdição x Duplicidade de Jurisdição 
 
 
 

A análise do sistema de dualidade ou duplicidade de jurisdição infere-se da 

compreensão acerca do princípio da separação de poderes, que se encontra no sistema anglo- 

saxão e francês417. Desde então, criaram-se duas principais divisões de sistemas jurídicos:  

uma interna à própria organização administrativa, em que o poder jurisdicional é partilhado 

entre o Poder Judiciário e a Administração Pública, dando origem ao sistema de dualidade  de 

jurisdição (romano-germânico ou civil law); e outro, em que o monopólio da jurisdição é 
 
 
 
 
 
 

415 Ademais, mesmo que se configurasse o dolo, o Juiz da execução seria incompetente para aplicação da sanção 
penal, devendo remeter cópias para que, perante outro órgão, fosse processado e julgado, de modo que a sanção 
não seria imediata, contribuindo novamente para o sentimento de irresponsabilidade. 
416   DELGADO,  José  Augusto.  Precatório  Judicial  e  Evolução  Histórica.  Advocacia  Administrativa Na 
Execução contra a Fazenda Pública. Impenhorabilidade dos Bens Públicos. Continuidade do Serviço 
Público, op. cit., p. 45. 
417 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 4. ed., revista e atualizada, São Paulo:  
Saraiva, 2009. p. 05) 



128 
 

 
 
 

conservado nas mãos do Poder Judiciário, a quem compete dirimir os conflitos de direito 

comum, bem como os conflitos decorrentes do direito administrativo (common law) 418. 

Tais sistemas encontram-se submergidos num incessante processo  de 

convergência mútua, cujo objetivo precípuo é o de obter um sistema sócio-jurídico mais 

eficiente e justo. É certo que, neste espaço abreviado, não será possível tecer as minúcias de 

suas características, pelo que se limita a fazer breve distinção. 

No sistema romano-germânico419 a lei é superior a qualquer outra fonte do direito, 

tendo em vista a complexidade das relações sociais que obriga a conferir prioridade a normas 

pré-estabelecidas. Luiz Guilherme Marinoni explica que, para esta família, a previsibilidade 

advém do conhecimento das leis a serem adotadas, ao passo que na common law esta 

previsibilidade se encontra na ciência das decisões emanadas do Judiciário420. Daí dizer que, 

para a common law, a lei apenas desempenha uma função secundária, limitando-se a  

preencher lacunas ou complementos à obra da jurisprudência421. 

Neste sistema, a jurisprudência é a principal fonte do direito, fundamentando-se  
na organização judiciária e na regra dos precedentes; em primeiro lugar tem-se a 

jurisprudência, seguida da lei, do costume, da doutrina e da razão422. Por isso, afirma-se que o 

common law se caracteriza pelo direito consuetudinário423. 

Cotejando os dois sistemas, interessa ao presente estudo o tratamento que cada um 

confere à vinculação do magistrado às decisões judiciais. No sistema da civil law, há uma 

subordinação dos juízes à lei, pois que são vistos como instrumento a seu cumprimento. 

Na tradição common law – na qual a fonte primária do direito é o precedente, não 

a lei –, as decisões judiciais têm efeito vinculante para as próximas decisões. Em outras 

palavras, além de configurar a lei do caso concreto, tornando-a imutável com relação às 

partes,  a   coisa   julgada   tem   o  efeito  de  vincular  os   julgamentos   subsequentes.    Esta 
 
 
 

418 MAGNO ARAÚJO, Justino. Aspectos da Jurisdição nos Sistemas da Common Law e da Civil Law no 
Direito Brasileiro. In Revista Ajuris n. 40, Porto Alegre, 1987. 
419  É imperioso assinalar que, embora o civil law se deriva do direito romano, não ser confundido com o mesmo. 
Isto porque, entende-se Direito Romano todo ensinamento jurídico e conjunto de regras que se formou 
posteriormente ao fim do governo republicno de Roma antiga, a partir do século II a. C até 530 d. C. 
420 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 124- 
130. 
421 HORBACH, Carlos Bastide. O direito administrativo no sistema de Common Law. Fórum Administrativo 
– Direito Público: Belo Horizonte, ano 9, n.º 101, jul. 2009, pp. 20-30. 
422  Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O direito administrativo brasileiro sob influência dos sistemas  de 
base romanística e da common law. Revista Brasileira de Direito Público: Belo Horizonte, ano 5, n.º 16, 
jan/mar 2007, pp. 13-16; ARAÚJO, Edmir Netto. O Direito Administrativo e sua história. Revista da 
Faculdade de Direito USP: São Paulo, v. 95, 2000, pp. 2000, pp. 162-166. 
423 ARAÚJO Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. Op. cit. p.09. 
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característica própria da common law denomina-se stare decisis, ou teoria dos precedentes 

vinculantes424  –, e nela a atividade do juiz não é só declaratória, mas criativa425. 

A título meramente de exemplificação, cumpre pontuar que o sistema da Civil  

Law é empregado nos países de tradição romano-germânica, entre os quais se destacam a 

Alemanha, o Brasil, a Espanha, a França, a Itália e Portugal. Já o Common Law, também 

conhecido impropriamente como sistema inglês ou britânico, não se limita à Inglaterra, 

também sendo empregado nos Estados Unidos (com exceção do Estado da Lousiana, que é 

partidário da Civil Law), na Austrália, no Canadá (com exceção de Quebec) e na Índia, além 

de outros países colonizados pela Coroa britânica. 

 
 
 
3.9.2 Execução em face da Fazenda Pública no Direito Internacional 

 
 
 

Conforme pontuado por Celso Agrícola Barbi426, promover a comparação do 

sistema de precatório brasileiro com a doutrina no direito estrangeiro é tarefa intrincada, dada 

a ausência de identidade em outro ordenamento jurídico. Neste aspecto, constata Juvêncio 

Vasconcelos Viana que: 
 

Não há, em muitos países, sequer trato constitucional sobre o tema nem se criam 
regras especiais para esse tipo de execução. As situações de inadimplemento do 
Poder Público são tão raras que, quando ocorrem, o próprio sistema jurídico procura 
fechar-se, achando a melhor solução para o caso concreto nem que, para tanto, 
precise extraordinariamente autorizar medida de constrição 427. 

 

Segue a análise de alguns ordenamentos estrangeiros para fins de comparação. 
 
 
 

3.9.2.1 Alemanha 
 
 
 
 
 
 

424 CASAD, Robert C. e CLERMONT, Kevin M. Res Judicata. A handbook on its theory, doctrine, and 
pratice. Durham: Caroline Academic Press, 2001, p. 3. 
425  HORBACH, Carlos Bastide. O direito administrativo no sistema de Common Law. Fórum Administrativo 
– Direito Público: Belo Horizonte, ano 9, n.º 101, jul. 2009, p. 31. 
426 BARBI, Celso Agrícola. Primeiro ciclo de estudos de direito econômico. São Paulo: Escola Nacional de 
Magistratura, 1993, p. 103. 
427 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Novas considerações acerca da execução contra a Fazenda Pública, p. 54. 
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Na doutrina tradicional alemã (Otto Mayer), a execução contra a Fazenda Pública 

não era admitida428. Todavia, após a edição da Lei Fundamental Bonn, a possibilidade de 
execução forçada contra o Estado tornou-se um imperativo, deduzido da garantia à tutela dos 

direitos subjetivos (Rechtsschutzgarantie)429. 

Com efeito, a execução contra a Fazenda na Alemanha tem sua origem na 

jurisdição ordinária (civil) ou administrativa. A execução de sentença originária de jurisdição 

civil inicia-se apenas após quatro semanas do exequente manifestar sua pretensão em juízo. 

