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RESUMO DE FAZENDA PÚBLICA PARA PROCURADORIAS 

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR  

Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Maciel, sou advogado, professor e 
Procurador do Município de Porto Alegre/RS.  

Graduado na Universidade Federal de Pernambuco, com extensão na 
Universidade de Coimbra/Portugal. Especialista LLM em Direito Corporativo 
pelo IBMEC/RJ. Mestre em Direito e Políticas Públicas pelo UNICEUB/DF, sou 
atualmente doutorando em Direito. 

Minha atuação profissional enquanto advogado particular é centrada no 
Direito Tributário e no Direito Administrativo, especialmente na defesa de 
servidores públicos. Assim, natural que em minha atuação profissional, eu 
litigue diariamente contra a Fazenda Pública. 

Além disso, também atuo como Procurador Municipal. Portanto, vivencio as situações nas quais a Fazenda 
Pública é demandada. Assim, no meu dia a dia, faço o estudo das teses relacionadas aos mais diversos 
assuntos para a elaboração das defesas, manifestações e pareceres. 

Trata-se de tema extremamente relevante para concursos públicos, em especial àqueles candidatos que 
buscam uma vaga em carreiras da Advocacia Pública, eis que veremos a essência da atuação prática do 
advogado público. Contudo, trata-se de tema com alta incidência também em concursos de Magistratura. 

A ideia é fazer um curso com bastante jurisprudência e focando nas questões de concursos das principais 
bancas do Brasil, tentando, sempre que possível, pesar nas questões específicas de seu concurso. 

Deixarei abaixo meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. 

Estou à disposição dos senhores. Espero que aproveitem nosso curso. 

Grande abraço, 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 
Canal no Telegram: https://t.me/estrategiapge 

Igor Maciel  
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ASPECTOS INTRODUTÓRIOS À FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO 

1 – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Primeiramente, a abrangência do conceito de Fazenda Pública limita-se às pessoas jurídicas de direito 
público: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além de suas respectivas Autarquias e Fundações de 
direito público. Demais disso, as agências, executivas ou reguladoras, por ostentarem o caráter de autarquias 
especiais, também integram o conceito de Fazenda Pública. 

Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como as fundações públicas de direito 
privado não gozam dos privilégios processuais aplicáveis à Fazenda Pública.  

Em juízo, a Fazenda Pública será representada por seus procuradores judiciais, titulares de cargos públicos e 
regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Tais procuradores não necessitam de procuração 
para atuarem, eis que mantém um vínculo legal com a Administração Pública. 

A Constituição Federal dispõe sobre a Advocacia Pública em seus artigos 131 (Advocacia Geral da União) e 
132 (Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal): 

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão 
vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei 
complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria 
e assessoramento jurídico do Poder Executivo.  

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação 
pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada. 

§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á 
mediante concurso público de provas e títulos. 

§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. 

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria 
jurídica das respectivas unidades federadas. 

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três 
anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após 
relatório circunstanciado das corregedorias. 
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A Lei Complementar 73/1993 (leitura obrigatória aos candidatos à Advocacia Pública Federal) regula o 
funcionamento da Advocacia Geral da União, que é responsável pela representação judicial e extrajudicial 
da União. Da mesma forma, a Constituição dos Estados e as Leis Orgânicas de cada Procuradoria regulam a 
matéria em âmbito estadual. Já a advocacia pública municipal depende da legislação local de cada Município, 
consoante será visto adiante. 

Em relação à Advocacia Pública Federal, após a Constituição Federal de 1988, a União passou a ser 
representada judicial e extrajudicialmente pela Advocacia Geral da União, sendo vedada aos membros do 
Ministério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. De acordo com o 
artigo 2º, da Lei Complementar 73/93 a Advocacia Geral da União compreende: 

I - órgãos de direção superior: 

a) o Advogado-Geral da União; 

b) a Procuradoria-Geral da União e a da Fazenda Nacional; 

c) Consultoria-Geral da União; 

d) o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União; e 

e) a Corregedoria-Geral da Advocacia da União; 

II - órgãos de execução: 

a) as Procuradorias Regionais da União e as da Fazenda Nacional e as Procuradorias da União e 
as da Fazenda Nacional nos Estados e no Distrito Federal e as Procuradorias Seccionais destas; 

b) a Consultoria da União, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, da Secretaria-Geral e das 
demais Secretarias da Presidência da República e do Estado-Maior das Forças Armadas; 

III - órgão de assistência direta e imediata ao Advogado-Geral da União: o Gabinete do 
Advogado-Geral da União; 

O Advogado Geral da União representa o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder 
Executivo, submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente da República e possui status de 
Ministro de Estado. Ele pode ser nomeado livremente pelo Presidente da República, independentemente de 
integrar ou não a carreira, na forma do art. 3º da LC 73/93. 

Nas causas de natureza tributária e também na execução da dívida ativa tributária, a União é representada 
em juízo pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe também executar dívidas de FGTS, 
multas por infração à CLT e multas penais não pagas. 

Já a Procuradoria Federal irá responsabilizar-se pela defesa das Autarquias e Fundações da União, enquanto 
que nas demais causas a União será representada pela Advocacia Geral da União. 
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Os procuradores estaduais fazem parte da Procuradora Geral do Estado, órgão integrante da Administração 
Direta estadual. Estes integram carreira vinculada ao Poder Executivo e, segundo o Supremo Tribunal 
Federal, a Constituição não lhes assegurou independência funcional, tal qual o fez para os membros do 
Ministério Público. 

Além disso, os Procuradores Estaduais não gozam da garantia de inamovibilidade sendo estes subordinados 
hierárquicos do Chefe do Poder Executivo que poderá interferir na sua atuação. Exatamente por isto, é 
inconstitucional a norma de Constituição Estadual que atribua autonomia funcional e administrativa à 
Procuradoria Estadual. 

Vale lembrar ainda que poderá o Chefe do Poder Executivo contratar advogados privados em questões 
específicas, mesmo quando existente quadro organizado de procuradores. 

No tocante à Advocacia Pública Municipal, o artigo 75, III, do CPC autoriza que o Prefeito possa representar 
o Município em juízo. Analisando a situação, a interpretação mais aceita pela doutrina é que a defesa do 
ente deve ser feita da seguinte forma: 

 

O STF deu uma nova interpretação à Representação Judicial das Autarquias ao estabelecer a 
inconstitucionalidade da previsão de procuradorias autárquicas para os Estados-membros. Para o Supremo 
Tribunal Federal, o art. 69 do ADCT implicitamente teria afirmado que a representação judicial dos Estados 
apenas e tão somente poderá ser feita pelas Procuradorias Estaduais, nos termos do artigo 132 da 
Constituição Federal, o qual estabelece o princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria 
jurídica dos estados e do Distrito Federal. 

Assim, a partir da Constituição de 1988, não se permite mais a criação de órgãos jurídicos distintos da 
Procuradoria-Geral do Estado, admite-se apenas a manutenção daquelas consultorias jurídicas já existentes 
quando da promulgação da Carta. 

Quanto aos Procuradores Legislativos, os órgãos do Poder Legislativo não possuem personalidade jurídica, 
mas apenas personalidade judiciária, a qual lhe autoriza atuar em juízo para defender os seus interesses 
estritamente institucionais: aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. 
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento neste sentido, através da Súmula 525: 

Representação 
Judicial dos 
Municípios

Sem Procuradoria 
Organizada

Atribuída ao Prefeito que deve constituir 
advogado mediante Procuração para defender o 

Município em Juízo. O Prefeito recebe as 
citações;

Com Procuradoria 
Organizada criada 

por Lei.

Atribuída ao Procurador. Este quem recebe as 
citações e intimações e atua em juízo 

independente de Procuração Representação in re 
ipsa.
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Súmula 525 - STJ - A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas 
personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos 
institucionais. 

Assim, decidiu o Supremo Tribunal Federal ser constitucional a criação de Procuradorias Legislativas tanto 
para a defesa dos interesses peculiares que assegurem a autonomia ou independência do Poder Legislativo 
frente aos demais poderes, como para análise de procedimentos jurídicos internos do órgão. 

2 – PRERROGATIVAS E PRAZOS PROCESSUAIS DA FAZENDA 
PÚBLICA 

As prerrogativas processuais aplicadas à Fazenda Pública não violam o princípio da isonomia, pois o que está 
em jogo no processo judicial que tramita em face da Administração Pública é o próprio interesse público em 
juízo - o interesse de toda a coletividade - e cabe à Fazenda zelar por sua proteção (DI PIETRO, 1991, pg. 160). 

As prerrogativas processuais aplicáveis à Fazenda Pública justificam-se em razão da discrepância processual 
existente entre esta e o particular, inexistindo inconstitucionalidade a respeito do tema. Esta é a forma de 
se dar efetividade ao princípio da igualdade material, tratando-se de forma desigual os desiguais. 

São prerrogativas da Fazenda Pública: 

a) Prazos diferenciados 

 

(VUNESP - Adv (Pref São Roque)/Pref São Roque/2020) ADAPTADA 

O Município goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos casos em que 
a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público, cuja contagem terá início a 
partir da intimação pessoal. 

Comentários 

Incorreto. Segundo art. 183, CPC/15, o prazo é contado em dobro, como regra. Isto é, não necessário 
que a lei específica estabeleça essa norma. 

b) Intimação pessoal 

Presentação 
Judicial da 

Fazenda Pública

CPC/73, Artigo 
188.

CONTESTAR - PRAZO EM 
QUÁDRUPLO.

RECORRER - PRAZO EM DOBRO.

Novo CPC, Artigo 
183.

Prazo tanto para contestar como 
para recorrer será sempre em 

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

Referida intimação (pessoal) poderá ser realizada por carga, remessa ou por meio eletrônico, conforme 
disposto no parágrafo 1º, do artigo 183. Segundo Leonardo Cunha (2017, pg. 56), a contagem dos prazos 
deve ser feita a depender da forma de intimação: 

i. Por carga – o início da contagem dos prazos deve se dar no dia da carga (art. 231, VIII, CPC/2015) 

ii. Por remessa dos autos – o dia da remessa dos autos com vistas e não da manifestação do ciente pela 

Administração Pública; 

iii. Por meio eletrônico – o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação ou término do prazo para 

que a consulta se dê (art. 231, V, CPC/2015). 

(VUNESP - Adv (Pref São Roque)/Pref São Roque/2020) ADAPTADA 

A intimação pessoal da Advocacia Pública far-se-á apenas por carga ou remessa. 

Comentários 

Incorreto. Segundo art. 183, §1º, CPC/15, a intimação poderá ser realizada por carga, remessa ou por 
meio eletrônico. 

(VUNESP - Proc Mun (RP)/Pref RP/2019) ADAPTADA 

Incumbe à Advocacia Pública, em especial, defender e promover os interesses públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos 
federativos, sendo certo que 

a sua intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. 

Comentários 

Correto, segundo art. 183, §1º, CPC/15. 

(VUNESP - Adv (Pref Registro)/Pref Registro/2018) ADAPTADA 

Pedro ingressa com ação indenizatória, na Justiça Comum, contra um Município paulista. Nesse caso, 
de acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar que 

o Município gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 
terá início a partir da intimação pessoal do advogado público ou através da publicação do ato no órgão 
oficial. 

Comentários 
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Incorreto. Segundo art. 183, §1º, CPC/15, o Município tem a prerrogativa de intimação pessoal, a qual 
é incompatível com a publicação no órgão oficial. 

No que tange à intimação por meio eletrônico, é válido ressalvar que a Lei 11.419/06 dispôs: 

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem 
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas 
pessoais para todos os efeitos legais. 

Já quanto à intimação de decisões judiciais proferidas em audiência, os advogados públicos presentes aos 
atos judiciais já saem intimados das decisões proferidas, conforme previsão do artigo 1.003, §1º do CPC. 

A Fazenda Pública gozará dessas prerrogativas dos prazos diferenciados sempre que atua em juízo, seja como 
parte, assistente ou interveniente. Contudo, o artigo 183, §2º, do Novo CPC, estabelece que não se aplica o 
benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 
público. 

Assim, não se aplica qualquer benefício de prazo à Fazenda Pública: 

a) Ação Rescisória (art. 975 do Novo CPC): 

Art. 975.  O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da 
última decisão proferida no processo. 

Da mesma forma, quando falamos do prazo para contestar a Ação Rescisória, segundo o artigo 970, do CPC, 
o relator irá conceder prazo para contestação nunca inferior a 15 e nem superior a 30 dias.  

b) Apresentar Impugnação à Execução (art. 535 do Novo CPC): 

Art. 535.  A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, 
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução, podendo arguir: 

c) Contestação em Ação Popular (art. 7º, IV, Lei 4.717/65): 

 IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte), a requerimento 
do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos 
os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, 
do decurso do prazo assinado em edital. 

d) Cumulado com prazo em dobro aplicável a litisconsortes com procuradores diferentes (art. 229, 
CPC/15) 
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Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia 
distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo 
ou tribunal, independentemente de requerimento. 

e) Ações de Controle de Concentrado de Constitucionalidade 

Nos autos da ADI 5814, o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou o entendimento de que a regra que 
confere prazo em dobro à Fazenda Pública para recorrer não se aplica aos processos objetivos, que se 
referem ao controle abstrato de leis e atos normativos.  

f) Manifestação da autoridade coatora em Mandados de Segurança (art. 7º, I, Lei 12.016/2009) 

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:  

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via 
apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 
informações; 

O Já em caso de recursos interpostos pela pessoa jurídica de direito público interessada, as regras do artigo 
183, caput, do Novo CPC são perfeitamente aplicáveis, dispondo a Fazenda Pública de prazo em dobro para 
apresentar eventual recurso no procedimento de Mandado de Segurança (seja apelação, agravo de 
instrumento, agravo interno ou recurso especial/extraordinário). 

3 – FAZENDA PÚBLICA COMO RÉ 

Art. 238.  Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 
integrar a relação processual. 

A citação não é pressuposto de existência do processo, representando, em verdade, uma condição de 
eficácia do processo em relação ao réu (art. 312, CPC), bem como um requisito de validade dos atos 
processuais que lhe seguirem (art. 239, CPC).  

De acordo com o artigo 242, § 3º, do CPC a citação da Fazenda Pública deverá ser feita de forma pessoal, por 
intermédio de Oficial de Justiça, através do respectivo órgão da Procuradoria do ente público. Ressalte-se 
que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data 
o prazo para apresentação de contestação (artigo 239, §1º, CPC).  

Quando o processo tramitar de forma virtual, a citação da Fazenda Pública deverá ocorrer, 
preferencialmente, por meio eletrônico (artigo 246, §1º e 2º).  

Uma vez citado, poderá o Réu (CUNHA, 2017, 88): reconhecer a procedência do pedido; quedar-se inerte, 
tornando-se revel ou apresentar defesa. 
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Pacificou a doutrina que uma vez constatada a inexistência de razão em determinado conflito, o ente 
público possui dever legal de reconhecer a procedência do pedido. Assim, poderá o ente público reconhecer 
a procedência do pedido do Autor desde que haja (CUNHA, 2017, pg. 89): 

i. Prévio processo administrativo, por meio do qual se conclua pela inexistência de razão do ente 
público no processo; 

ii. Prévia autorização da autoridade competente; 

iii. Fiscalização do ato pelo respectivo Tribunal de Contas; 

iv. O reconhecimento do direito em demandas idênticas; 

A revelia – ausência de apresentação de defesa pelo réu – induz dois efeitos: um material e outro processual. 
Materialmente, a revelia traduz-se na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor (artigo 344, 
CPC). Já no campo processual, tem-se a desnecessidade de intimação do Réu dos demais atos praticados no 
processo (artigo 346, CPC). 

O efeito processual da revelia aplica-se normalmente à Fazenda Pública, sendo certo que poderá intervir nos 
autos a qualquer momento e em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar (artigo 
346 e parágrafo único, CPC). 

Contudo, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o 
direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo 
Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. 

Neste sentido, tem-se, ainda, o artigo 345, II, do CPC: 

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

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 

Por fim, a defesa apresentada pela Fazenda Pública, tal qual pelo particular, sujeita-se aos princípios da 
concentração e eventualidade previstos nos artigos 336 e 342 do CPC. Assim, cabe ao ente público 
concentrar em sua contestação toda a matéria de defesa, não sendo possível invocar matérias novas em 
momento posterior, salvo nas exceções previstas no artigo 342: 

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: 

I - relativas a direito ou a fato superveniente; 

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; 

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de 
jurisdição 
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Contudo, a Fazenda Pública não se sujeita ao ônus da impugnação especificada dos fatos previsto no artigo 
341 do CPC. Tendo em vista o interesse público envolvido nas matérias discutidas pela Fazenda Pública a 
esta não se aplica a pena de confissão quanto aos fatos não impugnados. Tal entendimento decorre da 
presunção de legitimidade dos atos administrativos acima discutida. 

4 – DESPESAS REALIZADAS NO CURSO DO PROCESSO 

Quando litiga-se em juízo, necessário o pagamento pelo particular das despesas processuais segundo os 
ditames do artigo 82 do CPC. Em relação à Fazenda Pública, a disciplina das despesas realizadas no curso do 
processo segue o disposto no artigo 91, do CPC: 

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

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

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

O Superior Tribunal de Justiça já, inclusive, havia pacificado o entendimento através da Súmula 232: 

Súmula 232 - STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do 
depósito prévio dos honorários do perito. 

Além disso, destaque-se o art. 18 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública): 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo 
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. 

Todavia, a Fazenda Pública não realiza qualquer pagamento de custas processuais e emolumentos de forma 
adiantada, mas acaso seja derrotada na demanda, deverá ressarcir o vencedor da ação. 

Salienta-se que quando Estados e Municípios estiverem litigando na Justiça Federal, estes estarão isentos do 
pagamento de custas processuais, a teor do artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/86. 

Art. 4° São isentos de pagamento de custas:  

I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas 
autarquias e fundações; 
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Contudo, não se pode aceitar a constitucionalidade da Lei 9.028/95, razão pela qual defende-se que quando 
a União litigar nos Tribunais Estaduais esta não terá isenção de pagamento de custas, salvo se existente 
convênio ou lei estadual específica quanto à matéria. 

Extrai-se referido entendimento das Súmulas 178 e 483 do STJ: 

Súmula 178 - STJ - O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas 
ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. 

Súmula 483 – STJ - O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por gozar das 
prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. 

Além disso, a Fazenda Pública está dispensada do pagamento de preparo nos Recursos, por força do § 1º, 
do artigo 1.007, do Código de Processo Civil: 

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

(VUNESP - Proc (Pref SBC)/Pref SBC/2018) ADAPTADA 

O Código de Processo Civil traz em seu bojo algumas previsões e prerrogativas específicas para a 
Fazenda Pública e também para integrantes da Advocacia Pública, dentre elas: 

os entes públicos são dispensados do pagamento de custas recursais, previsão esta que não se aplica 
às suas autarquias. 

Comentários 

Incorreto. As autarquias estão abrangidas pelo conceito de Fazenda Pública, razão pela qual também 
estão dispensadas do pagamento de custas recursais, na forma do §1º, do art. 1.007, CPC/15. 

No mesmo sentido, tem-se a Lei 9.494/97 em seu artigo 1º-A: 

Art. 1º-A. Estão dispensadas de depósito prévio, para interposição de recurso, as pessoas 
jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e municipais. 

De acordo com o artigo 968, II, do CPC, é requisito da petição inicial da Ação Rescisória o depósito da 
importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por 
unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Contudo o § 1º do dispositivo citado 
expressamente afirma que tal exigência não se aplica à Fazenda Pública: 

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



 

 

 

 

 

15 
123 

Assim, a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas, está dispensada do depósito prévio para propositura 
de Ação Rescisória. Neste sentido, tem-se a Súmula 175 do STJ: 

Súmula 175 - STJ - Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS. 

Igualmente, o § 3º, do artigo 1.026, do Novo Código de Processo Civil faz a ressalva de que não se aplica à 
Fazenda Pública a necessidade de prévio depósito de multa processual quando da interposição de 
qualquer recurso. Esta poderá interpor o recurso normalmente, recolhendo a multa ao final do processo. 

Por fim, pacificou o STJ que o benefício da justiça gratuita não impõe ao Estado o ônus de custear todas as 
provas requeridas pelo beneficiário no curso do processo (REsp 1.286.094-CE). Assim, sendo o Autor 
beneficiário da justiça gratuita e não tendo condições de suportar o ônus dos honorários periciais, caberá ao 
Juiz nomear perito que aceite receber sua remuneração ao fim do processo ou perito vinculado à repartição 
administrativa.  

5 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

De acordo com o artigo 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 
vencedor, devendo em cada caso, o fixar os valores (entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) 
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa atualizado.  

Quando a Fazenda Pública for parte, deverão ser obedecidos os seguintes percentuais, considerando-se o 
valor do salário mínimo vigente à época da liquidação da sentença (parágrafo 3º): 

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; 

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos; 

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos; 

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos; 

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 
econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

Grande vitória da advocacia pública no Novo CPC deu-se com a conquista dos direitos previstas no parágrafo 
19, do artigo 85, do CPC: 
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§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. 

Quando no julgamento da causa o valor do benefício econômico obtido pelo autor for superior a 200 salários 
mínimos, os honorários incidirão até esta quantia conforme a faixa prevista no inciso I, do § 3º, até tal 
quantia. Naquilo que exceder a 200 e estiver abaixo de 2000 salários mínimos, deve-se observar o percentual 
do inciso II, e assim sucessivamente, conforme previsão do parágrafo 5º: 

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

Ademais, os limites previstos no parágrafo 3º, aplicam-se em qualquer caso, independente do conteúdo da 
decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. Por fim, conforme 
será visto quando falarmos sobre precatórios: 

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 
enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. 

Ao julgar as ADIns 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, nas quais a constitucionalidade do recebimento de honorários 
advocatícios por advogados públicos estava sendo questionada, o plenário do STF, em 19/06/2020, decidiu 
que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e estabeleceu 
que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência mensais de advogados públicos não poderá 
exceder o teto dos ministros do Supremo. 

Ressalte-se que, nos termos do RE 663696, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 

“A expressão ‘procuradores’ contida na parte final do inciso XI do artigo 37 da Constituição da 
República compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções 
essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,75% do subsídio mensal em 
espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal”. 

6 – PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA 

O Código Civil de 1916 previa prazos prescricionais bastante amplos, alguns de até 20 anos. Em uma tentativa 
de se privilegiar a Administração Pública, em razão da ampla burocracia necessária para efetivar sua defesa 
e da dificuldade de guardar documentos essenciais por tanto tempo, previu o Decreto 20.910/32: 

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer 
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

Por outro lado, quando houver uma pretensão em face das Sociedades de Economia Mista ou de Empresas 
Públicas, o prazo prescricional aplicável será o do Código Civil. Neste sentido, eis o teor da Súmula 39, do 
STJ (editada na vigência do Código Civil de 1916): 
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SUMULA 39 STJ – 08.04.1992. Prescreve em vinte anos a ação para haver indenização, por 
responsabilidade civil, de sociedade de economia mista. 