Quando a execução promovida perante um Tribunal corresponder à penhora no patrimônio 

administrado por outro ente federativo que não o do próprio Tribunal, deverá ser dada a 

ciência ao Ministro das Finanças, e seguir as regras do Código de Processo Civil    (ZPO), que 

possui normas específicas para a execução contra pessoas jurídicas de direito público430. 

Contudo, o Código de Processo Civil alemão não permite a execução sobre bens 

que estejam afetos à prestação de serviços públicos, bem como fundos que sirvam para 

créditos indispensáveis à realização de serviços públicos, não podendo ocorrer a dissolução e 

nem suspensão da massa patrimonial. Observa-se que o ente público não possui muitas 

prerrogativas na regulamentação do processo de execução, estando submetido às mesmas 

formas de satisfação da obrigação através da constrição do patrimônio431. 

Por outro lado, há limites para esta expropriação, sendo umas das poucas 

prerrogativas, além da não penhora de bens afetos ao serviço público, a expressa previsão  

para manutenção das finanças públicas sadias, não se admitindo processo de insolvência 

contra os entes públicos. Daí que o processo de execução não pode levar o ente público ao 

estado falimentar por expressa proibição legal432. 

Cumpre salientar que o Direito alemão, a par de prever a possibilidade de fixação 

de multa cominatória para o caso de descumprimento da decisão judicial, avançou e 

estabeleceu, também, a hipótese da prisão civil decorrente da desobediência ao comando do 

juiz. 

 

3.9.2.2 Portugal 
 
 
 
 

428  SOMMERMAN, Karl-Peter. A execução por quantia certa contra a Fazenda Pública no Direito Alemão. 
Tradução de Leonardo Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 22. 
429 SOMMERMAN, Karl-Peter, Ibidem, p.23. 
430 SOMMERMAN, Karl-Peter, Idem, p.107. 
431 SOMMERMAN, Karl-Peter, Idem, p.108. 
432  Idem, p. 108. 
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Em Portugal adotou-se o sistema de contencioso administrativo com jurisdição 

reservada, até que, em 1930, modificou-se para jurisdição delegada, com a criação do 

Supremo Tribunal Administrativo como órgão independente do Poder Judiciário e sem 

vinculação com a Administração Pública, composta por magistrados originários do Poder 

Judiciário em exercício de cargo em comissão, ou outros servidores e profissionais do Direito 

para o exercício da função de magistrado da Corte Administrativa433. 

O procedimento de execução das decisões dos Tribunais Administrativos foi 

estabelecido pelo Decreto-lei 256-A, de 17 de junho de 1977. O referido diploma legal 

determina que as sentenças proferidas por estes tribunais em favor de particulares sejam 

efetivadas voluntariamente pela Administração Pública, uma vez que a execução forçada, que 

se dá através de sub-rogação, não teria utilidade, pois o emprego da constrição no patrimônio 

da Administração para satisfazer condenação designada pela mesma acarretaria a confusão 

entre a figura do executado e do juízo, sendo mais coerente que a satisfação da obrigação  

fosse estabelecida por procedimentos interna corporis434. 

Desta forma, a execução contra a Fazenda Pública, ainda que não seja direta, por 
meio de sub-rogação, se dá de forma indireta, por meio de coação. Portanto, adequado não 
seria dizer execução, pois esta não ocorre de forma forçada, mas de “eficácia do 

contencioso”435, pois conforme previsto no art. 9º do Decreto-lei 256-A/1977, o Tribunal 

julgará quanto à ocorrência ou não da causa legítima de inexecução436. Decidindo 

negativamente, oportuniza às partes se manifestarem para, posteriormente, emitir resposta no 

prazo de 08 (oito) dias437. 

 
433 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. O sistema do precatório. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, 
Bauru, n. 23, p.96. 
434 Artigo 6º do Decreto-lei 256-A: 
1 - A sentença deve ser integralmente executada dentro do prazo de sessenta dias, a contar da apresentação do 
requerimento a que se refere o nº 1 do artigo anterior, salvo ocorrência de causa legítima de inexecução. 
2 - Só constituem causa legítima de inexecução a impossibilidade e o grave prejuízo para o interesse público no 
cumprimento da sentença. 
3 - A causa legítima de inexecução pode respeitar a toda ou parte da sentença. 
4 - A invocação de causa legítima de inexecução deve ser fundamentada e notificada ao interessado, com os 
respectivos fundamentos. 
5 - Quando a execução da sentença consistir no pagamento de quantia certa, não é invocável causa legítima de 
inexecução. 
435 CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. Volume 2. Coimbra: Almedina, 1991, p. 1380- 
1381. 
436  Art. 9º do Decreto-lei 256-A/1977: 1 - Nos casos previstos no nº 1 do artigo anterior, o tribunal julgará se   se 
verifica ou não causa legítima de inexecução e, se decidir negativamente, ouvirá a Administração e o  
interessado, que deverão responder no prazo de oito dias, sobre os actos e operações em que a execução deverá 
consistir e o prazo necessário para a sua prática. 
437 Art. 8º Decreto-lei 256-A/1977: 5- Instruído o processo, irá com vista ao Ministério Público por oito dias, e 
por igual prazo aos juízes do tribunal superior, se este for competente, procedendo-se a julgamento, neste caso,  
na primeira sessão seguinte. 
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Portanto, observa-se na regulamentação do ordenamento jurídico português que  

há cinco fases na execução ocorrida no âmbito do contencioso-administrativo: (i) a  

propositura da execução após o prazo de 30 dias para o cumprimento voluntário da 

condenação; (ii) eventual incidente de causa legítima de inexecução; (iii) decisão do incidente 

fixando a indenização e apurando a responsabilidade civil e funcional da Administração e  

seus agentes; (iv) execução propriamente dita com a especificação dos atos necessários para 

alcançar a eficácia da sentença; e por fim, (v) o pagamento da quantia certa, fase análoga ao 

do precatório brasileiro. 

Acrescenta-se, por oportuno, que as causas legítimas de inexecução estão  

previstas em numerus clausus, e são apenas duas (i) a impossibilidade, e (ii) grave prejuízo 

para o interesse público no cumprimento da sentença438. 
O sistema de execução da sentença administrativa em Portugal fundamenta-se na 

condição de que os administrados são titulares apenas de interesses legítimos e não de 

interesses subjetivos contra a Fazenda. Deste modo, as partes não são tratadas com isonomia 

processual, tal como no ordenamento brasileiro. Nesse sentido, convém a leitura do artigo  

205, da Constituição de Portugal, in verbis: 

 

As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e 
privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. A Lei regula os 
termos da execução das decisões dos tribunais relativamente a qualquer autoridade e 
determina as sanções a aplicar aos responsáveis pela inexecução439. 

 
 

O prazo para execução das sentenças administrativas é de sessenta dias a contar da 

apresentação do requerimento, contudo, o prazo para pagamento do precatório no Brasil é de 

até um ano e meio após a sua expedição. Em ambos os ordenamentos não há previsão de 

sanção para a autoridade que não promover o pagamento da condenação no prazo 

determinado, pois a obrigação legal refere-se apenas a inscrição de dotação orçamentária para 

as despesas com condenações440. 
 
 
 
 

438 Art. 6º Decreto-lei 256-A/1977: 2 - Só constituem causa legítima de inexecução a impossibilidade e o grave 
prejuízo para o interesse público no cumprimento da sentença. 
439   Artigo  205,  da  Constituição  Federal  Portuguesa:  1.  As  decisões  dos  tribunais  que  não  sejam  de mero 
expediente são fundamentadas na forma prevista na lei. 2. As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas 
as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. 3. A lei regula os termos 
da execução das decisões dos tribunais relativamente a qualquer autoridade e determina as sanções a aplicar aos 
responsáveis pela sua inexecução. 
440  SILVA. Execução contra a Fazenda Pública, op. cit., p. 241. 
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3.9.2.3 Espanha 
 
 
 

Na Espanha, segundo Marcello Caetano apud Lacerda Dantas, após indecisão 

entre adotar a competência dos tribunais judiciais ou tribunais administrativos, decidiu-se pela 

competência contenciosa-administrativa441. Esse novo modelo se deu com a promulgação da 

Lei 29/98 que versa sobre a jurisdição administrativa. 

Interessante ao presente estudo, o quanto dispõe o artigo 106 do referido 

ordenamento, ipsis litteris: 

 
1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano 
encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente 
de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago 
fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el 
procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de 
notificación de la resolución judicial. 
2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del 
dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o 
primera instancia. 
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que 
la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la 
ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado 
de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, 
siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento. 
4. Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento 
de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en 
conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, 
oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que 
sea menos gravosa para aquélla. 
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación asimismo a los 
supuestos en que se lleve a efecto la ejecución provisional de las sentencias  
conforme a esta Ley. 
6. Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se compense 
con créditos que la Administración ostente contra el recurrente442. 

 

Conforme se depreende da leitura retro, trata-se de uma execução propriamente 

dita. De acordo com o quanto disposto, a Fazenda Pública deverá efetuar o pagamento 

espontâneo da quantia, sob pena de sofrer execução forçada. Por isso, Lacerda Dantas afirma 

que a “lei segue uma orientação judicialista, porquanto confia a jurisdição contenciosa a 

tribunais   enquadrados   na   organização   judicial   comum,   integrados   por      magistrados 

profissionais, embora vise à especialização do pessoal desta jurisdição”443. 
 
 

441 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. O sistema do precatório. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, 
Bauru, n. 23, p.96. 
442 ESPANHA. Artigo n. 106, da Lei 29/98, de 13 de julho de 1998. 
443 Idem. Ibidem, p. 96. 
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Todavia, relevante pontuar que, no ordenamento espanhol, se a Fazenda Pública 

conseguir demonstrar que o cumprimento da execução forçada implicará em grave lesão, o 

julgador poderá, após ouvidas as partes, deferir acordo proposto pela Administração Pública, 

desde que considere a proposta razoável. 

Ademais, a Constituição espanhola possui posicionamento similar  ao 

ordenamento norte americano, determinando que os administradores sejam responsáveis 

diretamente pelo não-cumprimento das decisões judiciais444. Com efeito, o cumprimento de 

decisão judicial é tratado com acuidade pelo Tribunal Constitucional espanhol, que já se 

manifestou do seguinte modo: 

 
La ejecución de las Sentencias – en sí misma considerada – es una cuestión de 
capital importancia para la efectividad del Estado social y democrático de Derecho 
que proclama la Constitución – art. 1 –, que se refleja – dentro del propio Título 
Preliminar – en la sujeción de los ciudadanos y los Poderes Públicos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, cuya efectividad – en caso de 
conflicto – se produce normalmente por medio de la actuación del Poder Judicial – 
arts. 117 y siguientes de la Constitución – que finaliza con la ejecución de sus 
Sentencias y resoluciones firmes. Por ello, difícilmente puede hablarse de la 
existencia de un Estado de Derecho cuando no se cumplen las Sentencias y 
resoluciones judiciales firmes, y de aquí que el art. 118 de la Constitución 
establezca que ‘es obligado cumplir las Sentencias y demás resoluciones firmes de 
los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el 
curso del proceso y en la ejecución del mismo’. Cuando este deber de cumplimiento 
y colaboración – que constituye una obligación en cada caso concreto en que se 
actualiza – se incumple por los Poderes Públicos, ello constituye un grave atentado 
al Estado de Derecho, y por ello, el sistema jurídico ha de estar organizado de tal 
forma que dicho incumplimiento – si se produjera – no pueda impedir en ningún 
caso la efectividad de las Sentencias y resoluciones judiciales firmes. El art. 24.1 de 
la Constitución, al establecer el derecho a la tutela judicial efectiva – que 
comprende el de ejecución de las Sentencias según hemos indicado – viene así a 
configurar como un derecho fundamental de carácter subjetivo, lo que, desde una 
perspectiva445

 

 
 
 

3.9.2.4 Argentina 
 
 
 

Na Argentina, existe um órgão, nos moldes do Tribunal de Contas brasileiro, a 

Auditoria General de la Nación. O art. 85 da Constituição Argentina atribui ao referido órgão 

o controle de legalidade, gestão e auditoria de toda a atividade da Administração Pública, seja 
 

444 DELGADO, José Augusto. Precatório Judicial e Evolução Histórica. Advocacia Administrativa na 
Execução Contra a Fazenda Pública. Impenhorabilidade dos bens Públicos. Continuidade do Serviço 
Público. In www.cjf.gov.br/revista/seriecadernos/vol23/artigo05.pdf. p. 125. (Acesso em: 09/03/2015) 
445 Cfr. STC 67/1984, 7 de junio (OCHOA, Virtudes, Tutela judicial efectiva y ejecución de sentencias, RUDP 
4/2004, pp. 383-384) 
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ela centralizada ou descentralizada 446. Todavia, o referido órgão apenas se destina a exercer 

um controle externo da administração financeira e orçamentária, sem qualquer caráter de 

contencioso administrativo. 

Especificamente quanto à execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, o 

ordenamento jurídico argentino não possui procedimento complexo. Vencido o prazo para o 

cumprimento voluntário da decisão judicial, e não obtendo êxito na satisfação do crédito, o 

credor particular pedirá a execução de seu crédito em face da Administração, observando-se 

subsidiariamente a legislação do contencioso administrativo e as normas do Código de 

Procedimentos em lo Civil y Comercial de la Nación447. 

Por meio das chamadas excepciones, a Fazenda Pública poderá apresentar defesa 

de caráter restritivo (v.g. prescrição, compensação). Contudo, decidida esta questão  

incidental, e na hipótese de o prazo vencer novamente, o julgador poderá impor medidas 

coativas para o cumprimento forçado da ordem judicial, podendo recair tanto a bens móveis, 

quanto imóveis – desde que tais bens tenham utilidade privada448. 

Assim, na Argentina, o patrimônio público que possua utilidade privada pode ser 

objeto de constrição, ao passo que os bens públicos de domínio público, semelhante ao Brasil, 

são vedados de expropriação pelo particular. Além disso, não se registram regras próprias que 

autorizam o Poder Judiciário a compelir a Administração a realizar qualquer pagamento, 
 
 

446 ARGENTINA. Artigo 85, da Constituição da Nação Argentina:  El control externo del sector público  
nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del 
Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la 
administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este 
organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca  
la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los 
miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de 
oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión 
y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su 
modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el 
trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. 
447  Convém, nesta esteira, a leitura do seguinte dispositivo: Artigo 37 - “[...] los jueces y tribunales podrán 
imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, 
cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimento. Podrán aplicarse sanciones 
conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. Las condenas se graduarán en proporción al 
caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél 
desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder”. 
448  “En el presente recurso, el apelante se alza contra la negativa del Juzgado de instancia a decretar   embargo 
sobre un vehículo propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social, por considerar que a esa Institución le 
son aplicables las normas de la Ley No. 70 de 6 de febrero de 1925 (…)En este caso se trata del vehículo de una 
Institución que en sentido lato forma parte e la Administración Pública y ese bien es necesario como medio 
instrumental para cumplir los fines de la institución que son la seguridad social y la salud; pero no todos los 
bienes muebles pertenecientes al Estado gozan de la condición excepcional de ser considerados como “bienes 
públicos”, sino que ese tratamiento se guarda para aquellos no reemplazables o bien únicos, o los que 
constituyen el fundamento o esencia del servicio público (carácter permanente)” (Tribunal Superior Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, No. 1669 de las 8:45 horas del 23 de noviembre de 1989). 
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porquanto cada ministro é responsável pelos atos que realizam e solidariamente pelos que 

emite em acordo com os demais colegas449. 