Com o novo Código Civil, o prazo prescricional de demandas de responsabilidade civil propostas em face de 
sociedades de economia mista e empresas públicas passou a ser de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, 
parágrafo 3º, inciso VI. 

Art. 206. Prescreve: (...) 

§ 3o Em três anos: 

V - a pretensão de reparação civil; 

Em demandas indenizatórias, o STJ, em julgamento sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, fixou que 
o Decreto 20.910/32 encerra norma especial que deverá prevalecer sobre a norma de caráter geral (Código 
Civil) e que o artigo 10 do Decreto 20.910/32 apenas refere-se aos prazos anteriores à sua edição, não 
contemplando os prazos posteriores. Logo, o prazo prescricional a ser aplicado mesmo nas demandas 
indenizatórias propostas em face da Administração Pública deve ser quinquenal (REsp 1251993/PR): 

Assim também afirma o Enunciado 40 da I Jornada de Direito Administrativo CJF/STJ: 

Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional 
quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 (art. 1º), em detrimento do prazo trienal 
estabelecido no Código Civil de 2002 (art. 206, §3º, V), por se tratar de norma especial que 
prevalece sobre a geral. 

Também decidiu o STJ, por isonomia, que o prazo prescricional aplicável nas demandas propostas pela 
Fazenda Pública deve ser o mesmo aplicável quanto às demandas contra ela propostas (AgInt no AREsp 
169.272/GO).  

Em relação às ações de ressarcimento ao erário, decidiu o STF, que são imprescritíveis as ações de 
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa 
(RE 852475/SP), havendo que se diferenciar o ilícito civil, do ilícito penal e, ainda, do ilícito de improbidade 
administrativa. Para a Suprema Corte, é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública 
decorrente de ilícito civil (RE 669069).  

Esquematizando, temos que: 

Ação de reparação de danos à Fazenda Pública 
decorrentes de ilícito civil 

PRESCRITÍVEL (STF RE 669069/MG) 

Ação de ressarcimento decorrente de ato de 
improbidade administrativa praticado com CULPA 

PRESCRITÍVEL (deve ser proposta no prazo do art. 
23 da LIA) 

Ação de ressarcimento decorrente de ato de 
improbidade administrativa praticado com DOLO 

IMPRESCRITÍVEL (§ 5º do art. 37 da CF/88). 

Ressalte-se ainda a recente Súmula 647 do STJ: 
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Súmula 647-STJ: São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais 
decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos 
durante o regime militar. 

Proposta a demanda e transitada em julgado, terá o particular o direito a executar o título judicial. É pacífico 
o entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual o prazo de prescrição aplicável a este título 
será o mesmo da ação ordinária: 

Súmula 150/STF – 13.12.1963 - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 

Assim, o prazo prescricional aplicável às execuções propostas em face da Fazenda Pública será de 05 (cinco) 
anos contados do trânsito em julgado da decisão.  

Quanto às multas ambientais, pacificou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual as 
ações de cobrança a elas relacionadas prescrevem em cinco anos, contados do término do processo 
administrativo: 

Súmula 467/ STJ - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a 
pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. 

A respeito da suspensão e interrupção, de acordo com o artigo 202, do Código Civil, o prazo prescricional 
poderá ser interrompido uma vez, independentemente de quem seja a pessoa favorecida pelo prazo 
prescricional: 

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: 

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a 
promover no prazo e na forma da lei processual; 

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; 

III - por protesto cambial; 

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; 

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito 
pelo devedor. 

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, 
ou do último ato do processo para a interromper. 

Com a vigência do atual Código Civil, o ato que interrompe a prescrição não é mais a citação válida, mas sim 
o despacho que ordenar a citação, ainda que o juiz não seja competente. 
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Além disso, a interrupção da prescrição gerada pelo despacho citatório retroage à data da propositura da 
demanda, nos termos do artigo 240, §§ 1º e 2º do CPC: 

Art. 240.  A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 
proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

Ocorre que, acaso seja necessário ao Autor a adoção de alguma providência essencial para viabilizar a citação 
do Réu, este precisará tomar no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de a interrupção do prazo prescricional não 
retroagir à data da propositura da demanda, nos termos do parágrafo 2º, do referido artigo: 

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 
viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º. 

O Código de Processo Civil previu, contudo, que não poderá a parte ser prejudicada em razão da demora 
atribuída ao próprio Poder Judiciário em efetivar tanto o despacho citatório como a citação em si do Réu. 
Assim, o parágrafo 3º, do artigo 240, do CPC estabelece que: 

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 

Neste sentido, tem-se a Súmula 106 do STJ: 

SÚMULA 106 – STJ – 03.06.1994 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora 
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da 
arguição de prescrição ou decadência.  

Interrompida a prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, o prazo volta a correr pela metade do 
prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Este é o teor 
dos artigos 8º e 9º do Decreto 20.910/32. 

Explica-se: acaso surgida uma pretensão do particular em face da Fazenda Pública e, um ano após, aquele 
promove um ato que interrompa a prescrição, não seria justo que o prazo prescricional voltasse a correr – 
passada a interrupção - por apenas dois anos e meio. Isto porque o particular que fora diligente seria 
prejudicado (prazo prescricional total ficaria em 3 anos e meio). 

A solução encontrada pela jurisprudência foi no sentido de que o prazo prescricional interrompido sempre 
voltará a correr pela metade, mas jamais ficando o prazo prescricional total aquém dos cinco anos previstos 
no artigo 1º, do Decreto 20.910/32. 

Neste sentido: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art397
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art397
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Súmula 383, STF - A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e 
meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular 
do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. 

(VUNESP – Advogado – DESENVOLVESP - 2014) ADAPTADA 

No que diz respeito à prescrição e à Administração Pública, assinale a alternativa correta. 

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato 
interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa 
durante a primeira metade do prazo. 

Comentários 

Correto, consoante Súmula 383, STF. 

E, apenas ocorrerá impedimento, suspensão ou interrupção dos prazos decadenciais acaso haja expressa 
ressalva legal, nos termos do artigo 207, do Código Civil: 

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que 
impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. 

De acordo com o artigo 487, inciso II, do CPC, poderá o juiz conhecer, de ofício, a prescrição. Contudo, o 
parágrafo único do referido artigo 487 estabelece a necessidade de o juiz ouvir as partes antes de reconhecer 
a prescrição, salvo em hipóteses de improcedência liminar do pedido: 

Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; (...) 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 
reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. 

Por fim, cabe-nos analisar a diferença da prescrição de prestações de trato sucessivo da prescrição que 
atinge o próprio fundo do direito.  

Quanto a demandas que envolvam o pagamento de prestações periódicas, a prescrição irá atingir cada uma 
das parcelas sucessivamente, nos termos do artigo 3º, do Decreto 20.910/32: 

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá 
progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo 
presente decreto. 

Acaso algum servidor tenha direito a receber do Estado determinada parcela remuneratória, mas a 
Administração permanece omissa quanto ao pagamento, tem-se uma prestação de trato sucessivo e a 
prescrição ocorrerá mês a mês.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art332§1
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Neste sentido: 

SÚMULA 85 – STJ – DJ 02.07.1993 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda 
pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da 
ação. 

Contudo, acaso haja o pronunciamento expresso da Administração negando formalmente o direito da parte, 
teremos a negativa do próprio fundo do direito, iniciando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.  

Ademais, segundo apontado por Leonardo Cunha, em casos de leis de efeitos concretos que imediatamente 
afetam a esfera jurídica do titular do direito, suprimindo-lhe uma vantagem tem-se que o marco inicial do 
prazo prescricional é a data da publicação da lei, não se aplicando a Súmula 85 do STJ. (2016, pg. 70). 

Efetivamente: 

a) Ato que REDUZ a remuneração do servidor: Prestação de trato sucessivo; Prazo Prescricional renova-
se mês a mês; Aplica-se a Súmula 85, do STJ (AgRg no REsp 1155647/SP). 

b) Ato que SUPRIME a remuneração do servidor: Ato único que atinge o próprio fundo do direito; Prazo 
Prescricional conta-se a partir do ato; NÃO se aplica a Súmula 85, do STJ (AgRg no REsp 1524593/SC). 

Vejamos alguns julgados: 

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o ato de 
enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos 
concretos, não caracterizando relação  de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide 
sobre o próprio fundo de direito.(...) (AgRg no AREsp 689.019/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA 
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016) 

1. Na ação em que se verifica que a parte autora não foi beneficiada pela progressão funcional 
prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração, incide a Súmula 85 do STJ, 
segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como 
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (...)  

(AgRg no AREsp 761.016/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016). 

7 – INTERVENÇÃO ANÔMALA 

A Lei Federal 9.469/97, em que pese discorrer – na imensa maioria de seus artigos – sobre a atuação 
específica da União em juízo ou fora dele, dispõe em seu artigo 5º e parágrafo único: 

Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. 
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Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa 
ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da 
demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo 
juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, 
hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. 

A grande diferença entre esta modalidade de intervenção e as demais previstas no Código de Processo Civil 
é a desnecessidade do ente público demonstrar interesse jurídico para ingressar no feito, bastando, no caso 
concreto, a existência de interesse meramente econômico, ainda que indireto. 

(VUNESP – Procurador – PGM/SP - 2014) ADAPTADA 

A respeito da intervenção das pessoas de direito público em causas cuja decisão possa lhes gerar 
efeitos, assinale a alternativa correta. 

É admitida a intervenção mesmo que se trate de efeitos reflexos indiretos e de natureza econômica. 

Comentários 

Correto, segundo art. 5º, da Lei 9.469/97. 

Em que pese discussão doutrinária acerca da natureza jurídica deste tipo de intervenção, se nova modalidade 
de intervenção de terceiros (Fredie Didier), se intervenção anômala (Luiz Guilherme Marinoni) ou se amicus 
curiae (Cássio Scarpinella Bueno), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de se tratar de 
assistência simples (EREsp 570.926/SP). 

E, não é a simples intervenção do Poder Público que irá deslocar a competência da demanda, conforme já 
decidiu o STJ (REsp 1097759/BA). 

Por fim, dada a incompatibilidade com o rito especial do Mandado de Segurança, não admite o STJ a 
intervenção prevista no parágrafo único, do artigo 5º, da Lei 9.469/1997 neste tipo de procedimento (AgRg 
no MS 16.702/DF). 

8 – DENUNCIAÇÃO DA LIDE 

A denunciação à lide é uma espécie de intervenção de terceiros e está prevista no artigo 125 do Código de 
Processo Civil. Em verdade, trata-se de instituto que se fundamenta no direito de regresso que teria uma das 
partes em relação a um terceiro: acaso esta parte saia derrotada na demanda, caberia o ressarcimento do 
valor da condenação por este terceiro, seja por previsão legal ou contratual. 

Assim, tendo como foco a celeridade, a duração razoável e a eficiência do processo, permite-se a utilização 
do instituto da denunciação da lide e, conforme preceitua o artigo 129, do CPC: 

Art. 129.  Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da 
denunciação da lide. 
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Parágrafo único.  Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido 
examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de 
sucumbência em favor do denunciado. 

Em relação à Fazenda Pública, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, caberia à 
Administração o direito de regresso em face do agente público causador do dano em casos de dolo ou culpa: 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

O Superior Tribunal de Justiça pacífico ou entendimento que a denunciação da lide ao agente público 
causador não é obrigatória. É que a responsabilidade civil do Estado consagrada no parágrafo 6º, do artigo 
37, da Constituição Federal é na modalidade objetiva. Assim, para haver a responsabilização do Estado seria 
necessário tão somente ao autor da demanda a demonstração: do ato ilícito; do efetivo dano; do nexo causal 
entre a conduta e o dano, já o direito de regresso do Estado em face do agente público é baseado na 
existência de dolo ou culpa deste (responsabilidade civil subjetiva). 

Não seria possível, portanto, a denunciação à lide do agente público em demandas que envolvam a 
responsabilidade civil objetiva do Estado, eis que desnecessário nestas causas a instrução processual que 
demonstre a existência de dolo ou culpa do agente. Já a ação de regresso em face do agente, exige tal 
instrução (REsp 1501216/SC). 

Contudo, a doutrina admite a responsabilidade civil subjetiva do Estado em casos de atos omissivos dos seus 
agentes, desde que referida omissão não seja específica. Nestas hipóteses, alguns doutrinadores defendem 
que seria possível a denunciação à lide. 

9 – REMESSA NECESSÁRIA 

O Novo Código de Processo Civil adotou a terminologia de Remessa Necessária para o antigo instituto 
denominado reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório. A mudança, contudo, foi 
meramente terminológica. Trata-se de ferramenta de proteção do ente público, resguardando um benefício 
processual concebido com o objetivo de se proteger o interesse público. 

O Novo CPC manteve a situação topográfica da remessa necessária identificando-a não como um recurso, 
mas como uma condição de eficácia da sentença (DIDIER, 2016, PG. 402). 

Acaso o juiz não determine o envio dos autos ao respectivo Tribunal após prolatar uma sentença sujeita à 
remessa necessária, referida sentença jamais transitará em julgado. Não será necessário, portanto, que a 
Fazenda Pública maneje uma Ação Rescisória para desfazer o julgado – acaso tenha deixado transcorrer o 
prazo recursal.  

Caberá ao ente público tão somente atravessar uma petição simples requerendo que o magistrado 
determine o envio dos autos ao Tribunal, eis que a ausência de tal remessa impede o trânsito em julgado, 
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podendo o juiz corrigir a omissão a qualquer momento, não havendo preclusão quanto à matéria. Este 
entendimento está sedimentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal: 

SÚMULA 423 – STF - Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, 
que se considera interposto ex lege. 

O Novo Código de Processo Civil previu a remessa necessária no artigo 496: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - súmula de tribunal superior; 

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

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

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

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=423.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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Tenhamos em mente sempre que a remessa necessária é o instituto através do qual não produzirá efeitos, 
senão após confirmada pelo respectivo tribunal, a sentença proferida contra a Fazenda Pública; ou que 
julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. 

Todos os entes da Fazenda Pública estão abrangidos pelo dispositivo legal, estando superada a Súmula 620 
do Supremo Tribunal Federal editada antes mesmo da Constituição Federal de 88: 

Súmula 620 – STF - A sentença proferida contra autarquias não está sujeita a reexame necessário, 
salvo quando sucumbente em execução de dívida ativa – ENTENDIMENTO SUPERADO. 

Hoje o entendimento pacífico é que também as autarquias e fundações públicas se sujeitam ao conceito de 
Fazenda Pública e, por conseguinte, ao reexame necessário (REsp 1300505/PA). 

Quanto à extensão do duplo grau de jurisdição, este devolve ao tribunal todas as parcelas da condenação 
imposta à Fazenda Pública, inclusive honorários advocatícios. Trata-se de disposição sumulada pelo STJ no 
enunciado 325: 

Súmula 325 – STJ - A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da 
condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. 

Saliente-se que o artigo 356 do CPC elencou hipóteses em que o juiz, mediante uma decisão interlocutória, 
poderá decidir o mérito de uma determinada questão posta nos autos. Ademais, nos termos dos parágrafos 
2º e 4º, do artigo 356, do CPC, referida decisão poderá ser inclusive objeto de liquidação e execução imediata. 
Contudo, por não extinguir o processo, tal pronunciamento judicial trata-se de uma decisão interlocutória 
que resolve parcialmente o mérito e pode formar coisa julgada. 

Todavia, se uma decisão de tal natureza for proferida contra a Fazenda Pública, Didier entende que (2016, 
pg. 405) é preciso que haja seu reexame pelo tribunal respectivo; é preciso, enfim, que haja remessa 
necessária. Significa, então, que há remessa necessária de sentença, bem como da decisão interlocutória 
que resolve parcialmente o mérito. 

Segundo o STJ, em sentenças que não se resolve o mérito da demanda não há uma decisão contra a Fazenda 
Pública, não se justificando o reexame da matéria pelo tribunal, eis que só há remessa necessária se a 
sentença for de mérito e contrária ao Poder Público (AgRg no AREsp 335.868/CE). 

Vale lembrar ainda que independentemente do valor da condenação, das partes envolvidas e da matéria 
discutida, no Mandado de Segurança sempre haverá remessa necessária na sentença que conceder a 
segurança, dado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 14, da Lei 12.016/2009: 

Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.  

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de 
jurisdição. 

Ressalte-se que não caberá reexame necessário na decisão liminar proferida em Mandado de Segurança, 
apenas quando da concessão da segurança em si. 
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De acordo com o artigo 19, da Lei 4.717/65, na ação popular a remessa necessária está prevista em relação 
às sentenças que extinguem o processo sem resolução do mérito e em relação às sentenças que julgam 
improcedente o pedido: 

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao 
duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da 
que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. 

Ademais, segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação analógica, as sentenças proferidas 
da mesma forma nas Ações Civis Públicas também se sujeitam à remessa necessária (AgInt no REsp 
1596028 / MG). No mesmo sentido, a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação 
de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do 
CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei n. 4.717/65 (EREsp 1220667 / MG). 

Por fim, nos termos do art. 475, II, do CPC, é cabível reexame necessário quando se tratar de embargos 
propostos em execução de dívida ativa, mas não cabe recurso de ofício contra a sentença proferida em 
embargos à execução de título judicial (REsp 1467426/SP). 

Quanto ao procedimento, a remessa necessária seguirá no tribunal o mesmo procedimento aplicável ao 
Recurso de Apelação.  

O artigo 1.013, parágrafo 3º, do CPC estabelece a possibilidade de o próprio Tribunal apreciar desde logo o 
mérito de demandas extintas sem seu julgamento em recurso de apelação. Tal dispositivo também deve ser 
aplicado à remessa necessária. 

Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde 
logo o mérito quando: 

I - reformar sentença fundada no art. 485; 

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da 
causa de pedir; 

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; 

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. 

Ressalte-se apenas que, por se tratarem de decisões interlocutórias que não resolvem o mérito, o disposto 
no inciso I, do parágrafo 3º, não se aplica à remessa necessária. 

Ademais, a vedação ao reformatio in pejus também se aplica à remessa necessária, não podendo o tribunal 
agravar a condenação da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 45 do STJ: 

Súmula 45 – STJ - No reexame necessário é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à 
Fazenda Pública. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art485
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Mesmo que a Fazenda Pública apresente Recurso de Apelação quanto à sentença de 1º grau e tal recurso 
seja apenas parcial, a remessa necessária será total, devolvendo toda a matéria para o Tribunal. 

Destaque-se que, em julgamento da 1ª Seção, o Superior Tribunal de Justiça mudou o seu entendimento, 
passando a entender que inexiste qualquer óbice ou abuso de direito por parte da Fazenda Pública ao 
interpor Recurso Especial de acórdão proferido em remessa necessária (AgRg no REsp 1450676/SE). 

Por fim, os parágrafos 3º e 4º, do artigo 496 do CPC estabelecem hipóteses em que a remessa necessária 
será dispensada. De acordo com o parágrafo 3º, do artigo 496, será dispensada a remessa necessária quando 
a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: 

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

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

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

(VUNESP - Procurador Jurídico (Alumínio)/2016) ADAPTADA 

Sobre as disposições do Código de Processo Civil a respeito da eficácia da sentença no que concerne à 
remessa necessária, certo é que 

mesmo não havendo apelação, a sentença proferida contra a União que tenha um valor mínimo 
superior a 1.000 salários-mínimos deverá passar pela remessa necessária, sendo que se o juiz não o 
fizer deverá o presidente do respectivo tribunal avocá-la. 

Comentários 

Correto, conforme art. 496, §§1º e 3º do CPC. 

Referido montante deve ser apreciado no momento em que a sentença seja proferida e não quanto ao valor 
emprestado à petição inicial ou quanto ao valor do momento da execução do julgado. 

Assim, apenas a sentença certa e líquida com valores inferiores aos previstos acima é que poderão ter a 
remessa necessária dispensada, não se aplicando às sentenças ilíquidas. Este, inclusive é o teor da Súmula 
490 do STJ: 

Súmula 490 – STJ - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do 
direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. 

Referida súmula fora editada com base no CPC/73. Assim, o entendimento deve ser mantido, alterando-se, 
contudo, os limites legais. 
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De acordo com os incisos I, II e III, do parágrafo 4º, do artigo 496 do CPC, dispensa-se a remessa necessária 
também quando a sentença estiver fundada em súmula de Tribunal Superior ou em entendimento firmado 
em casos repetitivos. Estes podem ter sido proferidos tanto em acórdãos do Supremo Tribunal Federal ou 
Superior Tribunal de Justiça (inciso II), como em incidentes de demandas repetitivas ou assunção de 
competência (inciso III). 

(VUNESP - Procurador do Município de Sorocaba/2018) ADAPTADA 

Considere o caso hipotético a seguir.  O Município ajuizou uma ação de execução fiscal, no valor de R$ 
95.400,00 (equivalente a 100 salários-mínimos). O devedor/executado ajuizou embargos à execução, 
que foram julgados procedentes. O fundamento da decisão que acolheu os embargos foi o 
entendimento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão executória, visto que o processo ficou 
mais de sete anos parado após sua suspensão em razão da não localização de bens penhoráveis, com 
base na Súmula no 314 do STJ ("Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o 
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."). 
Considerando que os fatos que serviram de fundamento à sentença são verdadeiros e incontroversos, 
é correto afirmar que, no caso relatado, 

apesar de o valor da causa, em tese, permitir a remessa necessária, no presente caso esta não seria 
aplicável, em razão de a decisão estar fundada em súmula do STJ. 

Comentários 

Correto, conforme art. 496, §4º, inciso I, do CPC. 

Por fim, não será cabível, ainda, a remessa necessária se a sentença estiver fundada em entendimento 
coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, 
consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa (inciso IV). 

(VUNESP - Procurador (VALIPREV)/2020) ADAPTADA 

Determinadas sentenças proferidas contra o poder público estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, 
não produzindo efeito senão depois de confirmadas pelo tribunal. Conforme os contornos conferidos 
pelo ordenamento jurídico brasileiro, é verdadeiro afirmar que não haverá remessa necessária: 

quando a sentença estiver fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada 
no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula 
administrativa. 

Comentários 

Correto, conforme art. 496, §4º, inciso IV do CPC.  
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TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA   

1 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA 

A Tutela Provisória representa decisão tomada com base em cognição sumária e concede imediata eficácia 
à tutela definitiva pretendida, seja ela cautelar ou satisfativa. Tal decisão provisória será substituída no futuro 
por uma tutela definitiva, que a confirme, revogue ou modifique. 

De acordo com o artigo 294, do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em 
urgência ou em evidência, cada um com seus requisitos específicos: 

Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 
caráter antecedente ou incidental. 

Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. 

Art. 296.  A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a 
qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único.  Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia 
durante o período de suspensão do processo. 

Art. 297.  O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da 
tutela provisória. 

Parágrafo único.  A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 
cumprimento provisório da sentença, no que couber. 

Art. 298.  Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz 
motivará seu convencimento de modo claro e preciso. 

Art. 299.  A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo 
competente para conhecer do pedido principal. 

Parágrafo único.  Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal 
e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar 
o mérito. 

A tutela provisória de urgência está prevista no artigo 300 e seguintes do CPC e será cabível quando 
presentes elementos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
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Conforme o Novo CPC, os requisitos para deferimento da tutela de urgência serão, portanto, o perigo, a 
urgência, o risco da demora na efetivação da prestação jurisdicional e, desde que o Autor demonstre a 
probabilidade de seu direito. 

O pedido de tutela de urgência poderá ser feito de forma antecedente ou incidental. As tutelas satisfativas 
requeridas antecipadamente estão previstas nos artigos 303 e 304 do CPC, enquanto as tutelas cautelares 
requeridas antecipadamente estão previstas nos artigos 305 a 310 do CPC. Já a tutela de urgência requerida 
em caráter incidental não exige qualquer procedimento específico, eis que poderá ser feita através de 
simples petição nos próprios autos. 

Por seu turno, a tutela provisória satisfativa cautelar poderá ser requerida de forma antecedente nos termos 
dos artigos 305 e seguintes do CPC. 

A tutela provisória de evidência será concedida quando constatadas situações específicas previstas no artigo 
311 do CPC, quando: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório 
da parte; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado 
em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega 
do objeto custodiado, sob cominação de multa; e a petição inicial for instruída com prova documental 
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 
razoável. 

2 – DAS HIPÓTESES LEGAIS DE VEDAÇÕES À TUTELA ANTECIPADA 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

Inegável que possível o deferimento de tutela provisória em face da Administração Pública. Contudo, há 
diversas hipóteses legais que vedam a concessão de tais medidas quando a parte demandada é a Fazenda 
Pública. 

São elas: 

a) Lei 12.016/2009 (Mandado de Segurança) 

De acordo com o artigo 7º, §2º, da Lei 12.016/2009: 

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 
tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 
pagamento de qualquer natureza.  

Ademais, concedida a segurança, nos casos em que vedada a concessão de liminar, a sentença não poderá 
ser executada provisoriamente, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º: 

Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.  
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§ 3º A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, 
salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.  

b) Lei 8.437/92 (Disciplina a concessão de medidas cautelares contra o Poder Público) 

Já o artigo 1º, da Lei 8.437/92, com ideia bastante similar, assim disciplina outros procedimentos (que não 
apenas o Mandado de Segurança): 

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

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

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

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

§ 5º Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou 
previdenciários. 

c) Lei 9.494/97 (Disciplina a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública) 

Por outro lado, a Lei 9.494/97 disciplina a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública e 
dispõe em seus artigos 1º e 2º-B: 

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 
disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 
1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 
de junho de 1992. 

(...) 

Art. 2º-B.  A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de 
pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas 
autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.  

A Lei 12.016/2009 revogou a Lei 4.348/64, razão pela qual a referência normativa acima feita deve ser o 
parágrafo 2º, do artigo 7º, da Lei 12.016/2009. 
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d) Lei 8.036/1990 (Disciplina o FGTS)  

A lei 8.036/90 que disciplina o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço também possui dispositivo vedando 
a concessão de liminares, conforme previsto no seu artigo 29-B: 

Art. 29-B.  Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar 
ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada 
prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil que impliquem saque ou movimentação 
da conta vinculada do trabalhador no FGTS.  

e) Novo Código de Processo Civil. 

Arrematando qualquer discussão acerca do cabimento dos dispositivos legais acima transcritos com a 
sistemática de tutela provisória trazida pelo CPC, o artigo 1.059 do novo dispositivo legal assim estabelece: 

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

Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Ação Direta de Constitucionalidade de número 04, 
declarou que o artigo 1º da Lei 9.494/97 é constitucional. 

Significa, então, que se não há vedação legal, em qualquer outro caso poderá ser deferida liminar. Por outro 
lado, discorrendo sobre o artigo 1º, da Lei 9.494/97, Leonardo Cunha afirma que (2016, pg. 301): 

Embora tenha reconhecido a constitucionalidade das restrições e vedações à concessão da tutela 
antecipada contra o Poder Público, o STF vem conferindo interpretação restritiva ao referido 
dispositivo, diminuindo seu âmbito de abrangência para negar reclamações constitucionais em 
algumas hipóteses em que lhe parece cabível a medida antecipatória, mesmo para determinar o 
pagamento de soma em dinheiro. 

E cita os seguintes exemplos (pg. 302): 

“Não ofende a decisão liminar proferida na ADC nº 4, a antecipação de tutela que implica ordem 
de pagamento de verba de caráter indenizatório.” (Rcl 5174 AgR) 

“Não ofende a autoridade do acórdão proferido na ADC nº 4, a decisão que, a título de 
antecipação de tutela, assegura a candidato aprovado em concurso a nomeação e posse em 
cargo público.” (Rcl 5983 AgR) 

Nestes casos, a tutela antecipada não seria deferida para impor qualquer pagamento ou vantagem ao 
servidor público. Em verdade, o pagamento da remuneração é consequência secundária da decisão judicial. 
Tal hipótese não se encaixa, conforme decidido pelo STF, na proibição do artigo 1º, da Lei 9.494/97. 
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3 – REVOGAÇÃO DA TUTELA E RETORNO AO ESTADO ORIGINAL 

Concedida a tutela provisória, seus efeitos conservam-se durante todo o processo, observando-se no que 
couber, as regras relativas ao cumprimento provisório da sentença, conforme previsto nos artigos 296 e 
297 do CPC: 

Art. 296.  A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a 
qualquer tempo, ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único.  Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia 
durante o período de suspensão do processo. 

Art. 297.  O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da 
tutela provisória. 

Parágrafo único.  A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 
cumprimento provisório da sentença, no que couber. 

Ocorre que de acordo com o artigo 520, II, do CPC, revogada modificada ou anulada a decisão provisória, fica 
sem efeito a medida, restituindo-se as partes ao estado anterior: 

Art. 520.  O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito 
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao 
seguinte regime: 

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, 
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos 
autos; 

Assim, deferida uma antecipação de tutela em face do Ente Público para custear determinado medicamento 
ao paciente, acaso esta decisão seja anulada, pela inteligência do artigo 520, inciso II, do CPC, seria necessário 
que o Autor da demanda restituísse os valores gastos pela Administração. 

Para evitar situações díspares e injustas, surgira na doutrina e jurisprudência a teoria do fato consumado, 
em relação a decisões provisórias que vigoraram por longo período de tempo e foram revogadas 
posteriormente. Aplica-se tal teoria em hipóteses nas quais a restauração da estrita legalidade ocasionaria 
mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo.  

Seriam, pois, situações excepcionalíssimas que demandam a análise do caso concreto. Neste sentido já 
decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp: 460157/PI): 

Todavia, a regra é a inaplicabilidade da teoria do fato consumado, eis que expressamente previsto em lei 
(artigo 520, II, CPC) o retorno ao estado original.   

Por fim, quanto à tutela provisória proferida para determinar o pagamento ou para impor acréscimos em 
benefícios previdenciários. Reformada, anulada ou revogada a decisão judicial, deverá o beneficiário 
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devolver os valores recebidos com o objetivo de se retornar ao estado original. Há que se respeitar, contudo, 
o limite de descontos em folha ou a margem consignável do beneficiário. 

Certo é que pacificou o Superior Tribunal de Justiça a necessidade de devolução dos benefícios pagos por 
força de medida judicial posteriormente revogada, anulada ou reformada (REsp 1401560/MT). 

Além disso, o STJ estabeleceu que o ressarcimento de eventuais prejuízos advindos com o deferimento da 
tutela provisória posteriormente revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, 
sempre que possível, deverá ser liquidado nos próprios autos (REsp 1770124/SP). 

4 – MEIOS DE IMPUGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDE A 
TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

Três são os meios de se impugnar uma tutela provisória em face da Fazenda Pública: o Agravo de 
Instrumento, a Suspensão de Antecipação de Tutela e a Reclamação Constitucional. É possível, inclusive, a 
utilização conjunta e concomitante destes três meios. 

Primeiramente, o pedido de suspensão é cabível sempre que da decisão proferida possa resultar grave 
lesão à ordem, à economia, segurança ou à saúde públicas, sendo esta uma decisão de caráter político-
administrativo. 

A legitimidade para propor o pedido de suspensão é das pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e suas respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público), além do próprio 
Ministério Público. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido também o pedido de suspensão 
por concessionárias de serviço público, desde que para tutela o interesse público (AgRg na SLS: 1002 CE 
2009/0005069-3) 

Não tendo o pedido de suspensão caráter recursal, pode ele ser proposto concomitantemente com o 
Recurso de Agravo de Instrumento para combater eventual liminar deferida contrariamente aos interesses 
da Fazenda Pública, não havendo qualquer agressão ao princípio da unicidade recursal. 

O pedido possui a seguinte previsão legal: 

a) Lei 12.016/2009 (Mandado de Segurança) 

Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do 
Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, 
o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em 
decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem 
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à 
sua interposição.  

§ 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, 
caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de 
eventual recurso especial ou extraordinário.  
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§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo, quando negado 
provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.  

§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra 
o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de 
suspensão a que se refere este artigo.  

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

§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, 
podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, 
mediante simples aditamento do pedido original.  

b) Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública)  

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 
sujeita a agravo. 

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que 
competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão 
fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias 
a partir da publicação do ato. 

c) Lei 9.507/97 (Lei do Habeas Data)  

Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o Presidente do Tribunal ao qual competir o 
conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato 
caberá agravo para o Tribunal a que presida. 

d) Lei 8.038/90 (Disciplina o julgamento de processos no STJ e STF) 

Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou 
da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar 
ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, 
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 

§ 1º - O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral quando não for 
o requerente, em igual prazo. 

§ 2º - Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental. 
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§ 3º - A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a 
decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado. 

e) Lei 8.437/92 (Disciplina a concessão de medidas cautelares contra o Poder Público) 

Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo 
recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas 
contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa 
jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante 
ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas. (Vide Lei nº 9.494, de 10/9/1997) 

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

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas 
horas. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001) 

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, 
que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. (Parágrafo com redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001) 

§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento 
da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do 
Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. (Parágrafo 
acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001) 

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento 
a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. (Parágrafo 
acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001) 

§ 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra 
o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de 
suspensão a que se refere este artigo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, 
de 24/8/2001) 

§ 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, 
em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da 
medida.(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001) 

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, 
podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, 
mediante simples aditamento do pedido original. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 
2.180-35, de 24/8/2001) 
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§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da 
decisão de mérito na ação principal. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 
24/8/2001) 

Acerca do procedimento, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do Tribunal que teria 
competência para apreciar o recurso contra a decisão concessiva do provimento liminar ou antecipatório.  

Não exige a lei maiores requisitos formais, sendo certo que deverá a pessoa jurídica de direito público (ou a 
concessionária de serviços públicos, se for o caso) formular uma petição escrita, devidamente 
fundamentada, em que se demonstre a ameaça a um dos interesses públicos tutelados (ordem, saúde, 
segurança ou economia pública) pela decisão proferida.  

Se proposta uma demanda com pedido liminar contra a Fazenda Pública, esta é negada pelo juiz de primeiro 
grau, o Autor entra com um recurso de Agravo de Instrumento e o relator, monocraticamente, defere a 
liminar que causa uma lesão à ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que o pedido de 
suspensão deve ser formulado diretamente no STJ ou no STF, a depender da matéria em exame (AgRg na 
Rcl: 12363 RJ 2013/0116147-6). 

No mesmo sentido, caberá ao presidente do STJ ou do STF, a depender da matéria, a análise de pedido de 
suspensão de decisão de primeiro grau que já fora objeto de Agravo de Instrumento negado pelo Tribunal 
de Justiça Local, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 4º, da Lei 8.437/92: 

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento 
a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. (Parágrafo 
acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001) 

Naturalmente, acaso a medida liminar seja deferida apenas no Superior Tribunal de Justiça, caberá pedido 
de suspensão de segurança perante o Presidente do Supremo Tribunal Federal, acaso a matéria também 
possa ser objeto de recurso para este Tribunal (em geral, tal caso ocorre em Mandados de Segurança 
originários no próprio STJ). 

Ademais (BARROS, 2015, pg. 149): 

Antes de decidir sobre o pedido de suspensão, o presidente do Tribunal pode intimar o autor ou 
o Ministério Público para se manifestar sobre a pretensão do Poder Público em 72 horas. 
Qualquer que seja a decisão do presidente – concessão ou denegação do pedido de suspensão -
, a parte vencida pode interpor agravo interno para levar a decisão para julgamento pelo Tribunal 
Pleno ou pelo Órgão Especial do Tribunal. 

Trata-se de inteligência dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 4º, da Lei 8.437/92: 

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas 
horas. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001) 

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, 
que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. (Parágrafo com redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001) 
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Poderá também o Presidente do Tribunal decidir liminarmente sobre o pedido de suspensão, independente 
da oitiva do Autor ou do Ministério Público, se constatar a plausibilidade do direito invocado e a urgência na 
concessão da medida, nos termos do parágrafo 7º, do artigo 4º, da Lei 8.437/92. 

Da decisão proferida em sede de pedido de suspensão caberá Agravo Interno, conforme parágrafo 3º, do 
artigo 4º, da Lei 8.437/92: 

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, 
que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. (Parágrafo com redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001) 

Contudo, segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de um procedimento político 
administrativo, não cabe recurso especial ou extraordinário da decisão que defere ou indefere o pedido de 
suspensão formulado, ainda que analisado pelo Pleno do Tribunal Local em sede de agravo interno (AgRg 
noREsp 1.301.766/MA). Porém, em uma situação excepcional, o STJ admitiu o recurso especial em face de 
decisão em sede de pedido de suspensão, mas o caso era bastante peculiar e específico (REsp 1537530/SP). 

Da decisão proferida no Agravo Interno, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal 
competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário, nos termos do parágrafo 4º, do 
artigo 4º, da Lei 8.437/92. 

Destaque-se ainda que, reconhecendo que havia uma lacuna na Lei 4.348/64 e na Lei 12.016/2009, o 
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça resolveram aplicar – como regra geral – do pedido 
de suspensão à Lei 8.437/92. Ato contínuo, ambos os tribunais passaram a permitir o agravo interno tanto 
da decisão que defere como da decisão que denega o pedido de suspensão.  

Da decisão proferida em sede de pedido de suspensão caberá agravo interno e todos os dispositivos 
analisados estabelecem o prazo de 05 (cinco) dias. Ocorre que, por força do artigo 1.070, do CPC, todos os 
prazos de agravo interno precisos em lei ou regimento interno dos tribunais passaram a ser de 15 (quinze) 
dias: 

Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei 
ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal 
proferida em tribunal. 

Não há dificuldades, portanto, em aceitar que se aplica ao agravo interno previsto na legislação aqui 
colacionada o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.070, do CPC e não mais aquele de cinco dias. 

A discussão quanto a esse prazo do recurso ser ou não dobrado permanece na jurisprudência. Ante a 
divergência devemos ter em mente, portanto, que: 

a) O STF entende inexistir prazo em dobro da Fazenda Pública quando do manejo de agravo contra a 
decisão no pedido de suspensão; 

b) O STJ entende que existe prazo em dobro da Fazenda Pública quando do manejo de agravo contra 
a decisão no pedido de suspensão; 
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Em relação à eficácia da decisão, de acordo com o parágrafo 9º, do artigo 44, da Lei 8.437/92, deferida a 
suspensão pelo Presidente do Tribunal, esta vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação 
principal. 

Ademais, embora não haja dispositivo similar na Lei do Mandado de Segurança, a jurisprudência pátria 
consolidou a aplicabilidade da Lei 8.437/92 ao pedido de suspensão formulado também em tais demandas, 
vigorando a suspensão até o trânsito em julgado, salvo se a decisão do Presidente do Tribunal expressamente 
falar o contrário: 

Súmula 626 – STF - A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em 
contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de 
concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal 
Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da 
impetração. 

Por sua vez, a Reclamação Constitucional não é instituto exclusivo da Fazenda Pública e nem envolve 
qualquer tratamento diferenciado quando envolve pessoas jurídicas de direito público. Trata-se de 
instrumento destinado a preservar a competência e a autoridade das decisões dos tribunais, ante a violação 
de suas competências e para garantir a autoridade de suas decisões. 

Para o Supremo Tribunal Federal, a natureza jurídica da reclamação não é a de um recurso, de uma ação e 
nem de um incidente processual. Situa-se ela no âmbito do direito constitucional de petição previsto no 
artigo 5º, inciso XXXIV da Constituição Federal. (ADI 2212). Fredie Didier critica tal conclusão afirmando que 
a Reclamação Constitucional trata-se em verdade de uma ação, eis que possui todas as características desta. 

Antes do CPC, a Reclamação Constitucional já estava prevista na Constituição Federal, na Lei 8.038/90, na 
Lei 11.417/2006 e nos Regimentos Internos do STJ e do STF. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 
1.072, IV, expressamente revogou os dispositivos da Lei 8.038/90 que versavam sobre a Reclamação. Assim, 
o instituto atualmente está regulado pelos artigos 988 a 993 do digesto processual: 

Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 

I - preservar a competência do tribunal; 

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal 
Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao 
órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do 
tribunal. 
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§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo 
principal, sempre que possível. 

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não 
aplicação aos casos que a ela correspondam. 

§ 5º É inadmissível a reclamação: 

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão 
geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial 
repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo 
órgão reclamado não prejudica a reclamação. 

Art. 989.  Ao despachar a reclamação, o relator: 

I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que 
as prestará no prazo de 10 (dez) dias; 

II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano 
irreparável; 

III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar a sua contestação. 

Art. 990.  Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. 

Art. 991.  Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo 
por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da 
contestação pelo beneficiário do ato impugnado. 

Art. 992.  Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu 
julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. 

Art. 993.  O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-
se o acórdão posteriormente. 

Já o artigo 7º da Lei 11.417/2006 que regula a Reclamação Constitucional proposta em face de agressão a 
Súmula Vinculante permanece em vigor, sendo compatível com a disciplina do CPC: 

Art. 7º. Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula 
vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo 
Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
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§ 1º  Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após 
esgotamento das vias administrativas. 

§ 2º  Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo 
ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem 
aplicação da súmula, conforme o caso. 

Quanto aos dispositivos dos regimentos internos dos tribunais que regulam a reclamação, estes 
permanecem válidos em relação aos dispositivos que não contrariam o CPC. Assim, podemos considerar que 
o CPC revogou as disposições dos Regimentos Internos que são com ele incompatíveis. 

Os casos de cabimento da Reclamação Constitucional são taxativos e expressamente previstos no artigo 
988 do CPC. Em alguns casos, exige-se o prévio esgotamento de instâncias, conforme inteligência do inciso 
II, do parágrafo 5º, do artigo 988, do CPC. Já no caso de reclamação proposta por agressão a súmula 
vinculante, o parágrafo 1º, do artigo 7º, da Lei 11.417/2006 exige o prévio esgotamento das vias 
administrativas antes de se manejar a Reclamação Constitucional. 

Não cabe, ainda, reclamação em face de ação com o trânsito em julgado já reconhecido, conforme inciso I, 
do parágrafo 5º, do artigo 988, do CPC. 

Por fim, não será cabível reclamação constitucional em face de atos do Poder Legislativo em sua função 
primordial. Se algum órgão do Legislativo elabora lei em desacordo com Súmula Vinculante ou decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não será possível o manejo de reclamação constitucional, devendo 
a parte lesada propor contra tal lei uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

A legitimidade para propor a Reclamação depende da análise do caso concreto. É que (DIDIER, 2016, pg. 
558 e 559): 

A reclamação pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou por quem seja parte ou assistente um 
processo prévio. 

Na reclamação para garantia da observância de decisão em controle concentrado de 
constitucionalidade, todos aqueles que se afirmem atingidos por decisão contrária à decisão em 
controle abstrato tem legitimidade ativa. De igual modo, têm legitimidade ativa todos aqueles 
que se afirmem atingidos por ato contrário a enunciado de súmula vinculante. 

Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Estadual possui capacidade 
processual para propor reclamação diretamente no STF, independente da capacidade de atuar do 
Procurador Geral da República (Rcl 7358). 

Já a legitimidade passiva da reclamação cabe ao beneficiário do ato reclamado, e não à autoridade que 
descumpre a decisão do tribunal ou usurpa sua competência.  

Ressalte-se que a reclamação não se sujeita a qualquer prazo, podendo ser proposta a qualquer tempo, 
desde que ainda não transitada em julgado a decisão que se pretende cassar, conforme estabelecido na 
Súmula 734 do STF: 
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Súmula -734 – STF - Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial 
que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

A decisão proferida na reclamação irá cassar aquela combatida ou irá determinar medida adequada à solução 
da controvérsia e o presidente do tribunal determinará o cumprimento imediato da medida, deixando para 
apenas posteriormente lavrar o acórdão: 

Art. 992.  Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu 
julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. 

Art. 993.  O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-
se o acórdão posteriormente. 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A execução promovida em face da Fazenda Pública obedece a regramento diferente em relação àquela 
proposta contra os particulares. É que sendo os bens públicos inalienáveis e impenhoráveis, não há como 
proceder-se à execução utilizando-se de medidas expropriatórias para a satisfação do crédito. 

Certo é que, de acordo com o Novo CPC (CUNHA, 2017, pg. 339): 

A execução contra a Fazenda Pública pode fundar-se em título judicial ou em título extrajudicial. 
Quando o título for judicial, há cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (arts. 534 e 
535). Sendo extrajudicial, propõe-se a execução disciplinada no art. 910. Tanto numa como 
noutra, é necessário observar o regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor - RPV 
-, previsto no art. 100 da Constituição Federal. 