 
 

3.9.2.5 Uruguai 
 
 
 

A sistemática que mais se aproxima ao sistema brasileiro é aquela estabelecida no 

Uruguai, tendo em vista as alterações determinadas pela Lei 16.170/1960, que possivelmente 

sofreu influência do regime brasileiro. Todavia, na legislação uruguaia não há requisição por 

parte do Poder Judiciário, de modo que o próprio exequente (el acreedor) requisita a inclusão 

de dotação orçamentária450. Ademais, o sistema de execução contra Fazenda Pública do 

Uruguai não obedece de modo rigoroso à data de pedido da execução451. 

Finalmente, cumpre assinalar que Chile, França, Angola (Lei Constitucional da 

República Popular), Cabo Verde (Lei sobre Organização Política) não contêm disposições que 

correspondam ao art. 100, da Constituição Federal Brasileira, de 1988, em suas 

constituições452. 

 
 

3.9.2.6 Estados Unidos 
 
 
 

Nos Estados Unidos da América, regido pelo sistema da common law, a atividade 

jurisdicional se encerra com o provimento da decisão de mérito para o deslinde da ação, 

enquanto a fase executiva da decisão é regida por legislação estadual, tratando-se de atividade 

meramente administrativa. A título de elucidação: 
 
 

449 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. O sistema do precatório. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, 
Bauru, n. 23. 1999, p. 100. 
450Artigo  685,  da  Lei  16.170/1960:  “Ejecutoriada  una  sentencia  contra  el  Estado,  el  acreedor  pedirá  su 
ejecución mediante el procedimiento que corresponda; Si la sentencia condenare el pago de una cantidad 
líquida y exigible, se hará saber al Ministerio de Economía y Finanzas que debe depositar en el Banco 
Hipotecario del Uruguay y a la orden del órgano jurisdiccional interviniente y bajo el rubro de los autos que 
correspondan, una suma equivalente al monto de la ejecución dentro del plazo máximo de ciento veinte días; 
Depositada la referida suma se librará orden de pago a favor del acreedor”. 
451   DELGADO,  José  Augusto.  Precatório  Judicial  e  Evolução  Histórica.  Advocacia  Administrativa na 
Execução Contra a Fazenda Pública. Impenhorabilidade dos bens Públicos. Continuidade do Serviço 
Público. In www.cjf.gov.br/revista/seriecadernos/vol23/artigo05.pdf. p. 125. Acessado em: 09/03/2015, op. cit. 
452 Idem. 
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A execução de uma decisão local é meramente administrativa. O vencedor 
apresentará uma cópia da sentença ao sheriff que expedirá um mandado de execução 
(writ of execution). Esse mandado conterá uma determinação para que qualquer 
pessoa ou empresa que controle a propriedade do devedor a entregue à autoridade, a 
fim de satisfazer o crédito453. 

 

Por outro lado, a unicidade do sistema de jurisdição norte-americana não 

representa o amplo controle dos atos da Administração Pública pelo poder Judiciário. De 

acordo com a doutrina sovereign immunity ou governamental immunity, em tradução livre, 

“imunidade governamental”, o ente público não pode ser processado nem julgado, salvo nas 

hipóteses legais. Nesse sentido, José Otávio de Vianna Vaz: 

 
Pode-se, no entanto executar o patrimônio dos Estados, se as constituições estaduais 
assim o permitirem expressamente ou se o ente estatal abrir mão de sua “imunidade” 
de não ser processado nem julgado pelas próprias Cortes [...]454. 

 
De modo geral, a execução não possui a característica de natureza jurisdicional, 

daí que a escritora americana Mary Kai Kane apud Lacerda Dantas assevera que: 

 
Muitos julgamentos são auto-executáveis (self-enforcing). Os julgamentos das ações 
declaratórias, quer se limitem a declarar qual a lei aplicável a espécie, quer se digam 
a respeito à remoção das incertezas a respeito de algum título (denominado quiet 
title), são bons exemplos. Outros julgamentos podem requerer que a parte 
sucumbente pague algum dinheiro ou complemente certo ato. Em muitos desses 
casos, o vencedor, num julgamento desse, não precisará adotar nenhuma providência 
para executar a decisão porque o sucumbente simplesmente cumprirá o julgamento. 
Se isso não ocorrer, o método de execução variará, a depender do local do 
julgamento, do Estado onde se deu ou da hipótese em que venha a ter caráter 
internacional455. 

 
 
 

A partir de 1956 o Congresso editou norma que criou um fundo específico para 

pagamento de indenizações. Ademais, há no país previsão orçamentária para o pagamento de 

indenizações decorrentes de condenações judiciais, sendo que a previsão de orçamento é 

realizada de forma preventiva, ou seja, como provisão de despesas indeterminadas456. 

Ademais, a execução de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública é 

classificada pelo valor, nos seguintes moldes: (i) se o montante da condenação for superior   a 
 

453 KANE, Mary Kay. Civil Procedure in a nutshell. St. Paul: West Publishining, 1996, p. 207. 
454 VAZ, José Otávio de Vianna. O pagamento de tributos por meio de precatórios. 1ª. ed. Belo Horizonte ; 
Del Rey, 2007, p. 322-324. 
455 KANE, Mary Kay. Civil Procedure in a nutshell. St. Paul: West Publishining, 1996, p. 207. 
456 Note que a previsão é feita com base nas despesas que eventualmente virão a ser executadas, diferente do 
Brasil que apenas faz provisão para os débitos que já tenham sido transitado em julgado. 
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cem mil dólares, o Tribunal de Justiça deve encaminhar os autos ao Congresso para que este 

confira se os cálculos estão corretos. Em seguida, o certificado é remetido ao Ministério da 

Fazenda para que o cheque em favor do credor seja emitido; (ii) se o montante da condenação 

for inferior a cem mil dólares, não há análise prévia do Congresso. Os documentos são 

encaminhados diretamente ao Gabinete-Geral da Contabilidade que, após certificação, emite 

cheque em favor do autor. 

Vale acrescentar que o cumprimento de decisões judiciais não admite 

desatendimento ou resistência, e para obter a efetivação da determinação judicial criou-se o 

instituto do Contempt of Court, definido como o poder atribuído a órgãos governamentais de 

punir a conduta desdenhosa em respeito às decisões judiciais, sendo considerado um 

comportamento de desobediência457 a uma ordem ou qualquer conduta intencional de  

desacato aos processos de uma Corte. 

Portanto, o descumprimento de decisão judicial enseja a aplicação do contempt of 

court e a responsabilização do servidor responsável pelos danos causados. 

 
 
 
3.9.3 Reflexão sobre o direito estrangeiro e o Brasil 

 
 
 

Conclui-se da comparação realizada anteriormente que o modelo brasileiro se 

difere, sobretudo, no aspecto da impenhorabilidade absoluta de seus bens públicos, o que 

inviabiliza, por consequência, a execução forçada. 

Embora existam impasses – e até mesmo dificuldades – para a efetivação da 

execução contra a Fazenda Pública no exterior, é notória a preocupação (e o respeito) que o 

legislador do ordenamento jurídico estrangeiro confere ao cumprimento da obrigação, ao 

autorizar a execução forçada. 
 

457 No Brasil o descumprimento de decisão judicial também pode acarretar o crime de desobediência, tipificado 
no artigo 330 do Código Penal, porém, quanto à sua consumação é necessário demonstrar a ocorrência de dolo 
por parte do Administrador para descumprir deliberadamente a decisão. Ocorre que, por vezes não se verifica a 
intenção dolosa em descumprir a ordem judicial, ao contrário, a ordem é cumprida dentro das possibilidades 
técnicas da Administração Pública, diante da complexidade dos atos necessários. 
Assim, os juízes competentes para a ação em andamento, mas que não possuem competência penal, ao 
vislumbrarem o descumprimento das ordens judiciais que proferem, determinam a extração de cópias ao 
Ministério Público com o fim de apurar eventual a ocorrência do delito. Contudo, vale esclarecer que tal 
expediente utilizado pelos juízes – extremamente burocrático e desnecessário – não possui efetividade prática, 
uma vez que o Administrador Público não incide dolosamente em seu descumprimento, ocorrendo  
eventualmente apenas certa morosidade para o seu cumprimento, não em razão da desídia, mas devido à 
necessidade de observar todos os requisitos legais para a realização do ato administrativo que compreende a 
determinação judicial. 
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Nessa linha, José Augusto Delgado com razão entende que o princípio da 

democracia previsto na Constituição Federal corresponde à verdadeira negação, em se  

tratando de precatórios, pois há desproporcionalidade e irrazoabilidade quanto ao cidadão que 

está em juízo contra a Fazenda Pública458. E vai além ao questionar se não seria o momento 

de haver uma meditação a respeito da aplicação, de modo absoluto, do princípio da  

moralidade que está posto doze vezes na Constituição Federal, quando não está inserido em 

nenhuma outra Constituição Federal do mundo, de modo explícito, como na Carta Magna. 

Nesse sentido discorre: 
 
 

Já encontrei os princípios da confiabilidade, da dignidade, da legalidade, mas não  
me deparei com o registro do princípio da moralidade, sendo que houve necessidade, 
no Brasil, de a Constituição Federal de 1988, referir-se doze vezes à necessidade de 
cumprir o princípio da moralidade. Será que, em razão disso, temos de modificar 
muitas das nossas estruturas emocionais e culturais e procurarmos aplicar esse 
princípio?459

 

 
 

Também promovendo comparação entre o direito estrangeiro e o direito brasileiro, 

em relação ao pagamento efetuado pelo Estado ao particular, Francisco Wildo Lacerda  

conclui que não existe, nos ordenamentos jurídicos dos países investigados, nada igual à 

sistemática nacional quanto ao procedimento de Execução contra a Fazenda Pública, 

excetuando-se apenas o Uruguai em certa medida, pela influência brasileira460. 

Com efeito, não se justifica a sistemática da execução de quantia certa em face da 

Fazenda Pública adotada no ordenamento jurídico brasileiro, e esta constatação resta evidente 

quando se verifica o tratamento conferido pelos demais países à matéria, seja no respeito ao 

cumprimento da decisão judicial, seja na responsabilização do administrador que incorre em 

infração. 

Ora, se não bastasse a mitigação dos princípios  constitucionais processuais (em 

sua totalidade) nos processos desta natureza, vê-se claramente o vilipêndio ao cumprimento 

sentencial consignado no título judicial executado, sendo que, as medidas sancionatórias – 

quando não esparsas –, afiguram-se inviáveis de aplicação na prática. De fato, todas essas 

“rupturas de pacto” enfraquecem a relação Estado-cidadão, na medida em que aquele se torna 

devedor contumaz e, exatamente por isso, descredibilizado perante seus jurisdicionados. 

458 DELGADO, José Augusto. Precatório judicial e evolução histórica: advocacia administrativa na 
execução contra a fazenda pública. Impenhorabilidade dos bens públicos. Continuidade do serviço 
público. Disponível em <http://www.cjf.gov.br.pdf>.Acesso em: 08 de maio de 2015. p. 137. 
459 DELGADO, José Augusto. Ibid. p. 137. 
460 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Execução contra a fazenda pública: regime do precatório. 2 ed. São 
Paulo: Método, 2010, p. 100. 
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A reflexão que advém desta comparação conduz à constatação de que, mais uma 

vez, o Brasil não consubstancia modelo digno a ser reproduzido. A menos que a comparação 

seja em sentido contrário, vale dizer, do formato em relação ao qual não se recomenda a sua 

adoção. 
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CAPITULO IV: PRECATÓRIO EM NÚMEROS, JUDICIÁRIO E EFETIVIDADE 
 
 

“Vou sonhar, continuar sonhando e lembrando-me do 
Direito Comparado, que anuncia a inexistência de 
precatório em legislação de outros países e, oxalá 
aconteça, em tempos futuros, que não haja mais 
precatório, seja no Brasil seja em qualquer outro país  
e, quando houver ordem judicial, que ela  seja  
cumprida, repito, imediatamente. Muito obrigado, está 
encerrada a sessão.”461

 

 
 

4.1 PRECATÓRIO EM NÚMEROS 
 
 
 

No auge de desenvolvimento desta dissertação, e já se aproximando sua  

conclusão, mostra-se imperioso aferir o impacto real que o instituto dos precatórios promove 

no cenário brasileiro. 

Isto é, na proposta inicial apresentada, um dos objetivos centrais era averiguar se  

o sistema de precatório consubstanciava um sistema falido, a descredibilizar as decisões 

judiciais no âmbito dos processos executivos por quantia certa em face da Fazenda Pública. 

Até aqui, passou-se pela análise dos princípios jurídicos que norteiam a atividade processual; 

entendeu-se como se formou o Estado Brasileiro e suas particularidades; estudou-se a 

legislação que confere as prerrogativas processuais à Fazenda pública em Juízo e, finalmente, 

pontuou-se as questões relevantes que rodeiam os precatórios. 

Com a venia, para fugir por um momento da análise teórica, eis o convite para 

agora adentrar à realidade brasileira consignada em números, cuja estampa não dá margem 

para dúvidas sobre a efetividade ou não deste sistema, nos moldes em que se apresenta 

atualmente. 

De acordo com os dados extraídos da plataforma de gestão de precatórios, 

disponibilizada pelo sítio do Conselho Nacional de Justiça, no final de 2014, a soma da dívida 

da União, Estados e Municípios, alcançou as cifras de R$ 97 bilhões (vide figura 1).462
 

 
 
 

461 REIS, Nilson. Precatórios: problemas e soluções. Del Rey, Centro Jurídico Brasileiro. Coord. Orlando Vaz. 
Belo Horizonte: 2005. p.176. 
462     CONSELHO   NACIONAL   DE   JUSTIÇA.   Sistema   de   Gestão   de   Precatórios.   Disponível     em: 

<http:www.cnj.jus.br> (Acesso em 19 de Abril de 2015) 
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Os débitos judiciais dos Estados são os mais expressivos, tendo em vista que 

alcançaram as cifras de 55 bilhões de reais. 

Ostentando o segundo lugar no ranking de maior vulto dos precatórios judiciais 

pendentes de pagamento, os débitos judiciais dos Municípios somaram quase 40 bilhões de 

reais, na referida apuração realizada em setembro de 2014. 

Em comparação aos demais entes federativos, a União seria a devedora de menos 

vulto, em que pese seu débito atingir aproximadamente o montante de um bilhão de reais – 

conforme o aludido levantamento, o total apurado em 2014 foi de R$ 935 milhões. 

Para fins didáticos, segue o quadro abaixo, extraído do sítio do Conselho Nacional 

de Justiça: 
 
 

FIGURA1 1: 
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Buscando-se ampliar o rol da pesquisa, redirecionou-se os critérios de busca para 

alguns Estados, cruzando-se a quantia que havia sido efetivamente paga com as cifras 

remanescentes. O resultado foi revelador. 