Ressalte-se que apesar de possuírem natureza jurídica de Autarquias Especiais, os Conselhos de Fiscalização 
Profissional (CREA, CRF, CRM, CRO) não se submetem ao regime de pagamento dos seus débitos da mesma 
forma que a Fazenda Pública. Para o STF, a execução de débito de Conselho de Fiscalização não se submete 
ao sistema de precatório. (RE 938837) 

A jurisprudência do STF também dividiu as empresas estatais em razão da natureza da atividade por eles 
desempenhada. Às estatais (sociedades de economia mista ou empresas públicas) que prestam serviços 
públicos de atuação própria do Estado de natureza não concorrencial, aplica-se o regime de precatórios (RE 
852302 AgR). Em sentido contrário e, por lógica, não se submetem ao regime de precatório as empresas 
públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia 
administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. (RE 892727/DF). 
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2 – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL 

Transitada em julgado a fase de conhecimento do processo, na qual se reconhece uma obrigação de pagar, 
caberá ao vencedor iniciar a fase de cumprimento da sentença. Sendo ré a Fazenda Pública, deverá o credor 
apresentar em petição simples demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo: 

i. Nome completo e CPF ou CNPJ do exequente; 

ii. Índice de correção monetária adotado; 

iii. Juros aplicados no cálculo; 

iv. Termo inicial e final dos juros e da correção monetária utilizados; 

v. Periodicidade e capitalização dos juros; 

vi. Especificação de eventuais descontos obrigatórios realizados; 

Proposta a demanda executiva em face da Fazenda Pública, esta será intimada não para pagar os valores 
pleiteados, mas para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução (artigo 535, CPC). Exatamente por 
isso, a multa de 10% (dez por cento) prevista no parágrafo 1º, do artigo 523, para o caso de não pagamento 
voluntário não se aplica à Fazenda Pública, conforme parágrafo 2º, do artigo 534. 

Além disso, acaso a demanda tenha sido proposta por vários autores, ou por um autor coletivo em regime 
de substituição processual, haverá várias pessoas com legitimidade para executar o título. Assim, para 
racionalizar o trabalho do Judiciário, havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu 
próprio demonstrativo de cálculos (§ 1º, art. 534, CPC). 

E, verificando o magistrado que o volume de exequentes poderá comprometer a solução rápida do litígio ou 
dificultar a defesa, este poderá limitar o número de exequentes, interrompendo o prazo para impugnação, 
que recomeçará da intimação da decisão. Trata-se de interpretação conjunta do parágrafo 1º, do artigo 534 
c/c os parágrafos 1º e 2º, do artigo 113, do CPC. 

Poderá o ente público em sua impugnação arguir os seguintes pontos, que serão adiante detalhados: 

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, 
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução, podendo arguir: 

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 

II - ilegitimidade de parte; 

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 
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VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 
compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da 
sentença. 

§ 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. 

Por outro lado, acaso a Fazenda Pública aponte excesso de execução, afirmando que o exequente pleiteia 
quantia maior que a resultante do título, deverá o ente público declarar – de imediato – o valor que entende 
correto, sob pena de não conhecimento da arguição. A parte não questionada pela executada será, desde 
logo, objeto de cumprimento. 

Na execução proposta contra algum particular, a apresentação de impugnação não impede a prática de atos 
executivos, inclusive os de expropriação, salvo se o juiz conceder efeito suspensivo, respeitados os requisitos 
legais (artigo 525, parágrafo 6º, CPC). 

Contudo, em execuções propostas contra a Fazenda Pública, não é possível a prática de atos executivos 
enquanto não apreciada a defesa do executado. Isto porque a expedição de precatório ou Requisição de 
Pequeno Valor (artigo 100, Constituição Federal) dependem do prévio trânsito em julgado da execução.  

Certo é que a impugnação apenas poderá versar sobre matérias relativas a vícios ou questões relativas à 
própria execução e, ainda, suscitar causas impeditivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença, 
pois o rol do artigo 535 do CPC é taxativo, não se permitindo alegar causas anteriores à sentença, salvo as 
hipóteses expressamente previstas no dispositivo.  

Em caso de impugnação parcial, a parte não questionada já poderá ser objeto de cumprimento. Sendo certo 
que incabível a execução provisória da obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, a previsão do 
parágrafo 4º, do artigo 535 do CPC não trata de tal instituto, mas de execução definitiva de parte 
incontroversa da demanda. 

Quanto à obrigação de fazer, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ela não se sujeita ao regime 
de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, eis que a sistemática constitucional dos 
precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dada a excepcionalidade do regime de 
pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita (RE 573872). 

Além dos casos enunciados no art. 535, há mais uma hipótese de impugnação do título executivo judicial 
pela Fazenda Pública: a alegação de que a decisão fora fundada em lei ou ato normativo considerado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nestas hipóteses, o título executivo seria inexigível, tal qual 
previsto no inciso III, do artigo 535, do CPC. 

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a 
obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da 
lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com 
a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art146
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art148
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§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados 
no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. 

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do 
trânsito em julgado da decisão exequenda. 

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, 
caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

A impugnação poderá ser rejeitada liminarmente ou processada e, ao final, rejeitada. Em ambas as hipóteses, 
o recurso cabível será o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015 do CPC: 

Art. 1.015.  Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 
(...)  

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias 
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de 
execução e no processo de inventário. 

Por outro lado, acaso a impugnação seja acolhida para extinguir a execução, o recurso cabível será a 
apelação.  

Não sendo apresentada impugnação ou sendo a mesma julgada improcedente, deverá ser adotada a 
sistemática prevista no parágrafo 3º, incisos I e II, do artigo 535, do CPC: 

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 
exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; 

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 
processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 
contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima 
da residência do exequente. 

3 – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL 

Sendo extrajudicial o título que se está executando em face da Fazenda Pública, aplica-se o rito previsto no 
artigo 910 do CPC: 

Art. 910.  Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor 
embargos em 30 (trinta) dias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á 
precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto 
no art. 100 da Constituição Federal. 

§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir 
como defesa no processo de conhecimento. 

§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535. 

Ressalte-se que há muito se discutia a possibilidade de execução de título executivo extrajudicial em face da 
Fazenda Pública, tema que fora superado pelo STJ através da Súmula 279 e positivado no novo CPC: 

Súmula 279 – STJ - É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. 

Nesta hipótese também será necessária a observância do rito de pagamento mediante precatório ou 
Requisição de Pequeno Valor.  

Enquanto na impugnação da execução de título judicial, as matérias passíveis de serem alegadas são restritas 
às previstas no artigo 535 do CPC, nos embargos à execução de título extrajudicial, a Fazenda Pública poderá 
alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento (§ 2º, art. 
910). 

Exatamente por sujeitar-se a Fazenda Pública ao cumprimento da obrigação de pagar pela via do precatório 
ou RPV, os embargos à execução terão efeito suspensivo automático, independente de penhora ou garantia 
do juízo. 

Deve, pois, o juiz determinar a intimação do embargado para se manifestar no prazo de quinze dias, julgando 
ou marcando audiência em seguida. Encerrada a instrução, deverá o juiz proferir sentença, conforme art. 
920, CPC. 

Saliente-se que, de acordo com o artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso III, do CPC, a apelação interposta contra 
sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, não 
terá efeito suspensivo. Ocorre que, em razão do cumprimento das obrigações de pagar impostas à Fazenda 
Pública serem necessariamente processados pela via do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, tem-
se que tal dispositivo não se aplica a execuções por quantia certa manejadas em face da Fazenda Pública. 
Neste caso, a apelação interposta pelo ente público será dotada de efeito suspensivo. 

4 – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA 

Quanto ao cabimento da ação monitória em face da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça pacificou: 

Súmula 339 – STJ - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. 

Já o Novo CPC positivou o entendimento pacífico no parágrafo 6º, do artigo 700 que expressamente afirma 
ser admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art100
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art534
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Art. 700.  A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita 
sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: 

I - o pagamento de quantia em dinheiro; 

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; 

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (...) 

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. 

5 – DO PRECATÓRIO 

Os débitos da Fazenda Pública serão pagos de duas formas: através de precatórios ou de Requisição de 
Pequeno Valor (RPV).  

De acordo com o artigo 100, da Constituição Federal, a ferramenta a ser utilizada para o pagamento das 
dívidas da Fazenda Pública será o precatório, expedido pelo juiz da execução, nos casos de não apresentação 
ou de trânsito em julgado da decisão que inadmitir ou rejeitar a impugnação ou os embargos opostos. O 
artigo 100 e seus parágrafos 1º e 2º preveem a ordem de pagamento dos precatórios: 

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. 

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, 
vencimentos, proventos, 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. 

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, 
tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com 
deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais 
débitos, até o valor equivalente ao triplo 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. 

Todas as possibilidades previstas nestes dispositivos exigem a inscrição do débito em precatório, contudo, 
haverá listas diferentes com prioridades diferentes. Neste sentido: 

Súmula 144 – STJ - Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os 
precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. 
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Súmula 655 – STF - A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, 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. 

Possível identificarmos, portanto, três listas para pagamento de precatórios: 

i. Lista das pessoas que possuam 60 (sessenta) anos de idade ou mais OU sejam portadores de 

doença grave OU sejam pessoas com deficiência, até o valor de 03 vezes o estipulado como 

Requisição de Pequeno Valor, desde que o crédito seja de natureza alimentícia (parágrafo 2º, 

artigo 100, CF); 

Nesta hipótese será permitido o fracionamento do precatório, sendo a diferença paga na 

forma dos créditos ordinários. 

i. Créditos de natureza alimentar, conforme previsão do parágrafo 1º, do artigo 100; 

ii. Créditos ordinários; 

O parágrafo 1º, do artigo 100 define o conteúdo do crédito de natureza alimentícia como salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por 
morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil. Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, tal 
rol é exemplificativo, sendo necessário incluir-se no conceito os honorários advocatícios e periciais, eis que 
remuneram o profissional, tal qual “salários e vencimentos”. 

Ressalte-se que o parágrafo 8º, do artigo 100, da CF, veda o fracionamento do precatório para fins de 
enquadramento da verba em uma categoria diferenciada.  

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
62, de 2009). 

Contudo, a hipótese dos honorários advocatícios não se inclui nesta restrição, pois conforme preceitua o 
Estatuto da Advocacia, a verba honorária pertence ao advogado e não ao cliente, razão pela qual tem-se 
requisições de pagamento diferenciadas. Nesta hipótese, os honorários poderão, inclusive, ser pagos 
mediante Requisição de Pequeno Valor, acaso a soma se enquadre em tal hipótese. Neste sentido, inclusive, 
tem-se a Súmula Vinculante 47, do STF: 

Súmula Vinculante 47 – STF - Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados 
do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja 
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada 
ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 
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De acordo com o parágrafo 5º, do artigo 100, da Constituição Federal, o precatório precisa ser inscrito até o 
dia 1º de julho do respectivo ano para que seja previsto no orçamento do ano seguinte e pago até o dia 31 
de dezembro do ano subsequente à inscrição. Por outro lado, acaso os créditos sejam inscritos após 1º de 
julho, haverá a perda de um exercício financeiro, devendo o precatório ser inscrito no orçamento do ano 
seguinte.  

No momento do pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente. Por outro lado, conforme 
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, não haverá a incidência de juros moratórios durante o período 
compreendido entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento, acaso realizado dentro do prazo 
previsto na Constituição. Tal entendimento fora pacificado pelo STF através da Súmula Vinculante de número 
17: 

Súmula Vinculante 17 – STF - Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da 
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 

**** 

Com a Emenda Constitucional nº 62/2009, a regra disposta anteriormente no parágrafo 1º do 
art. 100 da Constituição Federal passou a figurar no parágrafo 5º do mesmo artigo, com a 
seguinte redação: 

§ 5º 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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009)." 

Assim, os juros moratórios apenas incidirão a partir do atraso do pagamento do precatório, ou seja, decorrido 
o exercício financeiro, e não tendo sido pago, a partir de janeiro do ano seguinte deverá iniciar o cômputo 
dos juros, conforme tabela explicativa sugerida por Guilherme Barros (2015, pg. 199): 

Período de apresentação 
do precatório 

Período de pagamento Incidência da mora 

01/01/2019 a 01/07/2019 Inclusão no orçamento para pagamento até 31/12/2020  Janeiro de 2021 

02/07/2019 a 31/12/2019 Inclusão no orçamento para pagamento até 31/12/2021 Janeiro de 2022 

Ressalte-se que na opinião do STF, o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela 
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período 
de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a 
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fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça', conforme palavras do Ministro Alexandre de Moraes 
no RE 1169289, julgado em 15/06/2020. 

Entre a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial e a efetiva expedição de precatórios, há um razoável 
lapso temporal que pode ser preenchido com a impugnação dos cálculos pela Fazenda Pública, por exemplo. 
Durante este período, o STF entende que também haverá a incidência de juros de mora, antes da expedição 
do precatório (RE 579431). 

Por fim, em o parágrafo 12, do artigo 100 (acrescido pela EC 62/2009) previu que, em caso de mora, o 
pagamento dos juros será feito observando-se a incidência de juros simples no percentual aplicável à 
caderneta de poupança. 

Conforme parte final do dispositivo, não haverá incidência de juros compensatórios, mas apenas de juros 
moratórios (em razão da mora do devedor). É que os juros compensatórios - acaso deferidos - farão parte 
do débito principal até o momento da expedição do precatório, não sendo mais devidos a partir de tal 
momento. 

O STF declarou a inconstitucionalidade de parte do dispositivo por entender que os índices ali previstos não 
eram suficientes para recompor a perda inflacionária, sendo necessária a adoção de índices que 
recomponham as perdas do particular, sob pena de violação da coisa julgada.  

Por arrastamento, também foi declarado inconstitucional o artigo 1º-F, da Lei 9.494/97. Para o STF, o art. 
1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros 
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos 
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda 
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia [CF, art. 5º, 
“caput”] 

Quanto à possibilidade de aplicação do índice da caderneta de poupança às correções de condenações 
impostas em relações não tributárias, o STF entendeu inexistir qualquer inconstitucionalidade. 

Transitada em julgado a execução, o juiz determinará a expedição de precatório ao presidente do respectivo 
Tribunal. A competência do Presidente está delineada nos parágrafos 6º e 7º, do artigo 100, da CF: 

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder 
Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o 
pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de 
preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário 
à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar 
frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e 
responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 
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De acordo com o posicionamento pacífico da jurisprudência, a natureza da atuação do presidente do tribunal 
é administrativa, nos termos da Súmula 311 do STJ: 

Súmula 311 – STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e 
pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 

Ademais, não será cabível recurso especial ou extraordinário em face da decisão proferida pelo Presidente 
do Tribunal quanto ao processamento de precatórios, exatamente porque desprovida de conteúdo judicial 
(Súmula 733 – STF). 

A Emenda Constitucional 62/2009 inseriu os parágrafos 9º e 10º ao artigo 100 que permitem a compensação 
do valor devido a título de precatório com créditos devidos pelo seu titular ao Estado. 

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles 
deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, 
inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública 
devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução 
esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para 
resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre 
os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional parte do dispositivo, eis que haveria 
superioridade processual indevida da parte pública, sem respeito ao devido processo legal, ao contraditório 
e à ampla defesa. O STF reconheceu como válidas as compensações efetivadas até 25.03.2015, data a partir 
da qual não deverá o juiz observar o procedimento previsto nos parágrafos 9 e 10. Assim, o juiz já deve 
expedir o precatório sem determinar a intimação da Fazenda Pública para que esta informe se há débitos do 
exequente a serem compensados (ADI 4357). 

A compensação dos créditos seria, pois, um direito do particular e não uma prerrogativa do Poder Público. 

Acaso haja lei específica do ente público, poderá o credor, a seu critério, utilizar seu crédito de precatório 
para adquirir bens públicos, nos termos do parágrafo 11, do artigo 100, da CF: 

§ 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). 

De acordo com os parágrafos 13 e 14 do artigo 100, da Constituição Federal, o credor de precatório poderá 
optar por ceder seu direito creditório a terceiro. 
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§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição 
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

Destaca-se que se trata de um negócio jurídico firmado entre particulares que não depende da aquiescência 
do ente público. O Supremo Tribunal Federal entende que a cessão de crédito não implica alteração da 
natureza (RE 631537). 

Acaso o crédito inscrito em precatório não seja pago no prazo estabelecido na Constituição Federal, além 
dos juros moratórios haverá também a consequência prevista no parágrafo 6º, do artigo 100: 

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder 
Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o 
pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de 
preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário 
à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009).  

6 – DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

De acordo com o parágrafo 3º, do artigo 100, da Constituição Federal, não será necessária a expedição de 
precatório quando os débitos forem definidos em lei como de pequeno valor. O montante relativo ao que 
seria “pequeno valor” depende da legislação de cada ente, sendo certo que o ente não pode estabelecer 
nenhum valor inferior ao maior benefício do regime geral de previdência social. 

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios 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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às 
entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo 
igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).  

De acordo com a Lei 10.259/2011, serão considerados débitos de pequeno valor para a União aqueles 
inferiores a sessenta salários mínimos – mesmo limite de propositura de demandas nos juizados especiais 
federais. 

Art. 17. 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 
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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). 

Já no âmbito dos Estados e Municípios, o artigo 87 do ADCT: 

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que 
se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o 
disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em 
precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 37, de 2002) 

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 37, de 2002) 

Ressalte-se que o fracionamento do precatório para receber os valores em várias RPVs é vedado pela 
Constituição Federal. Contudo, a renúncia ao excedente é plenamente possível. A intenção da norma é 
exatamente evitar que o exequente procure receber seus valores simultaneamente por dois mecanismos de 
satisfação de crédito: a RPV para uma parte da dívida e o precatório para outra. Da mesma forma, não 
ocorrerá fracionamento da execução em hipóteses de execução da parte incontroversa da dívida, conforme 
decidido pelo STJ (AgRg nos EREsp 694.272/RS). 

Em caso de litisconsórcio, deverá ser considerado o valor individual de cada um deles, sendo feita a 
expedição de pagamento para cada um deles de forma individualizada. Possível, inclusive que, a depender 
dos valores de cada um, dois litisconsortes diferentes que estejam litigando na mesma demanda recebam 
seus valores através de procedimentos distintos: um através de precatório e ou outro através de RPV (RE 
634707).  

Contudo, não poderão ser fracionados os honorários advocatícios decorrentes de uma única ação proposta 
contra a Fazenda Pública por vários litisconsortes ativos facultativos (RE 919269 ED-EDv/RS. 

Ainda quanto aos honorários, de acordo com o parágrafo 7º, do artigo 85, do CPC, não serão devidos 
honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje a expedição de precatório, 
quando não impugnadas. Assim, proposta a demanda executiva em face da Fazenda Pública em valor que 
ensejará a expedição de precatório, acaso o ente público não apresente impugnação, não será condenado 
ao pagamento de honorários advocatícios. Trata-se de interpretação do artigo 1-D, da Lei 9.494/97: 

Art. 1º-D.  Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não 
embargadas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art100§3..
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Isso não significa que a súmula 345 do STJ terá sido superada. Segundo o STJ: 

Súmula 345, STJ. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções 
individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 

Nota-se que a súmula trata especificamente de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, 
trazendo, portanto, situação mais específica do que aquela tratada no §7º do art. 85 e 1º-D da Lei 9.494/97.  

Todavia, se proposta uma Execução contra a Fazenda Pública em valor compatível com a Requisição de 
Pequeno Valor e o ente público não apresentar impugnação, serão devidos honorários. É que no caso de 
RPVs a Fazenda Pública pode voluntariamente adiantar-se e reconhecer a dívida, pagando de imediato o 
crédito do Autor. Diferentemente do regime de precatórios, não há uma fila que deve o ente público 
obedecer, através de uma listagem de pagamento (REsp 1536555/RS). 

EXECUÇÃO FISCAL 

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Execução Fiscal está prevista na Lei 6.830/80 e trata da execução de título executivo extrajudicial de 
natureza tributária ou não tributária. A Certidão da Dívida Ativa (CDA), título que fundamenta a execução 
fiscal é, pois, título executivo que consubstancia obrigação líquida, certa e exigível. 

Nos termos da Lei 4.320/64, tanto os créditos de natureza tributária como os de natureza não tributária 
estão aptos a ser inscritos em dívida ativa, que deve compreender além do principal, a atualização monetária, 
os juros, a multa de mora e os demais encargos previstos em lei ou contrato. 

2 – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

A CDA trata-se de título formal e que deve ter todos os seus elementos delineados, para assegurar a ampla 
defesa do executado. De acordo com o artigo 2º, da Lei 6.830/80, são requisitos do título: 

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não 
tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui 
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, 
será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. 

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 
atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. 
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§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo 
órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para 
todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer 
antes de findo aquele prazo. 

§ 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: 

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência 
de um e de outros; 

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora 
e demais encargos previstos em lei ou contrato; 

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e 

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor 
da dívida. 

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será 
autenticada pela autoridade competente. 

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados 
por processo manual, mecânico ou eletrônico. 

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou 
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. 

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido 
no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Sobre a norma disposta no §8º, a Súmula 392 do STJ: 

Súmula 392 – STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, 
vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 

Necessário que se renove o prazo para embargos do Executado, em atenção aos princípios do contraditório 
e da ampla defesa e, além disso, é vedado que a alteração da CDA implique em modificação do sujeito passivo 
da execução.  
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Ressalte-se que, de acordo com os limites estabelecidos em cada esfera, o fisco não propõe a execução fiscal 
de débitos de pequeno valor. Necessário que o próprio ente público, por legislação própria, estabeleça os 
limites de pequeno valor que dispensem a propositura de execução fiscal. 

Contudo, trata-se de análise e faculdade da Administração Pública, não podendo ser reconhecida de ofício 
pelo magistrado a extinção do processo com valores inferiores ao estabelecido.  

Súmula 452 – STJ -- A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, 
vedada a atuação judicial de ofício. 

Havia grande controvérsia na doutrina sobre a possibilidade de o fisco apresentar a Certidão da Dívida Ativa 
para protesto perante cartórios e órgãos de restrição de crédito. Contudo, com o advento da Lei 
12.767/2012, acrescentou-se o parágrafo único do artigo 1º, da Lei 9.492/97 e a legislação passou a prever 
expressamente: 

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento 
de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. 

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e 
fundações públicas.   

Proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5135) em face da Lei 12.767/2012, o Supremo Tribunal 
Federal estabeleceu ser constitucional o protesto das CDA´s, julgando improcedente o questionamento e 
fixando a tese segundo a qual o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional 
e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos 
contribuintes e, assim, não constituir sanção política. (ADI 5135) 

Ademais, a Lei 13.606/2018 alterou a Lei 10.522/2002 e passou a prever expressamente a possibilidade de 
bloqueio administrativo de bens do devedor, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. De acordo 
com o novel artigo 20-B da Lei 10.522/2002, uma vez inscrito o débito em dívida ativa da União, o devedor 
será notificado por via postal ou eletrônica para efetuar o pagamento em até 5 (cinco) dias. 