Com efeito, em Minas Gerais o valor total pago em 2013 somou 342 milhões463, 

superando os 215 milhões pagos em 2012464. Todavia, o referente montante representa apenas 

10% do total de débito precatório mineiro (vide figura 1). De modo quase idêntico, seguem os 

Estados do Rio Grande do Sul e do Espirito Santo: o Estado capixaba, após destinar 2% de  

sua receita líquida corrente para o pagamento de precatórios, quitou o total de 216 milhões de 

reais em 2013, e R$192 milhões em 2012465. Contudo, tal importe ainda não foi suficiente 

para a quitação dos, aproximadamente, 170 milhões de reais pendentes (vide figura 1); Em 

linha idêntica, embora o Estado gaúcho tenha efetivado o pagamento de R$ 608 milhões em 

2013, tais cifras são irrisórias quando perto do total de débitos judiciais pendente de quase R$ 

7 bilhões (vide figura 1). 

O descompasso é maior quando se coloca na balança o que é devido, o que é 
propriamente pago, e o assombroso montante que se gasta com despesas inúteis – tais como a 
de publicidade. Com efeito, utilizando de tais critérios, verifica-se, por exemplo, que em  

2013, o Distrito Federal despendeu R$ 12 milhões466 em precatórios, ao passo que 

desperdiçou R$ 74,7 milhões em publicidade e propaganda467. Já em 2012, essas despesas 

foram  de  R$  7,63  milhões  em  precatórios468   e  de  R$  254  milhões469   em  publicidade  e 
 
 
 

463 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Relatório de Precatório do Ano de 2013. 
Disponível em <http://www.age.mg.gov.br> (Acesso em 20/04/2015) 
464 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Relatório de Precatório do Ano de 2012. 
Disponível em <http://www.age.mg.gov.br> (Acesso em 20/04/2015) 
465       ESTADO    DO    ESPÍRITO    SANTO.    Pagamento    de    precatórios    em    2014.    Disponível      e, 
<http://www.es.gov.br/Noticias/166203/es-quita-99-de-seus-precatorios.htm> (Acesso em 20/04/2015) 
466 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.  Pagamento de precatórios em 2013.  Disponível  
em       <http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2013/novembro/coordenadoria-de-precatorios-ja- 
realizou-mais-de-16-mil-pagamentos> (Acesso em 20/04/2015) 
467 Os dados sobre publicidade e propaganda foram obtidos nos Pareceres Prévios sobre as contas do Governo, 
disponíveis na página eletrônica oficial do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na rede mundial de 
computadores, que pode ser visualizado no seguinte link: 
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Parecer Prévio de Contas do ano de 2013. Disponível 
em <http://www.tce.df.gov.br/sites/default/files/parecer_pr%C3%A9vio_2013.pdf> (Acesso em 20/04/2015) 
468 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Pagamento de precatórios em 2013. (Acesso em 
20/04/2015) 
469 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Parecer Prévio de Contas do ano de 2012. 
Disponível em <http://www.tc.df.gov.br/ice5/contas/2012/contas-2012/Arq_Completo.pdf> Acesso em 
20/04/2015. 
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propaganda. Flagrante desproporção que fica ainda mais latente diante de uma dívida total de 

precatórios em mais de R$ 3 bilhões, apurada em 2014 (vide figura 1). 

E em se tratando de despesas inúteis, não se poderia deixar de citar aquelas 

(oficialmente divulgadas) destinadas à realização da última copa do mundo, em 2014. De 

acordo com o Portal de Transparência do Governo Federal470, foram direcionados 20 bilhões 

de reais para sediar o referido evento de futebol no Brasil. Consoante se percebe em simples 

cálculos aritméticos, o aludido montante poderia – sozinho – quitar o débito de quatro 

Estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal. Ou ainda, diminuir   em 

50% a totalidade dos débitos de todos os municípios brasileiros. 

E não é só. No próximo ano, para a realização das Olimpíadas na cidade do Rio de 

Janeiro, apenas para a criação do complexo que sediará o Parque Olímpico e a Vila Olímpica, 

serão destinados 825,5 milhões de reais, em divulgação oficial da Matriz de 

Responsabilidades471. O referido valor poderia praticamente quitar o débito pendente de 

precatório judicial da União Federal em sua totalidade. 

Finalmente, os valores exorbitantes que são recorrentemente divulgados em 

escândalos de corrupção seriam mais que suficientes para a quitação dos débitos de 

precatórios judiciais. Com efeito, de acordo com uma pesquisa realizada, em 2012, pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (órgão integrante da ONU)472, o Brasil 

estaria perdendo todo ano cerca de R$ 200 bilhões de reais, em esquemas de corrupção. 

Tomando-se este parâmetro como base, em apenas um ano o país teria quitado integralmente 

todos os débitos judiciais dos seus respectivos estados e municípios –, inclusive, os débitos da 

União – e ainda sobraria mais que a metade do valor! 

Os referidos dados estatísticos, ainda que utilizados como critério para uma  

análise parcial, assombram verdadeiramente aos empenhados em encontrar solução para a 

crise que, não mais se avizinha, já está instalada dentro do Poder Público brasileiro. E em se 

tratando de débitos judiciais, cujos pagamentos se desdobram em precatórios, a situação gera 

verdadeira indignação, quer porque resta cristalino que, se houvesse interesse real, o cenário 

de  débitos  seria  diferente  (talvez  nem  existisse),  quer  pelo  desrespeito,  mapeado    pelos 
 
 
 
 

470 BRASIL. Programa do Governo Federal “Portal de Transparência”. Disponível em 
<http://www.portaldatransparencia.gov.br> 
471 BRASIL. Programa do Governo Federal “Portal de Transparência”. Disponível em 
<http://www.portaldatransparencia.gov.br> (Acesso em 20/04/2015) 
472  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pesquisa sobre corrupção no Brasil em 2012. Disponível  em 
<http://www.folhapolitica.org/2013/06/corruptos-desviam-r200-bilhoes-por-ano.html> (Acesso em 20/04/2015) 
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privilégios processuais, em relação às decisões judiciais transitadas em julgado, em sede de 

execuções contra a Fazenda Pública473. 

De fato, a situação é vexatória. Se a pergunta inicialmente elaborada tentava 

identificar se os precatórios funcionam, ou não, como o sistema falido, os números oras 

analisados respondem com um “sim” bem incisivo. O levantamento em comento conduz às 

seguintes (e lamentáveis) conclusões: i) o formato que atualmente o regime de precatório é 

concebido no ordenamento jurídico brasileiro, nos moldes da legislação estudada, favorece a 

Administração Pública a se esquivar do efetivo pagamento dos débitos judiciais, sem que haja 

nenhuma sanção efetiva em contrapartida; ii) a cada ano, o valor total da dívida de precatório 

cresce consideravelmente, tornando-se impagável (vale pontuar que além de exorbitante, 

corresponde a apenas um dos setores dentro do rol de passivos dos entes federativos); iii) o 

cumprimento das decisões judiciais e a efetividade dos processos judiciais tornam-se, nessa 

escalada, apenas especulação teórica e, assim sendo, não produzem qualquer modificação no 

plano fático; iv) não se acredita que tal situação se modificará num futuro próximo, tendo em 

vista que qualquer alteração tendente à correção das falhas que existem no  multicitado 

regime, se fosse levada a cabo, consubstanciaria uma medida a ser iniciada pelo próprio 

Estado; Este, por motivos óbvios, não teria nenhuma razão para promover mudanças em, 

literalmente, “time que está ganhando”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