Destaque-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá condicionar o ajuizamento de execuções 
fiscais à verificação de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis, 
desde que úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados. 

3 – LEGITIMIDADE  

A legitimidade ativa para manejo da Execução Fiscal é dada apenas aos entes da Fazenda Pública. Há, 
contudo, uma exceção. A Lei 8.844/94 previu a celebração de convênio entre a União e a Caixa Econômica 
Federal para o manejo de Execução Fiscal por esta na cobrança de FGTS: 

Lei 8.844/1994.  
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Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos 
débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço - FGTS, bem como, diretamente ou 
por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação Judicial e 
extrajudicial do FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às 
multas e demais encargos previstos na legislação respectiva. 

Ademais, podem propor Execução Fiscal os Conselhos Profissionais, eis que o Superior Tribunal de Justiça 
mantém o entendimento que se tratam de Autarquias Especiais e, por isso, integrantes do conceito de 
Fazenda Pública (REsp 1330190/SP). Todavia, não poderá a Ordem dos Advogados do Brasil propor 
Execução Fiscal, por não se incluir no conceito de Fazenda Pública, conforme já decidiu o STJ (EREsp 
503.252/SC). 

O artigo 4º da Lei 6.830/80 estabelece quem poderá ocupar o polo passivo das Execuções Fiscais: 

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra: 

I - o devedor; 

II - o fiador; 

III - o espólio; 

IV - a massa; 

V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas 
jurídicas de direito privado; e 

VI - os sucessores a qualquer título. 

Além disso, um ente público poderá propor execução fiscal contra outro, sendo certo que esta seguirá o 
rito previsto para Execuções contra a Fazenda Pública previsto no artigo 910 do CPC. 

Tanto o devedor quanto os demais responsáveis deverão constar expressamente na Certidão da Dívida Ativa, 
sendo possível, entretanto, o redirecionamento da Execução Fiscal, nos termos do artigo 135 do CTN. A 
responsabilidade do sócio administrador, portanto, depende da comprovação de que este agiu com dolo, 
fraude ou excesso de poderes, não sendo o mero inadimplemento tributário capaz de ensejar a 
responsabilização do gestor ((REsp 506.164/RS). Nestas hipóteses, é possível o redirecionamento da 
Execução Fiscal manejada exclusivamente contra a pessoa jurídica. 

Consagrou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual é do sócio administrador o ônus 
de provar que não agiu com infração à lei ou ao estatuto acaso proposta a execução fiscal diretamente 
contra si (REsp 1104900/ES). Por outro lado, acaso o nome do sócio administrador não conste da CDA, é 
ônus do fisco demonstrar que ele infringiu a lei ou o contrato social, sendo necessária a prova de tal 
alegação para possibilitar o redirecionamento da Execução Fiscal. 

Ressalte-se, contudo, a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 435 – STJ - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no 
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento 
da execução fiscal para o sócio-gerente.  
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O Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 133 a 137, disciplinou o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, estabelecendo forma e requisitos para viabilizar a aplicação do instituto. Porém, 
quando a matéria chegou a um dos colegiados do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Turma definiu a 
inaplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica às execuções fiscais (REsp 
1786311/PR). 

4 – COMPETÊNCIA 

Não há regra específica na Lei de Execuções Fiscais acerca da competência para propositura da demanda. 
Contudo, o parágrafo 5º, do artigo 46, do CPC trata expressamente: 

Art. 46.  A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, 
em regra, no foro de domicílio do réu. (...) 

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do 
lugar onde for encontrado. 

Uma vez proposta a demanda, eventual alteração de endereço do Réu não deslocará a competência já fixada: 

Súmula 58 – STJ - Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado 
não desloca a competência já fixada. 

Ademais, poderá o juiz, por conveniência e unidade da garantia da execução, reunir diversos processos 
contra o mesmo devedor, devendo os autos serem redistribuídos ao juiz da primeira distribuição, conforme 
previsto no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais. Contudo, trata-se de faculdade do juiz a reunião destes 
processos e não obrigação: 

Súmula 515 – STJ - A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade 
do Juiz. 

Ademais, proposta a Execução Fiscal, eventual falência do devedor não irá alterar a competência para 
apreciar a demanda, conforme disposto no artigo 5º, da Lei 6.830/80.  

5 – PROCEDIMENTO 

A petição inicial da Execução Fiscal é bastante simples e seus requisitos estão previstos no artigo 6º, da Lei 
de Execuções Fiscais. 

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: 

I - o Juiz a quem é dirigida; 

II - o pedido; e 
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III - o requerimento para a citação. 

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 
integrante, como se estivesse transcrita. 

§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, 
preparado inclusive por processo eletrônico. 

§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. 

§ 4º - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. 

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, por ausência de previsão legal, a desnecessidade de inclusão 
na petição inicial do RG, CPF ou CNPJ do executado: 

Súmula 558 - STJ - Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o 
argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada. 

Outra relevante súmula do STJ é a de número 559 que segue à risca os elementos indicativos da inicial 
previstos no rol do artigo 6º, da Lei 6.830/80: 

Súmula 559 - STJ - Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial 
com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da 
Lei n. 6.830/1980. 

Proposta a demanda, o juiz a despachará, determinando as medidas previstas no artigo 7º, da Lei de 
Execuções Fiscais. Cabe-nos destacar quanto a este ponto, a previsão estabelecida no artigo 8º, parágrafo 
2º: 

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. 

A LC 11/2005 que alterou o CTN estabeleceu dispositivo semelhante à Lei 6.830/80. Assim, a interrupção da 
prescrição em Execuções Fiscais dá-se com o despacho inicial do juiz e não mais com a citação válida. 

A citação nas Execuções Fiscais segue o rito estabelecido no artigo 8º da Lei 6.830/80: 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 
multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 
observadas as seguintes normas: 

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer 
por outra forma; 

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 
executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta 
à agência postal; 
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III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 
postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; 

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 
gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 
indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza 
da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 
sede do Juízo. 

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. 

Quanto à citação por edital, o STJ sumulou o referido entendimento: 

Súmula 414 – STJ - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 
modalidades. 

Devemos apontar, ainda, outro importante entendimento consolidado pelo STJ:  

Súmula 196 – STJ - Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será 
nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos. 

Ademais, o executado será citado para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida com os juros, multa de 
mora e encargos ou garantir a execução com dinheiro, fiança bancária, seguro garantia ou indicando à 
penhora bens (artigo 9º), desde que observada a ordem prevista no artigo 11, adiante tratado. 

Citado o Executado, acaso este não pague nem nomeie bens, deverá o magistrado determinar a penhora de 
bens, nos termos do artigo 10 da Lei 6.830/80: 

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a 
penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare 
absolutamente impenhoráveis. 

Referida penhora deverá obedecer a seguinte ordem, estabelecida no artigo 11, da LEF: 

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: 

I - dinheiro; 

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; 

III - pedras e metais preciosos; 

IV - imóveis; 

V - navios e aeronaves; 
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VI - veículos; 

VII - móveis ou semoventes; e 

VIII - direitos e ações. 

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou 
agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. 

§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do 
artigo 9º. 

§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da 
Fazenda Pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo. 

De acordo com o artigo 40 da Lei 6.830/80, acaso não localizado o devedor ou não forem encontrados bens 
penhoráveis, o juiz determinará a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual não correrá 
o prazo de prescrição. Contudo, suspenso o processo por tal prazo e ainda assim não localizado o devedor 
ou encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará o arquivamento dos autos. Em tal momento, inicia-se 
a contagem do prazo de prescrição intercorrente findo o qual o juiz determinará a oitiva da Fazenda Pública 
e poderá reconhecer a prescrição. 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
prescrição. 

§ 1º Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 
Fazenda Pública. 

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 
bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 

§ 3º Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os 
autos para prosseguimento da execução. 

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
decretá-la de imediato 

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no 
caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado 
da Fazenda.  

Neste sentido: 
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Súmula 314 – STJ - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo 
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 

Ressalte-se que o STJ firmou entendimento no sentido de que existe um início automático quanto à fluência 
do prazo prescricional intercorrente quando da não localização de bens penhoráveis (REsp 1.340.553-RS). 

Uma vez efetiva a penhora, faz-se necessária a intimação do devedor para que se inicie a contagem do prazo 
para oposição de Embargos à Execução, conforme disposto no artigo 12, da Lei 6.830/80: 

Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, 
no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. 

§ 1º - Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia 
do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, incisos I e II, 
para a citação. 

§ 2º - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas 
previstas para a citação. 

§ 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo 
correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu 
representante legal. 

Ademais, será de 30 (trinta) dias o prazo para oposição de embargos à execução fiscal que só poderão ser 
opostos acaso garantida a execução.  

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: 

I - do depósito; 

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;  

III - da intimação da penhora. 

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 

Contudo, em que pese o disposto no artigo 16, o STJ deu orientação um pouco diversa ao dispositivo. Quanto 
ao depósito em dinheiro, entendeu o STJ que o prazo para embargos deve ser contado não do efetivo 
depósito, mas sim da intimação do executado após a formalização da garantia. No mesmo sentido será 
quando penhorados bens ou apresentada fiança bancária: o início do prazo dá-se da intimação e não da 
juntada aos autos do termo respectivo (REsp 1254554/SC). 
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6 – DEFESA DO EXECUTADO  

Os embargos à execução são o meio de defesa previsto na Lei de Execuções Fiscais e possuem natureza 
jurídica de ação, muito embora ontologicamente o seu objetivo seja o exercício do direito de defesa do 
executado (BARROS, 2015, pg. 265). 

Nos embargos à execução, deverá o Executado alegar toda a material útil à defesa, podendo acostar aos 
autos documentos, requerer provas – inclusive pericial – e apresentar rol de testemunhas, em um máximo 
de 3 (três) ou, a critério do juiz, 06 (seis). 

Artigo 16. 

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer 
provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até 
o dobro desse limite. 

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, 
incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e 
julgadas com os embargos. 

Em que pese o parágrafo 3º, do artigo 16, da Lei 6.830/80 prever expressamente que não cabe em sede de 
embargos à execução discutir-se a compensação do crédito, o advento da Lei 8.383/91 alterou tal 
entendimento. Com a regulação da compensação no âmbito tributário, a referida lei forçou o STJ a editar a 
Súmula 394: 

Súmula 394 – STJ - É admissível, em embargos à execução fiscal, compensar os valores de 
imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na 
declaração anual. 

Uma vez recebidos os embargos, a Fazenda Pública será intimada para impugná-los no prazo de 30 (trinta) 
dias, designando o juiz audiência de instrução e julgamento. Esta não será realizada se os embargos versarem 
sobre matéria de direito apenas ou acaso a prova seja exclusivamente documental (artigo 17, LEF). 

A inexistência de previsão na LEF acerca dos efeitos dos embargos leva a aplicação subsidiária do CPC (artigo 
739-A c/c artigo 1o, LEF). Assim, os Embargos à Execução Fiscal perderam o efeito suspensivo automático, 
aplicando-se, pois, integralmente o artigo 739-A, do CPC/73.  

Para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos seriam necessárias: a garantia do juízo; requerimento 
fundamentado do embargante; e a relevância dos fundamentos na demonstração de que o prosseguimento 
da execução manifestamente poderá causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (artigo 
739-A, parágrafo 1o, CPC) (REsp 1272827/PE). 

Também no processo de Execução Fiscal, admite-se o manejo de exceção de pré-executividade 
independentemente de garantia do juízo, destinado a discutir matérias de ordem pública (cognoscíveis de 
ofício pelo juiz) ou matérias que não dependam de instrução probatória. Neste sentido: 
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Súmula 393 – STJ - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente 
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 

Além disso, de acordo com o artigo 38, da Lei de Execuções Fiscais, cabível o manejo de algumas ações para 
discutir o crédito tributário: 

Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na 
forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou 
ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor 
do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. 

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em 
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto. 

Tal rol é meramente exemplificativo. Por outro lado, o dispositivo legal prevê como requisito de 
admissibilidade da discussão o prévio depósito do valor do débito. Tal exigência é flagrantemente descabida, 
gerando, inclusive a edição de Súmula Vinculante pelo Supremo Tribunal Federal: 

Súmula Vinculante 28 – STF - É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito 
de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito 
tributário. 

A expropriação dos bens do devedor na Execução Fiscal poderá ser feita através de adjudicação, alienação 
ou apropriação de frutos e rendimentos da empresa, nos termos do artigo 825 do CPC. 

7 – SENTENÇA E RECURSOS 

São admitidos no processo de Execução Fiscal todos os recursos previstos no CPC, cabendo, portanto agravo 
de instrumento das decisões interlocutórias e Apelação das sentenças. 

A apelação será recebida apenas no efeito devolutivo, acaso interposta contra sentença que rejeita os 
embargos do devedor. Acaso pretenda o devedor a atribuição de efeito suspensivo à sua apelação, deverá 
seguir o rito previsto no parágrafo 3º, do artigo 1.012 do CPC. 

Ademais, haverá remessa necessária da sentença que julga procedente no todo ou em parte os embargos à 
execução fiscal, nos termos do artigo 496, inciso II, do CPC. 

Por fim, de acordo com o artigo 34, da Lei de Execuções Fiscais, contra as sentenças proferidas em execuções 
de valor igual ou inferior a 50 ORTN, serão admitidos apenas embargos infringentes e de declaração. 

8 – MEDIDA CAUTELAR FISCAL 

A Medida Cautelar Fiscal está prevista na Lei 8.397/92 e, assim como a Execução Fiscal, trata-se de 
procedimento próprio do Direito Processual Público. Referida lei dispõe de apenas 20 (vinte) artigos, razão 
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pela qual sua memorização “seca” é extremamente relevante, eis que se trata de tema quase sempre 
cobrado em concursos de Procuradoria. 

Trata-se de procedimento cujo objetivo é idêntico a diversas outras cautelares: assegurar a efetividade, o 
resultado útil da Execução Fiscal já proposta ou que o será no futuro. Assim, a Medida Cautelar Fiscal poderá 
ser intentada pelas Procuradorias Fazendárias para garantir a efetividade da Execução Fiscal de créditos 
tributários, não tributários ou, ainda, em relação a créditos provenientes das Contribuições Sociais previstas 
no artigo 195, da Constituição Federal. 

A demanda pode ser proposta de maneira incidental (quanto já protocolada a Execução Fiscal) ou de maneira 
preparatória, sendo certo que sempre será desta dependente, razão pela qual o artigo 14 estabelece o 
necessário apensamento de ambos os autos: 

Art. 14. Os autos do procedimento cautelar fiscal serão apensados aos do processo de execução 
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública.  

A competência para processar e julgar a medida será do mesmo juiz competente para apreciar a Execução 
Fiscal, salvo se tal execução já estiver no Tribunal, oportunidade em que a Medida Cautelar Fiscal deverá ser 
dirigida ao Relator do processo: 

Art. 5º A medida cautelar fiscal será requerida ao Juiz competente para a execução judicial da 
Dívida Ativa da Fazenda Pública.  

Parágrafo único. Se a execução judicial estiver em Tribunal, será competente o relator do recurso.  

O artigo 2º, da Lei 8.397/92 estabelece as hipóteses em que a Medida Cautelar Fiscal poderá ser intentada: 

Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário 
ou não tributário, quando o devedor: (“Caput”do artigo com nova redação dada pela Lei nº 9.532, 
de 10/12/1997) 

I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a 
obrigação no prazo fixado; 

II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da 
obrigação;  

III - caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens; (Inciso com redação dada pela Lei nº 
9.532, de 10/12/1997) 

IV - contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio; (Inciso com 
redação dada pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997) 

V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal; (Inciso 
com redação dada pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997) 

a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade; (Alínea acrescida pela Lei 
nº 9.532, de 10/12/1997) 

b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.532, de 
10/12/1997) 
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VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapasse trinta por cento do 
seu patrimônio conhecido; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997) 

VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão Fazenda Pública 
competente, quando exigível em virtude de lei; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.532, de 
10/12/1997) 

VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário; 
(Inciso acrescido pela Lei nº 9.532, de 10/12/1997) 

IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito. (Inciso acrescido pela 
Lei nº 9.532, de 10/12/1997) 

Como qualquer outra Medida Cautelar de Urgência, os requisitos para seu deferimento são exatamente os 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 
processo. Neste sentido: 

Art. 3º Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:  

I - prova literal da constituição do crédito fiscal;  

II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.  

Deferida a Medida Cautelar Fiscal, será produzida, de imediato, a indisponibilidade de bens do requerido, 
até o limite da satisfação da obrigação, comunicando-se, de imediato a medida para aos órgãos de registro 
de imóveis, à CVM, ao Banco Central e aos demais órgãos de registros de bens, conforme caput do artigo 4º 
e respectivo parágrafo 3º, da Lei 8.397/92. 

Além disso, o indeferimento da medida cautelar fiscal não interfere na eventual propositura da Execução da 
Certidão da Dívida Ativa, salvo se o Juiz, no procedimento cautelar, acolher alguma hipótese de extinção da 
pretensão deduzida. Assim, a sentença proferida – salvo tais hipóteses – não faz coisa julgada, em relação à 
Execução Fiscal. 

De acordo com o artigo 4º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 8.397, acaso o devedor tributário seja pessoa jurídica, 
a indisponibilidade dos bens recairá tão somente sobre o seu ativo permanente. 

Art. 4º A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato, a indisponibilidade dos 
bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação.   

§ 1° Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens do ativo 
permanente, podendo, ainda, ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que em 
razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas 
obrigações fiscais, ao tempo:  

a) do fato gerador, nos casos de lançamento de ofício;  

b) do inadimplemento da obrigação fiscal, nos demais casos. 

§ 2° A indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos a 
qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de 
administrador (§ 1°), desde que seja capaz de frustrar a pretensão da Fazenda Pública.  
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§ 3° Decretada a medida cautelar fiscal, será comunicada imediatamente ao registro público de 
imóveis, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e às demais repartições 
que processem registros de transferência de bens, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 
façam cumprir a constrição judicial.  

Tanto a doutrina como o Superior Tribunal de Justiça entendem que os parágrafos do artigo 4º, da Lei 
8.397/92 devem ser interpretados em conjunto com o disposto no CTN, razão pela qual apenas deve ser 
decretada a indisponibilidade dos bens dos sócios gerentes que tinham poderes para fazer a empresa 
cumprir as obrigações fiscais e que tenham agido com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou 
estatutos: 

Vale lembrar que é possível, a qualquer tempo, a substituição da medida cautelar fiscal decretada pela 
prestação de garantia correspondente, conforme disposto no artigo 9º, da Lei de Execuções Fiscais. 
Contudo, tal garantia deverá abranger o valor principal do débito, acrescido de juros, multa de mora e 
encargos indicados na CDA. 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA 

De acordo com o inciso I, do artigo 98, da Constituição Federal, a União, no Distrito Federal e nos Territórios, 
e os Estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para 
a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade. Surgira, portanto a figura 
do Juizado Especial Cível, regulado pela Lei 9.099/95, com competência para apreciar e julgar as demandas 
de menor complexidade e de pequeno valor econômico. 

Por conseguinte, a Lei 10.259/2001 passou a regular a instituição dos Juizados Especiais Federais e, ante a 
boa experiência obtida, surgira também os Juizados Especiais da Fazenda Pública (de âmbito estadual) 
regulados pela Lei 12.153/2009. 

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se pela Lei 12.153/2009 e, subsidiariamente pelo CPC, pela 
Lei 9.099/95 e pela Lei 10.259/2001 (artigo 27). 

A sua competência é estabelecida pelo artigo 2º, Lei 12.153/2009: 

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até 
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º  Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: 

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 públicas a eles vinculadas; 



 

 

 

 

 

68 
123 

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores 
públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 

§ 2º  Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do 
Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não 
poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. 

§ 4º  No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 
absoluta. 

Sobre a legitimidade, dispõe o artigo 5º, da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual: 

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 
definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 
autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 

De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 
35.420, e considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da 
Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou 
no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS 
(Enunciado 8, FONAJE, XXXII Encontro). 

Quanto ao valor, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados 
Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. (AgInt no 
AREsp 1238669/SP). 

O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo acarreta a extinção do processo sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 51, da Lei 9.099/95. 

Sobre o procedimento, conforme lições de Guilherme Barros (2015, pg. 475): 

A demanda é proposta no Juizado Especial através de petição inicial, que pode ser apresentada 
na forma escrita ou por meio eletrônico. É possível também a apresentação da demanda na 
forma oral – usualmente, os juizados disponibilizam um servidor para atender o jurisdicionado e 
reduzir a termo sua pretensão (Lei 9.099/95, art. 14, par. 3º). 

A produção de provas obedece ao disposto no artigo 32, da Lei 9.099/95, sendo possível a produção de todos 
os meios de prova moralmente legítimos, devendo o magistrado colhê-las em audiência. A citação e as 
intimações obedecerão ao disposto no CPC, contudo, quanto aos prazos da Fazenda Pública, estes não serão 
diferenciados, sendo certo que apenas a audiência inaugural deve ser marcada com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias: 



 

 

 

 

 

69 
123 

Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas 
jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a 
audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

As audiências serão conduzidas por conciliadores, sob a supervisão do magistrado. Já a instrução será 
conduzida pelo próprio juiz, segundo art. 16 da lei.  

Por fim, proferida sentença, nas causas perante os Juizados Especiais Cíveis da Fazenda Pública Estadual, não 
haverá remessa necessária. 

Art. 11.  Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário. 

Saliente-se que com o acréscimo do artigo 12-A à Lei 9.099/99, os prazos nos Juizados Especiais devem ser 
contados em dias úteis: 

Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de 
qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os 
dias úteis. 

Em relação à tutela provisória, de acordo com o artigo 3º, da Lei 12.153/2009: 

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 
cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta 
reparação. 

Segundo o artigo 4º, da referida norma, caberá recurso da decisão que deferir quaisquer providências 
cautelares e antecipatórias no curso do processo e da sentença, sendo irrecorríveis as demais decisões 
interlocutórias. Ante a confusa redação do texto legal, Leonardo Cunha conclui (2016, pg. 810) que “deve-
se, no particular, aplicar, subsidiariamente, o Código de Processo Civil, de sorte que o recurso cabível não 
pode ser outro senão o agravo de instrumento.” 

Já sobre o pedido de suspensão, conclui Fredie Didier (2016, pg. 696): 

Tudo está a demonstrar, portanto, que cabe pedido de suspensão contra decisões proferidas no 
âmbito dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O pedido de 
suspensão, a depender da decisão proferida, pode ser dirigido ao Presidente da Turma Recursal 
ou ao Presidente do STF. 

Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, proferida em sede de Juizado 
Especial, além de embargos de declaração (quando presentes seus requisitos), caberá Recurso Inominado, 
previsto no artigo 41, da Lei 9.099/95. O prazo de interposição de tal recurso é de 10 (dez) dias e deve ser 
proposto mediante petição escrita perante o juiz da causa, através de advogado regularmente habilitado. 
Tal recurso sujeita-se ao pagamento de preparo – em caso de o recorrente não ser a Fazenda Pública – e terá 
tanto o efeito suspensivo como o devolutivo. 
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Ademais, como forma de viabilizar a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no 
âmbito dos juizados especiais pelo Superior Tribunal de Justiça, criou-se o pedido de uniformização de 
interpretação da lei, previsto nos artigos 18 e 19 da Lei 12.153/2009. Caberá pedido de uniformização de 
interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre 
questões de direito material. 

Por fim, o cumprimento de sentenças nos juizados especiais cíveis da fazenda pública está previsto nos 
artigos 12 e 13 da Lei 12.153/2009: 

Art. 12.  O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham 
obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à 
autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. 

Art. 13.  Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, 
o pagamento será efetuado: 

I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 
citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 
Constituição Federal; ou 

II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como 
obrigação de pequeno valor. 

§ 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 
numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. 

§ 2º As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de 
precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação. 

§ 3º Até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2º, os valores serão: 

I – 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal; 

II – 30 (trinta) salários mínimos, quanto aos Municípios. 

§ 4º São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que 
o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso I do caput e, em parte, mediante 
expedição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar 
do valor pago. 

§ 5º Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento independentemente do 
precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte 
exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do 
saldo sem o precatório. 

§ 6º O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente, em qualquer 
agência do banco depositário, independentemente de alvará. 

§ 7º O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do 
depósito, mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor 
originalmente depositado e sua procedência. 
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Assim, o cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa será feito mediante simples ofício 
do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. Já o cumprimento da 
obrigação de pagar obedece à sistemática da requisição de pequeno valor ou do precatório, a depender do 
valor liquidado da condenação. 

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 

A Lei 10.259/2001 passou a regular a instituição dos Juizados Especiais Federais e, ante a boa experiência 
obtida, surgiram também os Juizados Especiais da Fazenda Pública (de âmbito estadual) regulados pela Lei 
12.153/2009. Analisaremos, neste momento, a Lei 10.259/2001. 

De acordo com o artigo 2º, a competência do Juizado Especial Federal será para processar e julgar os feitos 
de competência da Justiça Federal relativos a infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras 
de conexão e continência. Tais causas, quanto à esfera cível, devem ser limitadas ao valor de 60 (sessenta) 
salários mínimos. 

Transcreve-se o artigo 3º para memorização: 

Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de 
competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as 
suas sentenças. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas: 

I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de 
segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por 
improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos; 

II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais; 

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 
previdenciária e o de lançamento fiscal; 

IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 
civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. 

§2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado 
Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o valor referido no art. 3º, caput. 

Se houver mais de um litisconsórcio ativo, a jurisprudência do STJ estabelece que o cálculo deve ser feito de 
forma individual para cada litisconsorte (AgInt no AREsp 1238669/SP). Assim, se o valor individual devido a 
cada um for inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, será competente o Juizado Especial Federal. 

Acerca da legitimidade, dispõe o artigo 6º, da Lei: 
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Art. 6º Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na 
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II – como rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. 

Se houver conflito de competência entre juizado especial federal e juízo federal, o STJ, revendo seu 
entendimento, publicou a Súmula 428: 

Súmula 428 – STJ - Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência 
entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. 

Quanto ao procedimento, será bem similar ao dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Interessante 
apenas lembrar que no âmbito da Lei 12.153/09 os representantes da Fazenda Pública apenas podem 
conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais conforme estivesse 
estabelecido em lei própria de cada ente (art. 8º). Contudo, quanto aos Juizados Especiais Federais, a própria 
Lei 10.259/01 confere essa autorização, uma vez que trata-se de lei federal destinada a regulamentar a 
atuação da AGU (Advocacia Geral da União) e Procuradorias Federais.  

A citação e as intimações obedecerão ao disposto na Lei Orgânica da Advocacia Geral da União e quanto aos 
prazos estes não serão diferenciados, sendo certo que apenas a audiência inaugural deve ser marcada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Art. 9º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas 
jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para audiência 
de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de trinta dias. 

Por fim, proferida sentença, nas causas perante os Juizados Especiais Federais, não haverá remessa 
necessária. 

(VUNESP  Proc (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/2018 – Adaptada)  

Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de 
direito público, inclusive para a interposição de recursos, devendo a citação para audiência de 
conciliação ser efetuada com antecedência mínima de trinta dias. 

Comentários 

Correto, conforme art. 9º da Lei 10.259/2001. 

Acerca da tutela provisória, o artigo 4º, da Lei 10.259/2001: 

Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso 
do processo, para evitar dano de difícil reparação. 
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É dizer, qualquer tutela provisória poderá ser concedida nos juizados especiais, seja cautelar, seja 
satisfativa, de forma incidental ou antecedente. Contudo, em tais procedimentos aplicam-se todas as 
restrições e limitações previstas quanto à tutela antecipada e liminares em face da Fazenda Pública.  

Da decisão que concede ou nega uma tutela provisória no Juizado Especial cabe agravo de instrumento, 
interposto diretamente na Turma Recursal, aplicando-se as regras próprias do Código de Processo Civil 
relativas a tal recurso. 

Do mesmo modo como nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cabe pedido de suspensão contra 
decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Federais, podendo ser dirigido ao Presidente da Turma 
Recursal ou ao Presidente do STF. 

Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, proferida em sede de Juizado 
Especial, caberá, além de embargos de declaração (quando presentes seus requisitos) Recurso Inominado, 
previsto no artigo 41, da Lei 9.099/95. O prazo de interposição de tal recurso é de 10 (dez) dias e deve ser 
proposto mediante petição escrita perante o juiz da causa, através de advogado regularmente habilitado. 
Tal recurso sujeita-se ao pagamento de preparo – em caso de o recorrente não ser a Fazenda Pública – e terá 
tanto o efeito suspensivo como o devolutivo. 

Sobre o pedido de uniformização de interpretação da lei, o artigo 14 da Lei 10.259/2001: 

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais 
na interpretação da lei. 

§1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião 
conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador. 

§2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da 
proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por 
Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do 
Coordenador da Justiça Federal. 

§3º A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica. 

§4º Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito 
material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça-STJ, a 
parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. 

§5º No caso do §4º, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de 
dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, 
medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja 
estabelecida. 

§6º Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subsequentemente em quaisquer 
Turmas Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior 
Tribunal de Justiça. 
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§7º Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou 
Coordenador da Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. 
Eventuais interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão se manifestar, no 
prazo de trinta dias. 

§8º Decorridos os prazos referidos no §7º, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, com 
preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas 
corpus e os mandados de segurança. 

§9º Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no §6º serão apreciados pelas 
Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se 
veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

§10 Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no 
âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição dos órgãos e os 
procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de 
uniformização e do recurso extraordinário. 

Por fim, o cumprimento de sentenças nos juizados especiais federais pública está previsto nos artigos 16 e 
17 da Lei 10.259/2001: 

Art. 16. O cumprimento do acordo ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham 
obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do Juiz à 
autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. 

Art. 17. 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). 

§ 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 
ao cumprimento da decisão. 

§ 3º São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o 
pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 1º deste artigo, e, em parte, mediante 
expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor 
pago. 

§ 4º Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1º, o pagamento far-se-á, sempre, por 
meio do precatório, sendo facultado à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para 
que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista. 
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Assim, o cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa será feito mediante simples ofício 
do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. Já o cumprimento da obrigação 
de pagar obedece à sistemática da requisição de pequeno valor ou do precatório, a depender do valor 
liquidado da condenação. 

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 

1 – AÇÃO POPULAR   

A Ação Popular é um procedimento previsto na Constituição Federal que visa anular condutas lesivas ao 
patrimônio público, nos termos do inciso LXXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal: 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

Qualquer cidadão poderá propor Ação Popular, desde que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos e 
fazendo-se representar por um advogado. Isto porque a prova da cidadania para justificar o ingresso em 
juízo é exatamente o título de eleitor do indivíduo ou certidão a ele equivalente, conforme art. 1º, §3º, Lei 
4.717/65. 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade 
de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de 
entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 
sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas 
públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio 
o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos 
cofres públicos.  

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com 
documento que a ele corresponda. 

Com relação às pessoas jurídicas, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 

Súmula 365 – STF – Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. 

Não poderá, ainda, o Ministério Público propor ação popular, cabendo-lhe acompanhar a demanda como 
custos legis e, ainda, acaso o Autor desista ou negligencie a ação, poderá o MP dar prosseguimento ao feito, 
hipótese em que ocupará o polo ativo da demanda. Trata-se de interpretação do artigo 9º, da Lei 4.717/65: 
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Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados 
editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer 
cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação.  

Ressalte-se que qualquer cidadão tem a faculdade de se habilitar como litisconsorte ou assistente do autor 
da ação popular, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º, da Lei 4.717/65: 

§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação 
popular.  

De acordo com o artigo 6º, da Lei 4.7147/65 o polo passivo da demanda será composto pelo agente que 
praticou o ato, a entidade lesada e os beneficiários do ato ou contrato lesivo ao patrimônio público. 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no 
art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, 
aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado 
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.  

A legitimação bifronte na Ação Popular se dá quando, a pessoa jurídica de direito público ou de direito 
privado, cujo ato seja objeto de impugnação, abstém-se de contestar o pedido ou atua ao lado. Contudo, 
isso apenas ocorrerá se afigurar útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou 
dirigente, consoante §3º, do artigo 6º, da Lei 4.717: 

§ 3º A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 
impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde 
que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou 
dirigente.  

Para o Superior Tribunal de Justiça, referido deslocamento da pessoa jurídica de direito público do polo 
passivo para o ativo da demanda pode ser feito a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão (REsp 
945.238/SP). E não apenas isso, conforme já decidiu o STJ, em caso de cumulação de pedidos, poderá a 
pessoa jurídica permanecer no polo passivo em relação a parte deles e migrar para o polo ativo com relação 
a outros pedidos (REsp 791.042/PR). 

No tocante ao objeto, a Ação Popular terá cabimento para anular atos lesivos ao patrimônio público, de 
entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural. Os artigos 2º, 3º e 4º, da Lei 4.717/65 esmiúçam atos em espécie que são considerados nulos. Além 
disso, o artigo 11 estabelece a possibilidade de se requerer a invalidade do ato impugnado, bem como a 
condenação do agente causador do dano ao pagamento de perdas e danos: 

Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato 
impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os 
beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, 
quando incorrerem em culpa.  
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Verifica-se que o objeto da Ação Civil Pública é mais amplo que o da Ação Popular, albergando não apenas 
as lesões ao patrimônio público à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural. É aquela ação instrumento hábil para discutir também lesões causadas aos consumidores, à ordem 
econômica e urbanística, bem como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. É possível, porém, que 
uma mesma situação fática seja protegida tanto por uma ação popular, cuja legitimidade ativa caberá ao 
cidadão, como por uma ação civil pública, cujos legitimados estão dispostos no artigo 5º, da Lei 7.347/85. 

Independentemente de quem seja o Réu na Ação Popular, se detentor ou não de foro privilegiado por 
prerrogativa de função, a competência para processar e julgar a demanda será, regra geral, do juiz de 
primeiro grau de jurisdição. Assim, a depender de quem seja apontado como réu na demanda, a 
competência será de um juiz de direito ou de um juiz federal. 

A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a Ação Popular pode ocorrer, não em 
função do tipo de ação, mas das circunstâncias fáticas ou da matéria envolvida, a exemplo de hipóteses de 
conflito federativo (alínea “f”, inciso I, artigo 102, CF) ou de impedimento de mais da metade dos 
desembargadores do Tribunal local (alínea “n”, inciso I, artigo 102, CF) 

Não obstante, Samuel Fonteles (2015, pg. 146): 

Hoje, prevalece na doutrina e na jurisprudência que o controle difuso de constitucionalidade 
pode ser exercido na ação popular (e nas demais ações coletivas). 

Contudo, tal discussão seria feita como causa de pedir da ação popular, razão pela qual a discussão sobre a 
constitucionalidade da norma faria parte da fundamentação da decisão, não de seu dispositivo.  

Quanto ao procedimento, este seguirá o rito ordinário, previsto no Código de Processo Civil, com algumas 
peculiaridades. Cabe-nos, contudo, destacar alguns pontos: 

a) Admite-se a citação de qualquer beneficiário do ato impugnado cuja existência se torne conhecida 
no curso do processo a qualquer tempo, desde que antes de proferida a sentença: 

Lei 4.717/65. Artigo 7º. 

III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou 
identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de 
primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o 
prazo para contestação e produção de provas. Salvo quanto a beneficiário, se a citação se houver 
feito na forma do inciso anterior.  

b) O prazo para defesa será de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado, a requerimento do 
interessado: 

Lei 4.717/65. Artigo 7º. 

IV - O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias prorrogáveis por mais 20 (vinte), a requerimento 
do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental, e será comum a todos 
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os interessados, correndo da entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, 
do decurso do prazo assinado em edital. 

c) Não haverá prazo diferenciado para a Fazenda Pública, dada a especificidade do prazo da Lei 
4.717/65. 

d) Será possível a concessão de tutela de urgência na Ação Popular, desde que presentes os requisitos 
autorizadores, sendo certo que esta poderá ser intentada tanto de forma preventiva como 
repressiva, em relação aos atos lesivos. 

e) Quanto à remessa necessária, o artigo 19, da Lei 4.717/65, a prevê em relação às sentenças que 
extinguem o processo sem resolução do mérito e em relação às sentenças que julgam 
improcedente o pedido: 

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao 
duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da 
que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. 

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação analógica, as sentenças proferidas da mesma forma 
nas Ações Civis Públicas também se sujeitam à remessa necessária (AgRg no REsp 1219033/RJ). 

f) Contra a sentença proferida em Ação Popular, qualquer cidadão ou o Ministério Público possuem 
legitimidade para recorrer: 

Lei 4.717/65. Artigo 19. 

§ 2º Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá 
recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. 

g) Ressalte-se, ainda, que em caso de lides manifestamente temerárias, será o Autor condenado ao 
pagamento do décuplo das custas processuais. 

Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide 
manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas.  

h) Quanto à coisa julgada 

Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver 
sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá 
intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.  

2 – HABEAS DATA 

O Habeas Data é um remédio constitucional previsto para tutelar o direito de informação das pessoas, 
encontrando razão de existir original no autoritarismo do regime militar. Sua previsão constitucional 
encontra-se no inciso IXXII, do artigo 5º: 
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LXXII - conceder-se-á habeas data: 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo; 

O Habeas Data é regulamentado pela Lei 9.507/97 e não se confunde com o direito de obter certidões ou 
com o direito de obter informações de seu interesse particular, previstos também no artigo 5º, da 
Constituição Federal: 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado; 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; 

É que (LENZA, 2015, pg. 1258): 

Havendo recusa no fornecimento de certidões (para a defesa de direitos ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros), ou informações de terceiros, o remédio 
próprio é o mandado de segurança, e não o habeas data. Se o pedido for para assegurar o 
conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, aí sim o remédio será o habeas 
data. 

Assim, de acordo com o artigo 7º, da Lei 9.507/97, caberá habeas data nas seguintes hipóteses: 

Art. 7° Conceder-se-á habeas data: 

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo; 

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado 
verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 

Em junho de 2015, em decisão divulgada no Informativo 790 do STF, este Tribunal fixou a tese de 
Repercussão Geral no sentido de que: 
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O Habeas Data é garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao 
pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio 
à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá ajuizar a ação constitucional de habeas data para ter acesso às 
informações a seu respeito. Trata-se de direito personalíssimo que apenas pode ser exercido por seu titular. 
Quanto ao polo passivo, este deve ser ocupado pela entidade que mantém as informações a respeito do 
impetrante. 

Entretanto, o artigo 8º, da Lei 9.507/97 exige o prévio esgotamento da via administrativa para viabilizar a 
propositura de habeas data ou o decurso de prazo razoável sem qualquer decisão. Assim, a Súmula 02 do 
STJ estabelece que não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade 
administrativa. 

Sobre o procedimento, o artigo 21, da Lei 9.507/97: 

Art. 21. São gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de 
dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data. 

A petição inicial deve vir acompanhada com duas vias com cópias de todos os documentos. Ao despachar a 
inicial, o juiz determinará a notificação do coator do conteúdo da petição, acompanhada da 2ª via e das 
cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que julgar necessárias. 

Se não for o caso de habeas data, a petição deverá ser indeferida, cuja decisão caberá apelação. Contudo, 
em o sendo, deverá o magistrado ouvir o Ministério Público no prazo de cinco dias: 

Art. 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito, juntará aos autos cópia 
autêntica do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da sua entrega a este ou da recusa, 
seja de recebê-lo, seja de dar recibo. 

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o art. 9°, e ouvido o representante do Ministério Público 
dentro de cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz para decisão a ser proferida em cinco dias. 

Após, os autos serão conclusos para o juiz proferir decisão no prazo de cinco dias. Acaso não apreciado o 
mérito, o pedido poderá ser renovado. Ademais, acaso julgue procedente o mérito do pedido, o juiz 
determinará data e horário para que a autoridade coatora apresente as informações a respeito do 
impetrante ou demonstre a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos do impetrante. 

As regras sobre competência são similares ao Mandado de Segurança e estão previstas no artigo 20 da Lei 
9.507/97: 

Art. 20. O julgamento do habeas data compete: 

I - originariamente: 
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a) ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da 
República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 

b) ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal; 

c) aos Tribunais Regionais Federais contra atos do próprio Tribunal ou de juiz federal; 

d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos 
tribunais federais; 

e) a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado; 

f) a juiz estadual, nos demais casos; 

II - em grau de recurso: 

a) ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for proferida em única instância 
pelos Tribunais Superiores; 

b) ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão for proferida em única instância pelos 
Tribunais Regionais Federais; 

c) aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão for proferida por juiz federal; 

d) aos Tribunais Estaduais e ao do Distrito Federal e Territórios, conforme dispuserem a 
respectiva Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito Federal; 

III - mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos 
na Constituição. 

3 – MANDADO DE INJUNÇÃO 

De acordo com o artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal: 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

Segundo Hely Lopes Meirelles (2013, pg. 321): 

Mandado de Injunção é o meio constitucional posto à disposição de quem se considera 
prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Durante muito tempo, o Mandado de Injunção careceu de norma regulamentadora, contudo, a Lei 
13.300/2016 disciplinou o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo. O artigo 
2º, da respectiva lei, estabelece que: 

Art. 2º. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas 
editadas pelo órgão legislador competente. 

Não caberá Mandado de Injunção quando a norma constitucional tiver eficácia plena e, por si só, já 
viabilizar o exercício do direito pelo cidadão.  

Qualquer pessoa poderá impetrar mandado de injunção, quando a falta de norma regulamentadora estiver 
inviabilizando o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania. 

Art. 3. São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou 
jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no 
art. 2o e, como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma 
regulamentadora. 

Quanto ao polo passivo, este deverá ser ocupado pelo Poder, órgão ou autoridade com atribuição para editar 
a norma regulamentadora.  

Ressalte-se que a lei 13.300/2016 estabeleceu como partes legítimas para propositura do mandado de 
injunção coletivo as pessoas indicadas no seu artigo 12: 

Art. 12.  O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: 

I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis; 

II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de 
direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade 
partidária; 

III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e 
prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de 
seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização 
especial; 

IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a 
promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, 
na forma do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
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Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de 
injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de 
pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. 

Vale lembrar que o Mandado de Injunção e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão são medidas 
processuais utilizadas para suprir a denominada síndrome da inefetividade das normas constitucionais, mas 
são instrumentos bem diferentes. Para Dirley da Cunha Júnior (2004, pg. 553): 

O mandado de injunção foi concebido como instrumento de controle concreto ou incidental de 
inconstitucionalidade da omissão, voltado a tutela dos direitos subjetivos. Já a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão foi ideada como instrumento de controle abstrato ou principal 
de constitucionalidade da omissão, empenhado na defesa objetiva da Constituição. Isso significa 
que o mandado de injunção é uma ação constitucional de garantia individual, enquanto a ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação constitucional de garantia da 
Constituição. 

Ademais, no Mandado de Injunção qualquer pessoa natural ou jurídica que alegue ter um direito, liberdade 
ou prerrogativa garantido constitucionalmente e que, por omissão do Poder Público, não pode exercê-lo, é 
parte legítima para propor a demanda. Quanto ao Mandado de Injunção Coletivo, os legitimados são aqueles 
previstos no artigo 12 da Lei 13.300/2016. Já na Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, os 
legitimados ativos são apenas aqueles previstos no artigo 103 da Constituição Federal. 

Por fim, a competência para apreciar a ADI por omissão será do STF ou do TJ, a depender da norma 
constitucional, se federal ou estadual. Já a competência para apreciar o Mandado de Injunção será definida 
a depender da autoridade que figura no polo passivo da demanda. 

Quanto aos efeitos da decisão, durante muito tempo, foi dominante no Supremo Tribunal Federal a Teoria 
não concretista. Ao apreciar o Mandado de Injunção, o Tribunal limitava-se a declarar a 
inconstitucionalidade por omissão e comunicar a mora ao Congresso Nacional, para que o legislador suprisse 
a inconstitucionalidade produzindo a norma. 

Segundo Pedro Lenza (2015, pg. 1255): 

Avançando, o STF adotou em alguns casos a posição concretista individual intermediária (...), 
qual seja, fixar um prazo e comunicar ao órgão omisso para que elabore a norma naquele 
período. Decorrido in albis o prazo fixado, o autor passaria a ter o direito pleiteado (efeitos inter 
partes). 

A Teoria Concretista Individual Direta também foi adotada pelo STF, em especial, no MI 721/DF, onde o 
Ministro Relator Marco Aurélio salientou o caráter mandamental e não simplesmente declaratório do 
Mandado de Injunção. Assim, cabe ao Judiciário não apenas emitir certidão da omissão do poder incumbido 
de regulamentar os direitos constitucionais, mas viabilizar no caso concreto o exercício desse direito, 
afastando as consequências da inércia do legislador. 

Já a Teoria concretista geral foi adotada pelo STF no julgamento acerca do direito de greve dos servidores 
públicos, onde o Tribunal, por unanimidade de votos, declarou a omissão legislativa e, por maioria, 
determinou a aplicação, no que couber, da lei de greve vigente no setor privado, a Lei 7.783/89. Trata-se de 
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decisão onde o Tribunal não somente declara a omissão do Legislativo, mas também regulamenta o direito 
com eficácia erga omnes.  

A Lei 13.300/2016 veio regular os efeitos da decisão proferida em Mandado de Injunção. De acordo com o 
artigo 8º, reconhecida a mora legislativa, deverá o magistrado determinar prazo razoável para que seja 
promovida a edição da norma regulamentadora. Acaso não suprida a omissão no prazo estabelecido, deverá 
o magistrado determinar as condições em que se dará o exercício dos direitos ou, se for o caso, as condições 
em que o impetrante poderá promover ação própria para exercer tais direitos. 

Por outro lado, acaso em processos semelhantes o impetrado já tenha deixado de atender ao prazo 
estabelecido pelo Judiciário, poderá o magistrado dispensar a concessão de prazo razoável e, de pronto, 
estabelecer as condições para o exercício de tais direitos. 

Quanto à eficácia subjetiva, a regra adotada pela Lei é a eficácia inter partes. Contudo, poderá ser conferida 
eficácia ultra partes ou erga omnes, quando inerente ou indispensável ao exercício do direito objeto da 
impetração. E, uma vez transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos 
análogos por decisão monocrática do relator. 

Quanto ao Mandado de Injunção Coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas 
integrantes da coletividade, grupo, classe ou categoria substituídos pelo impetrante. Contudo, a depender 
da hipótese, os efeitos poderão ser estendidos ultra partes ou erga omnes. 

Ademais, o mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas os 
efeitos da coisa julgada apenas beneficiarão os indivíduos que requererem a desistência da ação individual 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. 

Ressalte-se que, acaso criada pelo Poder Público a norma objeto de Mandado de Injunção, seus efeitos serão 
ex nunc (daqui para frente) em relação aos beneficiários de decisões transitadas em julgado. Contudo, se a 
norma editada for mais favorável ao impetrante, seus efeitos serão ex tunc (retroativos). 

Por outro lado, se a norma regulamentadora surgir antes da decisão do MI, a impetração restará prejudicada 
e o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito. 

A competência para processar e julgar o Mandado de Injunção depende da Autoridade apontada como 
impetrada. No mandado de injunção, a competência é absoluta e ratione personae (FONTELES, 2015, pg. 
115).  

De acordo com o artigo 102, I, q, da CF, caberá ao Supremo Tribunal Federal, originariamente, o mandado 
de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição das seguintes autoridades 
(UCHOA, 2016, pg. 355): Presidente da República; Congresso Nacional; Câmara dos Deputados; Senado 
Federal; Mesa de uma dessas casas legislativas; Tribunal de Contas da União; Um dos Tribunais Superiores; 
Supremo Tribunal Federal. Já o Superior Tribunal de Justiça será competente para processar e julgar (art. 
105, I, h, CF/88): 

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de 
órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos 
de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, 
da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal; 
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Acaso denegatória a decisão de mandado de injunção de competência originária de qualquer tribunal 
superior, poderá ser interposto recurso ordinário para o STF, nos termos do artigo 102, II, a, da CF/88. 

Acerca do procedimento, uma vez recebida a petição inicial, será notificada a autoridade impetrada para 
prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como será dada ciência da impetração ao órgão de 
representação judicial da pessoa jurídica interessada. Findo o prazo para apresentação de informações, o 
Ministério Público poderá apresentar parecer no prazo de 10 (dez) dias. 

Quando a impetração for manifestamente incabível ou improcedente, a petição inicial será indeferida. E, 
acaso a competência originária seja de um Tribunal, indeferida a inicial, caberá agravo no prazo de 05 (cinco) 
dias.  

Interessante atentar que diferentemente do CPC que estabelece ser o prazo de agravo de 15 (quinze) dias, 
aqui o prazo específico será de 05 (cinco) dias. 

Ressalte-se que a Lei 13.300/2016 estabeleceu um procedimento de revisão da decisão concessiva de 
mandado de injunção que não deve ser confundido com a ação rescisória. Segundo estabelece o artigo 10, 
sem prejudicar os efeitos já produzidos na decisão transitada em julgado, esta decisão poderá ser revista, a 
pedido de qualquer interessado. Contudo, há que ser demonstrado o surgimento de modificações relevantes 
nas circunstâncias de fato ou de direito. 

4 – MANDADO DE SEGURANÇA 

O Mandado de Segurança é uma criação brasileira e caracteriza-se como uma ação constitucional de 
natureza civil. Na Constituição Federal de 1988, está previsto nos incisos LXIX e LXX, do artigo 5º: 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

Também chamado de writ, tal remédio constitucional encontra-se regulado no direito brasileiro pela Lei 
12.016/2009 e é cabível ante a existência de um direito líquido e certo ameaçado ou violado por um ato 
ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. O 
manejo do mandado de segurança deve ser, contudo, residual, eis que apenas será cabível quanto aos 
direitos não amparados por habeas corpus ou habeas data. Neste sentido, o artigo 1º, da Lei 12.016/2009: 

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 
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qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

Segundo a melhor doutrina, atualmente, o direito líquido e certo é aquele que diz respeito à prova dos fatos 
postos em juízo. Independente da discussão jurídica em relação ao tema, os fatos devem vir todos provados 
juntamente com a petição inicial, sendo inviável a dilação probatória no seio do procedimento. A exceção 
fica por conta da previsão dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 6º, da Lei 12.016/2009: 

§ 1o  No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou 
estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou 
de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original 
ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O 
escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.  

§ 2o  Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á 
no próprio instrumento da notificação.  

Independente da matéria jurídica em debate – se controversa ou não - a discussão do mandado de segurança 
depende da comprovação dos fatos por prova documental, o que já viabilizaria o manejo do writ. Neste 
sentido, pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal: 

Súmula 625 – STF - Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de 
segurança. 

Ademais, a Lei 12.016/2009 trouxe algumas restrições para o manejo do Mandado de Segurança. Tais 
hipóteses de não cabimento são, a princípio constitucionais, eis que não impedem a busca do Impetrante 
pelo direito material por meio de outros tipos de demanda.  

De acordo com o parágrafo 2º, do artigo 1º, da Lei 12.016/2009: 

§ 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos 
administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de 
serviço público.  

Na atuação das empresas públicas e das sociedades de economia mista, necessário que se distinga os atos 
de império dos atos de gestão para que se possa analisar o cabimento de mandado de segurança. Neste 
sentido: 

Súmula 333 – STJ - Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por 
sociedade de economia mista ou empresa pública. 

Por sua vez, o artigo 5º, da Lei 12.016/2009: 

Artigo 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:  
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I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de 
caução;  

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;  

III - de decisão judicial transitada em julgado.  

Ressalte-se que a Súmula Vinculante 21, do STF veda a exigência de depósito prévio para admissibilidade de 
recurso administrativo. E, além disso, a Súmula 429 do STF  

Súmula 429 – STF - A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o 
uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade. 

A Súmula 267, do STF estabelece: 

Súmula 267 – STF - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 
correição. 

Por fim, não se pode admitir a impetração de mandado de segurança em face de decisão judicial transitada 
em julgado, sob pena de se caracterizar um sucedâneo da ação rescisória. Assim, já estava trilhada a 
jurisprudência do STF: 

Súmula 268 – STF - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em 
julgado. 

Todavia, se a impetração do mandado de segurança for anterior ao trânsito em julgado da decisão 
questionada, mesmo que este venha a acontecer posteriormente, o mérito do MS deverá ser julgado, não 
podendo ser invocado o seu não cabimento ou a perda de objeto (EDcl no MS 22157 / DF).  

Além desses casos, a Súmula 266 do STF dispões que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 
Há, contudo, uma exceção: a lei de efeitos concretos.  

Também, a regra é o não cabimento sequer de ação judicial para se realizar o controle prévio de 
constitucionalidade dos atos normativos. Contudo, o Supremo Tribunal Federal tem admitido Mandado de 
Segurança nestas duas exceções1: 

a) caso a proposta de emenda à Constituição seja manifestamente ofensiva à cláusula pétrea; e 

 

 

1 Disponível em http://www.dizerodireito.com.br/2013/07/mandado-de-seguranca-contra-.proposicao.html. Acesso em 
10/01/2017. 
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b) na hipótese em que a tramitação do projeto de lei ou de emenda à Constituição violar regra 
constitucional que discipline o processo legislativo. 

Ainda, de acordo com a Súmula 460 do STJ, é incabível o mandado de segurança para convalidar a 
compensação tributária realizada pelo contribuinte. Lado outro, a Súmula 213 do STJ diz que o mandado de 
segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. 

A Súmula 269, do Supremo Tribunal Federal determina que não cabe Mandado de Segurança como remédio 
substitutivo da ação de cobrança. E a Súmula 271 do STF diz que a concessão de mandado de segurança não 
produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados 
administrativamente ou pela via judicial própria. 

Por fim, a Súmula 101 do STF determina que o Mandado de Segurança não substitui a ação popular. 

Em relação a legitimidade, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica poderão impetrar o Mandado de 
Segurança. Também há entes que, em que pese não terem legitimidade para ajuizar o procedimento comum, 
poderão impetrar mandado de segurança: é o caso de entes despersonalizados, como a Câmara de 
Vereadores, uma Secretaria de Estado ou Município ou o Tribunal de Contas. 

Assim, acaso ingressem com mandado de segurança para garantir ou resguardar prerrogativas institucionais, 
poderão tais entes figurar como parte ativa do writ. Neste sentido: 

Súmula 525 – STJ - A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas 
personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos 
institucionais. 

Quanto ao polo passivo, a demanda será proposta em face da Autoridade coatora, segundo dispõe a Lei 
12.016/2009: 

Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, 
será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos 
na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual 
se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.  (...) 

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:  

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via 
apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 
informações;  

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; 

Pacífico o entendimento na jurisprudência pátria que o polo passivo da demanda de Mandado de Segurança 
é ocupado pela pessoa jurídica de direito público, até porque é esta quem sofre as consequências financeiras 
e patrimoniais da eventual concessão da segurança (EDcl no REsp 547.235/RJ). 
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Acerca da autoridade pública, o conceito engloba não apenas os agentes públicos, mas também dirigentes 
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado no exercício de funções públicas (concurso público 
e procedimentos licitatórios, em especial), bem como alguns agentes privados. 

Artigo 6º. 

§ 3º. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual 
emane a ordem para a sua prática.  

Artigo 1º. 

§ 1º. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de 
partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de 
pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente 
no que disser respeito a essas atribuições.  

Em ato praticado no exercício de competência delegada, a Súmula 510, do Supremo Tribunal Federal dispõe 
que, praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de 
segurança ou a medida judicial. Assim, quem deverá figurar como Autoridade Coatora será a autoridade que 
recebera a delegação de competência.  

Em caso de indicação errônea da autoridade impetrada, tal fato por si só não deve induzir de imediato a 
extinção do processo sem resolução do mérito. É que segundo entendimento do STJ, possível a aplicação da 
Teoria da Encampação. Sobre o tema, o STJ aprovou a Súmula 628: 

Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando 
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou 
a prática do ato impugnado;  

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e  

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 

De acordo com o artigo 24, da Lei 12.016/2009, aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei 
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.  Aplicam-se, pois, ao writ os procedimentos 
relativos ao litisconsórcio previstos no Código de Processo civil.  

Assim, sendo caso de litisconsórcio necessário, a eficácia da sentença depende da citação de todos os 
litisconsortes no processo. Neste sentido, a Súmula 631 do STF afirma que se extingue o processo de 
mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo 
necessário. 

Acerca do prazo para impetração, o artigo 23, da Lei 12.016/2009:  

Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e 
vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art49
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Trata-se de prazo decadencial e, como tal, não se suspende nem interrompe. Nem mesmo o pedido de 
reconsideração na esfera administrativa é capaz de interromper a fluência do prazo: 

Súmula 430 – STF – Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para 
o mandado de segurança. 

De acordo com o STF, a desistência da ação mandamental é uma prerrogativa de quem a propõe e pode 
ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão 
de mérito, ainda que favorável ao seu autor (AgRg no Resp 1127391/DF). 

O Ministério Público atua no Mandado de Segurança como fiscal da lei. Exatamente por isso que o artigo 
12, da Lei 12.016/2009 determina que, após o prazo para manifestação da autoridade coatora, os autos 
devem ser encaminhados para o órgão ministerial para parecer: 

Art. 12.  Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7º desta Lei, o juiz ouvirá o 
representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) 
dias.  

Parágrafo único.  Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, 
para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias.  

A competência para processar e julgar o mandado de segurança será fixada a partir da autoridade apontada 
como coatora, sendo certo que influirá diretamente na competência a qualificação da autoridade como 
federal ou local e a graduação hierárquica da autoridade. Necessário, portanto, analisar qual pessoa jurídica 
irá suportar o ônus da condenação (se a União, autarquia ou fundação federal, a competência será da Justiça 
Federal – CF, artigo 109, VIII) e se a autoridade coatora possui prerrogativa de foro conforme previsão da 
Constituição Federal ou Estadual. 

A petição inicial do Mandado de Segurança deverá obedecer aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, 
além de ser instruída com todos os documentos necessários a demonstrar a viabilidade do direito do 
impetrante (prova pré constituída). Deverá a petição ser apresentada em duas vias com todos os 
documentos que instruem a inicial apresentados em cópia e, indicará, tanto a autoridade coatora como a 
pessoa jurídica que esta integra. 

Acaso documento essencial para manejo do Mandado de Segurança esteja em posse de autoridade pública 
que recuse a fornecê-la, o juiz ordenará, de forma preliminar, a exibição do documento em original ou cópia 
autêntica, no prazo de 10 (dez) dias. Se a autoridade que detiver o documento for a própria coatora, a ordem 
de exibição do documento será dada na própria notificação. 

Denega-se o mandado de segurança naquelas hipóteses do artigo 485 do Novo CPC. Ademais, a inicial será 
indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou quando lhe faltar algum dos requisitos legais 
ou passado o prazo decadencial para impetração. Desta decisão, caberá apelação, ou, acaso o mandado de 
segurança seja de competência originária de tribunal, da decisão do relator, caberá agravo interno. 

Despachada a inicial, então, o juiz determinará que se notifique a autoridade impetrada para que apresente 
informações no prazo de 10 (dez) dias e que se dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa 
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jurídica interessada. Possível, ainda, que o magistrado venha a proferir medida liminar para se suspender o 
ato coator, sendo facultada a exigência de caução prestada pelo impetrante: 

Ademais, o mandado de segurança terá prioridade de julgamento, salvo em relação ao habeas corpus. 

Sobre o cabimento de medida liminar, o artigo 7º, inciso III, da Le 12.016/2009 diz que a medida liminar 
poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia 
da medida caso seja deferida. Deferida ou indeferida a medida liminar, poderá a parte interessada interpor 
recurso de Agravo de Instrumento. 

Contudo: 

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 
tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 
pagamento de qualquer natureza.  

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem 
à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil.  

Fato é que deferida a liminar, seus efeitos persistirão até a prolação da sentença, salvo se revogada ou 
cassada. Porém, a Súmula 405 do STF diz que, denegado o Mandado de Segurança pela sentença, ou no 
julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão 
contrária. 

A sentença em mandado de segurança tem caráter mandamental, ou seja, conterá uma ordem para que a 
pessoa jurídica de direito público adote determinada postura. Tanto a sentença favorável quanto a contrária 
aos interesses do Impetrante estarão sujeitas ao Recurso de Apelação. Contudo, acaso concedida a 
segurança, a sentença estará sujeita também ao reexame necessário. Ademais, estende-se à autoridade 
coatora o direito de recorrer.  

Por fim, de acordo com o artigo 25, da Lei 12.016/2009, não cabem, no processo de mandado de segurança, 
nem a interposição de embargos infringentes, nem a condenação em honorários advocatícios. Neste sentido 
também: 

Súmula 105 – STJ – Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários 
advocatícios. 

Súmula 512 – STF - Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de 
segurança. 

Ressalte-se que há determinadas situações que o Mandado de Segurança será processado e julgado 
originariamente perante algum tribunal. Nestas hipóteses, a demanda será distribuída para um Relator que 
poderá deferir ou indeferir a eventual medida liminar pleiteada. Contra esta decisão caberá a interposição 
de Agravo Interno, de acordo com o parágrafo único do artigo 16, da Lei 12.016/2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art461.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art461.
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Assim, acaso concedida a segurança em processo de competência originária de Tribunal de Justiça, por 
exemplo, poderá o ente público ou a autoridade impetrada interpor Recurso Especial ou Recurso 
Extraordinário. Por outro lado, neste mesmo exemplo, em processo de competência originária de Tribunal 
de Justiça, acaso seja denegada a segurança, não caberá ao Impetrante a interposição de Recurso Especial 
ou de Recurso Extraordinário. 

Art. 18.  Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais 
cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário, 
quando a ordem for denegada. 

 Por fim, de acordo com o artigo 14, parágrafo 4º, da Lei 12.016/2009: 

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva 
de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, 
estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a 
contar da data do ajuizamento da inicial.  

Valores anteriores à impetração deverão ser pleiteados pelo Autor através de ação própria de cobrança ou 
através de requerimento administrativo: 

Súmula 271 – STF - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em 
relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via 
judicial própria. 

 Súmula 269 – STF - O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança. 

No tocante ao mandado de segurança coletivo, trata-se de matéria relativamente simples, até porque 
prevista em apenas dois artigos da Lei 12.016/2009 (21 e 22) e no artigo 5º, inciso LXX, da Constituição 
Federal. Em geral, tudo que vimos até agora sobre o Mandado de Segurança Individual aplica-se ao Mandado 
de Segurança Coletivo, salvo algumas nuances específicas que veremos a seguir. 

Primeiramente, a liminar no Mandado de Segurança coletivo apenas poderá ser deferida após a oitiva do 
representante judicial da pessoa jurídica de direito público no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos 
do parágrafo segundo, do artigo 22, da Lei 12.016/2009. 

Ademais, o artigo 22, da Lei do Mandado de Segurança: 

Art. 22.  No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos 
membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.  

§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas 
os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a 
desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência 
comprovada da impetração da segurança coletiva.  

Por fim, nos termos do artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo 
poderá ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou por organização 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=271.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados. 

Sobre o tema: 

SÚMULA 629 – STF - A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em 
favor dos associados independe da autorização destes. 

SÚMULA 630 – STF - A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda 
quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

A Ação Civil Pública corresponde a uma espécie de processo coletivo previsto na Lei 7.347/85. Trata-se de 
procedimento destinado à tutela da coletividade e que poderá ser manejado independente da propositura 
de Ação Popular. 

De acordo com o artigo 1º da referida Lei, caberá Ação Civil Pública para discutir as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor a patrimônio artístico ou 
histórico, à ordem econômica ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

Já o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que não será cabível ação civil pública para veicular 
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 

Ressalte-se que o artigo 3º, da Lei 7.347/85 determina ser possível que a ação civil pública tenha por objeto 
a condenação em dinheiro ou o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. 

Além disso, de acordo com o artigo 4º, da Lei 7.347/85, poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins 
previstos na norma, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao 
consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

Ressalte-se, contudo, o disposto no artigo 2º, da Lei 8.437/92: 

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, 
quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, 
que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. 

Em ações civis públicas, apenas será possível o deferimento de liminar, após a oitiva do representante judicial 
da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar em um prazo de até 72 (setenta e duas) horas. 

Aplicam-se, ainda, todas as restrições relativas à concessão de tutela antecipada em face do Poder Público, 
especialmente aquelas previstas na Lei 8.437/92. 

Quanto à competência, o artigo 2º, da Lei 7.347/85 traz hipótese de competência absoluta: 
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Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo 
juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.  

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.  

Acaso a Ação Civil Pública se encaixe em uma adas hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal, 
necessariamente a demanda deverá correr perante um juiz federal, não se lhe aplicando a previsão do 
parágrafo 3º, do artigo 109, da CF. Ressalte-se ainda que o STJ entende que a simples presença do Ministério 
Público Federal no polo ativo da relação processual é suficiente para manter o processamento da demanda 
perante a Justiça Federal (AgInt no CC 163.268/SC).  

De acordo com o artigo 5º, da Lei 7.347/85, poderão propor a ação principal e a ação cautelar: 

I - o Ministério Público; 

II - a Defensoria Pública;  

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; 

V - a associação que, concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos 
raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

O Ministério Público assume importante papel na Ação Civil Pública, uma vez que se não intervier no 
processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Cabe-nos destacar, ainda, pontualmente 
os parágrafos do artigo 5º: 

§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo 
habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.  

§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 
Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.  

§ 4º O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto 
interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem 
jurídico a ser protegido. 

§ 5º Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito 
Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.  
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§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial. 

Cabe-nos destacar, ainda, que fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas habilitar-
se como litisconsortes de qualquer das partes em qualquer processo. Além disso, em caso de desistência 
infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado 
assumirá a titularidade ativa. 

Além disso, o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como 
fiscal da lei, cabendo, inclusive, o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito 
Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos coletivos. 

Por fim, os artigos 6º e 7º da Lei da Ação Civil Pública estabelecem que qualquer pessoa PODERÁ e o servidor 
público DEVERÁ provocar o Ministério Público quanto a fatos que constituam objeto de Ação Civil Pública. 
Já o magistrado, se tiver conhecimento de fatos no exercício de suas funções, deverá remeter peças ao 
Ministério Público para providências cabíveis. 

O Inquérito Civil Público possui previsão constitucional no artigo 129, inciso III: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

Trata-se de procedimento investigatório extrajudicial de natureza preparatória e que visa a averiguar com 
profundidade a ocorrência dos fatos e a formação da convicção do membro do Ministério Público antes da 
propositura de eventual Ação Civil Pública. Em que pese ser um procedimento de natureza facultativa, é 
extremamente importante para a coleta de provas que irão instruir a petição inicial de eventual Ação Civil 
Pública. 

Dispõe o artigo 8º da Lei 7.437/85: 

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as 
certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.  

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 
qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo 
que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.  

§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, 
hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo 
ao juiz requisitá-los. 

Sobre a conexão e continência, o artigo 2º, da Lei 7.347/85: 
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Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo 
juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.  

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.  

Aplica-se à continência a mesma sistemática da conexão, conforme já decidido pelo STJ: 

Súmula 489 STJ - Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis 
públicas propostas nesta e na Justiça estadual. 

Quanto à litispendência com ações individuais, o artigo 104, do CDC, estabelece que a ação coletiva não 
induz litispendência para as ações individuais, eis que nestas busca-se o direito individual e não o direito 
coletivo lato sensu, gerando situações jurídicas ativas distintas e não podendo ser consideradas idênticas 
demandas. 