473 Faz-se imperioso pontuar que a construção do raciocínio que se deu neste item, sobretudo, no que toca aos 
critérios nele utilizados, objetivou apenas demonstrar, brevemente, a contradição evidenciada na gestão das 
despesas públicas, notadamente, quando se tem em vista o assombroso numerário desperdiçado em despesas 
inúteis. Não se tiram do debate os diversos nichos que igualmente demandam atenção (saúde, educação, 
infraestrutura...); Nem de longe se nega a importância desses setores, colocando-os em nível inferior de 
prioridade e/ou de urgência. Por meio de breve teste, buscou-se confirmar aquilo que, no início deste trabalho, 
havia sido conjecturado: a ineficácia do regime de precatório vai além das prerrogativas ou de suposto impacto 
orçamentário; ela decorre da conveniência na manutenção desse “estado” de calote. 
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4.2 UMA RETOMADA SOBRE O PAPEL DO JUDICIÁRIO À EFETIVIDADE DA 

DECISÃO JUDICIÁRIA 

 
 

Como cediço, é no processo que deve incidir, de modo pleno e vigoroso, a teoria 

da tripartição de poder, com seus mecanismos de controle recíproco, para evitar abuso estatal 

contra o cidadão – sobretudo quando se tem um título judicial passível (e pendente) de 

cumprimento. 

Nesse sentido, ressaltam-se os ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco: 
 
 

A fórmula da harmonia a prevalecer nas relações entre os Poderes do Estado 
democrático reside nas regras de competência fixadas na Constituição Federal e no 
recíproco dever de respeito às atividades legitimamente realizadas por eles. Tais são 
os chamados check and balances, responsáveis pelo equilíbrio institucional entre os 
Poderes do Estado. No momento em que um deles, notadamente o executivo, afasta- 
se da disciplina observância das legítimas decisões de agentes de outro Poder, abre- 
se entrada para o arbítrio e para o totalistarismo. A efetividade de uma democracia 
tem por esteio fundamental a observância, pelo próprio Estado, das decisões de seus 
juízes. Sem isso, adeus liberdades públicas, adeus direitos humanos e, sobretudo, 
adeus Estado-de-direito474. 

 

Daí que é essencial que os juízes das demandas contra o Poder Público tenham 

bastante presentes os preceitos de direito material que devem nortear seu trabalho475, adotando 
postura adequada ao fato de que, nesses casos, o processo é instrumento de atuação do Poder 

Judiciário no desempenho de seu papel de freio e contrapeso ao exercício do Poder476. 

Oportuno, nesta esteira, a opinião do Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Marco Aurélio Mendes de Mello quando enfatiza que justamente, pela obrigatoriedade de dar 

exemplo para a sociedade, quando o Estado fizer parte da demanda, mais ainda é justificável a 

atuação firme dos magistrados, “a assegurar a plena realização dos direitos envolvidos”477. De 

onde se extrai que os julgadores devem encarar a Fazenda Pública como mera componente da 

relação processual, sem qualquer vantagem que impeça ou dificulte a ingerência do Poder 

Judiciário 
 
 

474 DINAMARCO, Execução Civil. p. 303. 
475 DINAMARCO, A instrumentalidade do Processo, p. 333. 
476  A atuação dos magistrados que prolatam decisão cujos efeitos repercutem diretamente na política pública não 
apenas não viola o princípio da separação dos poderes, mas está justamente nele apoiada (sob o prisma do 
sistema de freios e contrapesos a ele inerente), na medida em que na visão atual do Judiciário, sendo detentor do 
poder estatal, tem o dever de zelar pela observância dos preceitos constitucionais, inclusive quando esta sua se 
direciona contra o Poder Legislativo ou Executivo. 
477 MELLO, Marco Aurélio Mendes. (Apresentação) In: BUENO, Cássio Scarpinella. Poder Público em Juízo. 
p. 12. 
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De fato, o julgador deve estar consciente de que, na demanda contra o Poder 

Público, ele não está agindo apenas como órgão que chamou para si a resolução de um 

conflito de interesses; apesar de que aqui também se faça presente, talvez com maior 

intensidade, a preocupação de que a justiça não seja feita em favor da parte mais forte – nesse 

caso, indubitavelmente, o Estado. 

Se, como regra geral, para a justiça e a efetividade do processo é fundamental à 

devida apuração dos fatos, com ampla participação ativa do juiz, no processo contra o Poder 

Público esta atuação é potencializada. Ademais, em se tratando de efetividade  

consubstanciada no dever que impõe os comandos sentenciais, a participação do juiz é (com 

certeza) imperiosa. 

Ora, o efetivo pagamento dos créditos reconhecidos judicialmente aos cidadãos  

em face do Poder Público é assunto de fundamental importância para a própria consolidação 

do Estado Democrático de Direito. 

Não obstante, a situação atual do Brasil é alarmante, sendo noticiada a existência 

de uma dívida judicial do Estado, em todo país, na ordem de R$ 100 bilhões de reais (cerca de 

35 bilhões de dólares)478. Esse número por si só já evidencia a ausência da efetividade no 

sistema de cumprimento das decisões judiciais proferidas contra o Poder Público. E o que é 

pior: uma desobediência legalmente autorizada. 

É que, se não bastassem as particularidades tendentes à penhora em causas deste 

gênero, o cumprimento da decisão transitada em julgado (título judicial) em processo 

executivos, ainda encontra (como obstáculo para sua efetiva execução) o rito processual que 

delineia o instituto: Afinal, qual a razão de citar novamente quem já integra o processo? E, 

ainda mais, pessoalmente, por meio de oficial de justiça? Qual a lógica em conceder trinta 

dias de prazo para oposição de embargos? E por que embargos à execução e não apenas 

impugnação como ocorre com o procedimento de cumprimento de sentença destinado a todos 

os demais cidadãos? 

Todas   essas  questões   traçadas   ao  longo  desse  trabalho479    têm   gerado,    na 

sociedade, uma sensação de desânimo e total descrédito em relação à efetividade da tutela 

jurisdicional aos credores do Poder Público, o que impacta diretamente no Poder Judiciário, 

ampliando a crença de que os governantes são movidos pela imoralidade no trato da 

administração  pública,  que  desobedecem  sem  nenhum  pudor  ao  comando  judicial. Nessa 

 
478     CONSELHO   NACIONAL   DE   JUSTIÇA.   Sistema   de   Gestão   de   Precatórios.   Disponível     em: 

<http:www.cnj.jus.br> (Acesso em 19 de Abril de 2015) 
479 Para todas as proposições, não se encontrou justificativa válida. 
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linha, não se pode olvidar que o descumprimento de decisões judiciais pelo Poder Público 

pode ser considerado, até mesmo, um golpe de Estado institucional, porquanto viola o  

respeito à tripartição de poderes e não atende aos meios básicos, direitos e garantias 

individuais480. 

Embora se reconheça a inviabilidade, por razões práticas, econômicas e 

financeiras, forçar o pagamento de forma brusca do estoque de precatório, não é aceitável que 

a decisão de pagar tais débitos fique entregue ao livre arbítrio do Poder Executivo e sejam 

submetidos a parcelamentos periódicos, que jogam todo o ônus sobre os credores. 

O não pagamento de precatório, conforme assinala Vincenzo Demetrio  

Florenzano constitui problema complexo de várias facetas: 

 
É um problema jurídico, porque o não pagamento dos precatórios configura um 
descumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado. 
Ora, se o próprio Estado não cumpre as decisões judiciais, não se pode sequer falar 
em Estado de Direito. É também, no entanto, um problema econômico, porque afeta 
o desenvolvimento da atividade econômica e diz respeito à alocação de recursos 
escassos. É, ainda, um problema social, porque envolve a distribuição e aplicação de 

recursos públicos481. 
 
 

A verdade é que a sistemática do precatório não funcionou. O assunto é fonte de 

permanente debate no Poder Legislativo, com constantes alterações na Constituição Federal, 

por meio de Emendas, cuja constitucionalidade tem sido frequentemente questionada perante  

o Supremo Tribunal Federal. Esse estado de coisas faz com que exista uma desolação 

generalizada, havendo a certeza de que ser credor do Estado é garantia de uma espera 

desumana para satisfação de seu direito. 

Neste patamar de desenvolvimento, restou evidenciado o objetivo deste trabalho, 

assumindo-se aprioristicamente o valor que considera mais relevante e importante a se 

examinar, qual seja, a efetividade do processo consignado no cumprimento das decisões 

judiciais no âmbito das execuções contra o Poder Público. 

Sob a perspectiva técnica, verifica-se a inadequação da relação de 

instrumentalidade do atual processo contra o Poder Público, o que impõe a necessidade de 

mudanças legislativas e de conduta dos próprios membros do Poder Judiciário, que parecem 

conduzir as demandas movidas em face da Administração sem a plena consciência de todas as 
 

480 LIMA GUERRA, Execução contra o poder Público. Op. cit., p. 1. 
481  FLORENZANO, Vincenzo Demetrio. A Emenda Constitucional N.30, de 13.9.2000, sob a perspectiva da 
análise econômica do direito. In: VAZ, O. (Coord.). Precatórios: problemas e soluções. Belo Horizonte: Del 
Rey; Centro Jurídico Brasileiro, 2005, p. 217. 
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circunstâncias que as diferenciam de uma demanda entre particulares, muitas vezes alargando 

ainda mais a equivocada posição de vantagem da Fazenda Pública. 

Há de convir que não cabe mais ao Estado assumir o centro das atenções; todo 

sistema, inclusive a tripartição de poder, deve ser encarado sob a perspectiva do cidadão, eixo 

em torno do qual tudo deve orbitar. 

Ora, notadamente em demandas que envolvam o Poder Público, é preciso que 

prepondere o caráter público do processo e o escopo jurídico da jurisdição, com firme atuação 

dos magistrados, que há muito têm sido instados a deixar a posição de mero espectadores, 

assumindo cada vez mais uma postura a assegurar a plena realização dos direitos em 

detrimento da mera solução da controvérsia que lhe é submetida482 – e julgada! 

Daí que para além de se buscar uma efetividade do processo, deveriam a doutrina 

processual e o legislador reformista se preocupar detidamente com a própria efetividade do 

Judiciário, que contra o Poder Público muitas vezes se apresenta ineficaz.483 Não há como 

cogitar, num Estado Democrático de Direito, a concretização de direitos constitucionais e 

legais sem uma efetiva e eficaz tutela jurisdicional. A força da tutela jurisdicional não pode 

ser tratada como uma simples garantia, “mas ela própria, também um direito fundamental, 

cuja eficácia irrestrita é preciso assegurar, em respeito à própria dignidade humana”484. 

O que existe hoje é justamente o oposto: os direitos fundamentais ocupam posição 

de destaque central da própria razão de ser do Estado, havendo vício de origem em qualquer 

iniciativa que não tenha clara a persecução de objetivos com ele compatíveis, sendo 

reconhecido ao estado papel indispensável na promoção e proteção dos direitos fundamentais, 

seja na atuação abusiva de particulares, seja na atuação de algum agente estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

482 DINAMARCO. A Instrumentalidade do processo, pp. 351-352. 
483 BUENO, Cássio Scarpinella. O poder público em juízo Op. cit. p.224. 
484 GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo Justo. In: Revista Jurídica. Ano 
51, n° 305, São Paulo: Notadez, Mar./2003, p. 61. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) teve como 

viga mestra a instituição do Estado Democrático de Direito e a prevalência dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, paradigmas que se encontram registrados ao longo do texto 

constitucional, desde o preâmbulo da Carta Magna. Para que este projeto possa ser 

concretizado, é imprescindível a presença de alguns pressupostos, dentre os quais, a 

supremacia da constituição, a responsabilidade estatal, a legalidade, a segurança jurídica e a 

irrestrita [e efetiva] prestação da tutela jurisdicional. 

O acesso ao judiciário e, por consequência, a efetividade das decisões judiciais 

devem estar acima de mera positivação, porquanto ambos estão elevados ao patamar de 

direito fundamental, de modo que sua observação é devida e imediata, como quesito 

indissociável à própria dignidade humana. 

A essência do Direito é a sua realização prática. Sendo essa, portanto, uma 

garantia decorrente do princípio insculpido pelo artigo 5°, inciso XXXV, da CR/88. Assim, 

impõe-se seu cumprimento, sobretudo, pela Administração Pública que, vinculada muito mais 

do que o particular à lei, também está às decisões judiciais. 

Falar em eficaz acesso à justiça significa em última instância falar em 

concretização plena da ordem jurídica, por meio de um processo comprometido que, para 

além de entregar o bem da vida vindicado, visa à celeridade. Ademais, a esta ordem jurídica 

subordina-se todo aquele que viola ou ameaça direitos [seja um particular, ou mesmo um ente 

público]. 

Ultrapassada a fase cognitiva, a execução finaliza o processo. No plano ideal a 

parte vencida cumpre a sentença voluntariamente. Todavia, quando não verificada a execução 

voluntária, impõe-se a execução forçada como medida de eficácia. A isso equivale dizer que, 

se necessário for, o Estado poderá fazer uso da violência para o cumprimento de suas 

determinações. 

Todavia, não se verifica nas execuções forçadas contra a Fazenda Pública o 

mesmo tratamento. Isto porque, em virtude de uma ultrapassada, porém constitucional, 

imunidade sobre seus bens e verbas, quando a Administração Pública é condenada a pagar 

valor pecuniário, e não procede à execução voluntária, ela pode se valer de um procedimento 

especial para o adimplemento do quantum debeatur. Este é o famigerado regime dos 

precatórios judiciais. 
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A negligência da Administração Pública em relação ao cumprimento de decisões 

judiciais, prolatadas no âmbito de execuções em que a Fazenda Pública é vencida, se torna 

aguda quando observada a condescendência do Legislativo [que nada faz no sentido de alterar 

o sistema de precatórios], bem como a chancela do Judiciário [que não aplica as já esparsas 

medidas sancionatórias, como a intervenção federativa]. De fato, os três poderes parecem se 

alinhar numa demonstração de harmonia, que seria enaltecida se não fosse o fato de estar 

diametralmente oposta ao primeiro dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: o de construir uma sociedade justa. 

Embora não tenha sido objetivo do estudo aqui realizado, vale registrar que a 

mesma Administração Pública que é constantemente maculada por comprovados e excessivos 

casos de corrupção com desvio de verbas públicas, alega a impossibilidade de pagamento de 

créditos legítimos dos cidadãos por ausência de disponibilidade orçamentária; de seu turno, o 

legislativo institucionaliza a moratória estatal, criando inconstitucionais parcelamentos; e, 

finalmente, o judiciário, guardião do ordenamento jurídico, consente mansamente os 

argumentos da Administração Pública, deixando de aplicar as poucas reprimendas existentes. 

Com efeito, há uma completa inversão dos valores constitucionais, parecendo ser 

objetivo fundamental a construção de uma sociedade submissa, injusta e individualista, de 

modo que o conceito de cidadão retroage e retoma o posto súdito. Nesta esteira, há de 

reconhecer que a afirmação plena do, ainda em construção, Estado Democrático de Direito, 

depende de alterações de ordem constitucional e legal capazes de criar mecanismos eficazes 

de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. 
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