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não 
induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou 
ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das 
ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência 
nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

Assim, não haverá litispendência entre tais demandas (individual e coletiva) podendo inclusive as decisões 
serem tomadas de forma divergente em cada um dos processos. Pode-se, portanto, resumir a coisa julgada 
da sentença coletiva da seguinte forma: 

a) Processo extinto sem resolução do mérito – produz apenas coisa julgada formal; 

b) Pedido julgado improcedente – Não atinge as demandas individuais que porventura 

venham a ser propostas; 

c) Sentença julgada procedente – Transporte da coisa julgada – todos beneficiados que 

não tenham demandas individuais;  

De acordo com o artigo 4º, da Lei 7.347/85 caberá a propositura de medida cautelar para evitar dano ao 
patrimônio público e social: 

Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano 
ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de 
grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico. (Artigo com redação dada pela Lei nº 13.004, de 
24/6/2014, publicada no DOU de 25/6/2014, em vigor após decorridos 60 dias de sua publicação 
oficial) 
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Além disso, os artigos 11 e 12 da Lei 7.347/85 demonstram que não existem maiores diferenciadores entre 
a Tutela provisória concedida em caráter individual e a tutela provisória coletiva. 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 
determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, 
sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou 
compatível, independentemente de requerimento do autor.   

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 
sujeita a agravo.  

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que 
competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão 
fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias 
a partir da publicação do ato.  

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão 
favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o 
descumprimento.  

Conforme dicção do artigo 12, da Lei 7.347/85, negada a liminar em um processo coletivo, caberá a 
interposição de Agravo de Instrumento. Além disso, acaso a antecipação de tutela seja deferida em 
sentença, o recurso a ser manejado é o Recurso de Apelação, que o magistrado poderá atribuir efeito 
suspensivo nos termos do artigo 14: 

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à 
parte. 

Quanto à coisa julgada da sentença coletiva, o artigo 16, da Lei 7.347/85: 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do 
órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese 
em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se 
de nova prova. 

Por fim, a liquidação da sentença é a fase do processo que define com segurança o valor da prestação 
(quantum debeatur) e ainda individualiza o objeto da prestação (quid debeatur) nas decisões proferidas de 
forma ilíquidas. 

Quanto às obrigações de fazer e não fazer, não há necessidade de liquidação, haja vista que o artigo 11, da 
Lei 7.347/85 é cristalino: 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 
determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, 
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sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou 
compatível, independentemente de requerimento do autor. 

Já para as obrigações de pagar, o tema é previsto nos artigos 95 a 100 do Código de Defesa do Consumidor. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Em que pese certa divergência doutrinária, defendemos que a probidade administrativa é gênero, sendo a 
moralidade uma de suas espécies. A improbidade irá, portanto, englobar não apenas os atos desonestos ou 
imorais, mas também os atos ilegais. De acordo com ao artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal: 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

Assim, a Lei 8.429/92 veio regular o procedimento e as sanções aplicáveis aos agentes públicos e terceiros 
que pratiquem atos de improbidade administrativa, sendo certo que o rol de sanções trazidos pelo parágrafo 
4º, do artigo 37 é meramente exemplificativo. 

De acordo com o artigo 1º, da Lei 8.429/92: 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra 
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público 
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

Ressalte-se que o escopo de proteção da lei de improbidade é bastante amplo e abrange também qualquer 
empresa ou entidade que receba benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. E mais, apesar 
da conturbada redação do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei de Improbidade, também serão abrangidos 
pela proteção da lei as entidades que a administração pública concorra com menos de 50% (cinquenta por 
cento) do patrimônio ou da receita anual. Contudo, nestes casos, a sanção patrimonial será limitada à 
contribuição dos cofres públicos. 

Os atos de improbidade estão previstos nos artigos 9, 10, 10-A e 11 da Lei 8.429/92, podendo ser divididos 
nos seguintes: 

i. Atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, previstos no artigo 9, da Lei 8.429/92 e, 
segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, para que se configure a infração a tal dispositivo legal, 
necessário que o agente tenha atuado com DOLO; 

ii. Atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, previstos no artigo 10, da Lei 8.429/92 e, 
segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, para que se configure a infração a tal dispositivo legal, 
necessário que o agente tenha atuado com DOLO OU, no mínimo CULPA; 
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iii. Atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública, previstos no artigo 
11, da Lei 8.429/92 e, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, para que se configure a infração a 
tal dispositivo legal, necessário que o agente tenha atuado com DOLO; 

Em 2016, a LC 157/2016 criou um “novo tipo de ato de improbidade” previsto no artigo 10-A da Lei 8.429/92: 
os atos de improbidade que decorrem da aplicação irregular de benefício financeiro ou tributário.  

Percebam que o único dispositivo que permite expressamente a conduta culposa é o artigo 10 (atos de 
improbidade que ensejam prejuízo à administração pública. Logo, os atos de improbidade previstos nos 
artigos 9 e 11 sempre exigirão o dolo na conduta do agente público, mas os atos do artigo 10 permitirão a 
prática culposa do ato. 

O sujeito ativo do ato de improbidade é, a princípio o agente público, que pratica o ato de improbidade, 
não apenas os servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abarcados no amplo conceito de agente 
público. Trata-se de interpretação do artigo 2º, da Lei 8.429/92: 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 
entidades mencionadas no artigo anterior. 

Também estão abrangidos pela lei os agentes políticos e membros de Poderes, uma vez que estes se 
submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, sem prejuízo da responsabilização 
política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967. A única exceção ao duplo regime sancionatório 
em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão 
do art. 85, V, da Constituição Federal. 

Já o artigo 3º, da LIA, estabelece que as disposições sobre improbidade serão aplicadas ao terceiro que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato ou dele se beneficie de qualquer 
forma. O Superior Tribunal de Justiça já firmou tese nesse sentido, ao afirmar que é inviável a propositura 
de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante 
presença de agente público no polo passivo da demanda (AgRg no AREsp 574.500/PA). 

Saliente-se ainda que o art. 23 da Lei 8.429/92 não estabeleceu expressamente regras de prescrição para o 
agente particular que participa do ato de improbidade administrativa em conjunto com o agente público. 
Após vários julgados no mesmo sentido, o STJ editou a súmula 634: 

Súmula 634-STJ: Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de 
Improbidade Administrativa para o agente público. 

Sobre a legitimidade ativa, o artigo 17, da Lei 8.429/92: 

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela 
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.  
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A demanda de improbidade administrativa é proposta em face do agente público, em nome próprio e caráter 
pessoal. E, de acordo com o parágrafo 3º, do artigo 17, da Lei 8.429/92, a posição do ente público no processo 
poderá variar: 

§ 3o No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que 
couber, o disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965; 

Tal dispositivo assim está previsto: 

Lei 4.717/65, Artigo 6º. 

§ 3º A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 
impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde 
que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou 
dirigente.  

Igualmente, qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação sobre a prática de atos de improbidade, Esta representação poderá ser escrita ou 
reduzida a termo e assinada e deverá conter a qualificação do representante, as informações sobre o fato e 
sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. 

Ressalte-se que o artigo 19, da Lei 8.429/92 tipifica como crime a representação contra agente público 
sabendo-se infundada: 

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou 
terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.  

Pena: detenção de seis a dez meses e multa. 

Parágrafo único: Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado 
pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

Quanto ao Ministério Público, se este não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como 
fiscal da lei, sob pena de nulidade. Por outro lado, acaso o Ministério Público seja o autor da ação, a Fazenda 
Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do 
patrimônio público. 

Assim, a petição inicial será proposta obedecendo-se os requisitos do artigo 319 do CPC e documentos que 
contenham indícios suficientes da existência de ato de improbidade previsto nos artigos 9 a 11, da Lei 
8.429/92. Estando a inicial em ordem, o juiz irá notificar o réu para se manifestar por escrito, podendo juntar 
documentos, no prazo de quinze dias. Tal manifestação ainda não será a contestação, mas uma espécie de 
defesa prévia. 

Após, analisando a manifestação do réu, é que o magistrado irá decidir se recebe ou não a ação de 
improbidade. Acaso receba a demanda, o juiz irá determinar a citação do réu para apresentar contestação, 
sendo certo que da decisão que receber a inicial, caberá agravo de instrumento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4717.htm#art6§3
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Ressalte-se que quando do recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve o magistrado 
observar o princípio in dubio pro societate: existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados 
como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz.  

Por fim, entende o STJ que a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de 
improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e 
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 (REsp 1799618/SC). 

Um aspecto bastante polêmico da Lei de Improbidade Administrativa refere-se ao parágrafo 1º, do artigo 
17, que expressamente vedava a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa. 
Tal polêmica foi resolvida com a alteração do art. 17, §1º da LIA pela Lei 13.964, de 2019, chamada de Pacote 
Anticrime, que expressamente autoriza a celebração de acordo de não persecução no âmbito da ação civil 
de improbidade.  

Em seguida, o art. 17, §10-A, também acrescido pela Lei 13.964/2019: 

§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a 
interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias. 

Ademais, com o intuito de resguardar o erário contra eventual desvio do patrimônio dos réus, os arts. 7º e 
16 da Lei 8.429/92 prevêem a possibilidade de decretação de indisponibilidade ou de sequestro de bens do 
agente publico ou de terceiros que tenham se beneficiado ilicitamente do ato. A indisponibilidade dos bens 
pode ser decretada antes mesmo do recebimento da ação de improbidade e de forma liminar, sem audiência 
do réu. É necessário demonstrar-se apenas a fumaça do bom direito, visto que o perigo da demora é 
presumido, pela própria natureza do bem protegido (AgRg no AREsp 460.279/MS) 

Nos termos do artigo 20, da Lei 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos 
apenas se efetivarão com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Contudo, o próprio parágrafo 
único, do artigo 20, permite o afastamento do agente público do exercício do cargo, quando a medida se 
fizer necessária à instrução processual. E, exatamente por se tratar de medida excepcional, o agente público 
não pode ficar afastado por mais de 180 (cento e oitenta) dias do seu cargo, devendo retornar ao exercício 
deste, ultrapassado tal prazo. 

No que se refere à competência, ainda que o réu tenha foro por prerrogativa de função na seara penal, a 
ação contra ele deve ser manejada perante o juiz de 1º grau. Contudo, os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal respondem por atos de improbidade perante o próprio Tribunal, não por foro por prerrogativa de 
função, mas pelo fato de que o julgamento de um Magistrado do Tribunal de Cúpula por um juiz de primeiro 
grau de jurisdição ferir a própria sistemática constitucional, conforme decidido pelo STF (Pet 3211 QO).  

Além disso, em casos de desvios de verbas públicas oriundas de convênio entre o governo federal e o Estado 
ou Município, a competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal será definida nos termos das Súmulas 
208 e 209 do STJ: 

Súmula 208 – STJ - Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de 
verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. 
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Súmula 209 – STJ - Compete à Justiça Estadual processar e julgar Prefeito por desvio de verba 
transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 

Interpretando tais dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que a competência da Justiça Federal 
exigirá a presença e o interesse de alguma entidade vinculada à União Federal, conforme artigo 109, da 
Constituição Federal (AgRg no CC 133.619/PA). 

A sentença da ação de improbidade será feita com base no artigo 12 da Lei 8.429/92, devendo o magistrado, 
nos termos do parágrafo único analisar a adequação da condenação e a extensão do dano causado, assim 
como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Nos termos do parágrafo único do artigo 12, poderá o 
magistrado aplicar as sanções previstas de forma isolada ou cumulada, de acordo com a gravidade do fato. 

Ressalte-se, contudo, que ocorrendo lesão ao erário, necessariamente, a penalidade de ressarcimento deve 
ser aplicada, conforme previsão do artigo 5º, da Lei 8.429/92. Além disso, havendo concurso de agentes, a 
responsabilidade pelo ressarcimento dos danos será solidária entre eles, conforme entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1687567 PR 2017/0182196-9). 

A sentença que determinar a reparação de dano, o pagamento do respectivo valor havido ilicitamente será 
revertido em favor da própria pessoa jurídica prejudicada pelo ato ilícito: 

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda 
dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o 
caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.  

Além disso, a aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92 independe da efetiva ocorrência de dano ao 
patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento, e também independe da aprovação ou rejeição 
das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 

No caso de falecimento dos agentes, apenas as sanções de natureza pecuniária serão estendidas aos 

sucessores e limitadas ao valor da herança. 

Art. 8º O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente 
está sujeito às cominações desta Lei até o limite do valor da herança. 

Com relação à prescrição, em tese, a pena de ressarcimento ao erário seria imprescritível, por força do 
parágrafo 5º, do artigo 37, da Constituição Federal. E, em relação às demais sanções previstas na Lei 
8.429/92, o artigo 23 estabelece os seguintes prazos prescricionais: 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função 
de confiança; 

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com 
demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 
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III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final 
pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal veio sendo reiteradamente provocado quanto aos limites da 
interpretação do parágrafo 5º, deste artigo 37 da Constituição. Inicialmente, o STF pacificou o entendimento 
de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 
669069/MG). Em seguida, em 2018, o Supremo Tribunal Federal entendeu, por 6 votos a 5, que são 
imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade administrativa praticados 
DOLOSAMENTE (RE 852475/SP).  

DESAPROPRIAÇÃO 

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A desapropriação consiste na forma mais drástica de intervenção do Estado na propriedade e que afeta o 
próprio caráter perpétuo e irrevogável do direito de propriedade. Por meio dela, o poder público toma o 
domínio da propriedade de seu titular para o fim de vinculá-la a algum interesse público, consistente em 
necessidade ou utilidade pública, ou em interesse social. Trata-se de forma de aquisição originária de 
propriedade. 

A regra quanto ao procedimento de desapropriação é que esta apenas poderá ocorrer acaso haja o prévio 
pagamento de indenização justa, sob pena de enriquecimento sem causa do ente expropriante. Existem, 
contudo, dois tipos de desapropriação: as desapropriações ordinárias e as desapropriações extraordinárias.  

As desapropriações ordinárias são aquelas realizadas por necessidade, utilidade pública ou por interesse 
social, sendo exigida a prévia indenização em dinheiro conforme previsão do artigo 5º, inciso XXIV, da 
Constituição Federal. Já as desapropriações extraordinárias são aquelas que decorrem do inadequado 
aproveitamento do solo urbano (artigo 182, CF) ou da improdutividade do imóvel rural (artigo 184, CF), 
caracterizando-se pela indenização em títulos da dívida pública ou a dívida rural. 

2 – DESAPROPRIAÇÃO POR NECESSIDADE, UTILIDADE PÚBLICA OU 
INTERESSE SOCIAL 

A desapropriação por utilidade pública está prevista no Decreto-Lei 3.365/41 e será cabível, nos termos do 
artigo 5º em hipóteses como segurança nacional, salubridade pública, defesa do Estado, dentre outras. Já a 
desapropriação por interesse social será cabível, nos termos da Lei 4.132/62, artigo 2º. 

A doutrina considera que as hipóteses de desapropriação constituem um rol taxativo, sendo certo que 
apenas será possível a realização de desapropriação dentro das hipóteses previstas em lei. 

(VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2017) ADAPTADA 
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As hipóteses legais de desapropriação são taxativas, ou seja, somente é possível desapropriar nas 
hipóteses previstas em lei. 

Comentários 

Correto, conforme consolidada doutrina. 

O interesse social, em alguns de seus dispositivos, está voltado à regularização fundiária da população de 
baixa renda. Fato é que nos termos do artigo 5º da Lei 4.132/62: 

Art. 5º No que esta lei for omissa aplicam-se as normas legais que regulam a desapropriação por 
unidade pública, inclusive no tocante ao processo e à justa indenização devida ao proprietário. 

Significa dizer, portanto, que tanto a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, quanto a 
desapropriação por interesse social serão regidas pelas disposições do Decreto-Lei 3.365/41.  

A desapropriação segundo referido Decreto-Lei divide-se em duas fases muito bem definidas: a fase 
declaratória e a fase executória – que pode ser subdividida para fins didáticos em uma fase executória 
extrajudicial e uma fase judicial. 

Na fase declaratória do procedimento de desapropriação, a administração pública irá verificar a 
caracterização de uma das hipóteses de interesse social, necessidade ou utilidade pública, com o objetivo de 
expedir o decreto expropriatório. Publicado o decreto expropriatório, tem-se a manifestação do interesse 
da Administração Pública em desapropriar aquela determinada propriedade. Em tal momento, inicia-se o 
prazo para a propositura de eventual ação judicial de desapropriação: 

Tal prazo representa uma das poucas diferenças nos procedimentos de necessidade e utilidade pública com 
o procedimento da desapropriação por interesse social. 

Decreto-Lei 3.365/41. Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-
se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e 
findos os quais este caducará.  

Passado o prazo de cinco anos após o decreto expropriatório, acaso a Administração Pública permaneça 
omissa em intentar a ação de desapropriação, o decreto caducará e o mesmo bem somente poderá ser 
objeto de nova declaração após decorrido o prazo de um ano. 

Quanto ao interesse social: 

Lei 4.132/62. Art. 3º O expropriante tem o prazo de 2 (dois) anos, a partir da decretação da 
desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as 
providências de aproveitamento do bem expropriado. 

 (VUNESP - Proc Mun (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019) ADAPTADA 
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A declaração de utilidade pública ou de interesse social para fins de desapropriação caduca em cinco 
anos, caso não efetivada a desapropriação nesse período. 

Comentários 

Incorreto. A declaração por necessidade ou utilidade pública caduca em cinco anos. Já a declaração 
por interesse social caduca em dois anos. 

São efeitos da declaração (ALEXANDRINO, 2015, pg. 1077): 

a) Sujeição do imóvel à força expropriatória do Estado; 
b) Fixação do Estado do bem (benfeitorias de mero deleite ou voluptuárias feitas após a 

declaração não serão indenizáveis. Benfeitorias necessárias sempre serão indenizáveis. 
Benfeitorias úteis apenas serão indenizáveis se autorizadas pela Administração – artigo 
26, parágrafo 1o, Decreto 3.365/41). 

c) Atribui ao Estado o direito de adentrar no imóvel declarado, após prévia autorização 
judicial; 

d) Fixação do termo inicial para o prazo de caducidade da declaração; 

Em que pese ser possível a fase executória da desapropriação ocorrer mediante acordo na esfera 
administrativa, esta não é a regra, mas sim a demanda judicial. Porém, cabe-nos ressaltar que a Lei 
13.867/2019 estabeleceu uma novidade no procedimento: a possibilidade de se estabelecer a 
desapropriação pela via da mediação ou da arbitragem. 

A Lei 13.867/2019 acrescentou ao DL 3.365/41 o artigo 10-A segundo o qual deverá o poder público notificar 
o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. Se o particular aceitar a oferta, o poder público 
efetivará o pagamento, lavrando-se um acordo que será título hábil para a transcrição no registro de imóveis. 
Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá com a ação judicial 
de desapropriação conforme será discutido nos tópicos a seguir. 

Eventualmente, o particular poderá optar pela via da mediação ou pela via arbitral, indicando um dos órgãos 
ou instituições especializadas em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável 
pela desapropriação. Nesta hipótese, a mediação seguirá as normas da Lei nº 13.140/15, e, subsidiariamente, 
os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Já a arbitragem seguirá as normas da Lei nº 9.307/96 
e, subsidiariamente, os regulamentos do órgão ou instituição responsável. 

Acaso não haja acordo na seara administrativa ou não se opte pela via arbitral, necessário que o Poder 
Público maneje uma ação judicial (ação de desapropriação). 

A competência para processar e julgar a ação de desapropriação será definida a partir do local da situação 
do bem, conforme previsão dos artigos 47 do CPC e 11 do DL 3.365/41. Assim, a depender das partes 
envolvidas na demanda, a competência restará definida ou pela Justiça Comum Federal ou Justiça Comum 
Estadual. Há que se verificar, ainda, se na comarca em análise haverá vara especializada na matéria, a 
exemplo de Vara da Fazenda Pública. 
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A legitimidade ativa para manejo da ação de desapropriação será do próprio ente público que editar o 
decreto expropriatório. Assim, é possível falar que a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município que 
editar o decreto expropriatório será parte legítima para manejo da ação de desapropriação. 

Contudo, o próprio artigo 3º, do DL 3.365/41 prevê a possibilidade de os concessionários de serviços públicos 
executarem os atos materiais da desapropriação. Nesta hipótese, cabe ao poder público a edição do decreto 
expropriatório (fase declaratória da desapropriação) e ao particular a execução dos atos materiais do 
procedimento expropriatório (fase executória). 

Já o polo passivo da demanda será ocupado pelo proprietário do bem, sendo certo que qualquer bem, em 
regra, poderá ser objeto de desapropriação. 

De acordo com o parágrafo 2º, do artigo 2º, do DL 3.365/41, os bens do domínio dos Estados, Municípios, 
Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, 
em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa. Apesar de intensa crítica doutrinária, o 
Superior Tribunal de Justiça reafirmou sua posição no sentido de que o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 
3.365/41 é explícito ao autorizar os Estados a desapropriarem bens do Município, mas, implicitamente, 
veda o inverso (REsp 1435517/SP).  

A citação no processo de desapropriação seguirá o rito do artigo 16, do DL 3.365/41.O dispositivo estabelece 
que em casos de pessoas casadas, a citação do marido dispensa a da mulher. Contudo, para Leonardo Cunha 
(pg. 740) essa regra não foi recepcionada pela Constituição Federal, por ofender a garantia do devido 
processo legal, deixando de conferir à parte um processo justo, com resultado efetivo. 

De acordo com o artigo 19, do Decreto-Lei 3.365/41, feita a citação, a causa seguirá o rito ordinário, ou, 
atualmente, o procedimento comum. Já o artigo 20 estabelece que: 

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; 
qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. 

Há, porém, uma exceção no que se refere à defesa do particular. O contestante poderá postular o direito de 
extensão, entendido como o direito que assiste ao particular de, impugnando o valor ofertado pelo Poder 
Público, pleitear a extensão da desapropriação, para que esta alcance parte remanescente do bem que se 
tornaria inútil ou de difícil utilização, caso o bem fosse desapropriado apenas parcialmente. 

A perícia técnica para aferir o valor real do imóvel sempre deverá ocorrer, salvo em caso de aceitação 
expressa do réu quanto aos valores ofertados pelo poder público. A perícia, inclusive, pode vir a ser 
determinada pelo juiz, de ofício, sendo certo que este não estará adstrito às conclusões do laudo pericial. 

Em que pese a lógica do procedimento de desapropriação apenas efetivar a transferência do imóvel ao 
patrimônio público, após o pagamento da prévia indenização, o ordenamento prevê a possibilidade de o 
poder público realizar a imissão provisória na posse do bem que está em processo de desapropriação. 

Esta imissão provisória na posse do imóvel pelo Poder Público difere em razão do tipo do imóvel. É que a 
imissão provisória na posse do imóvel rural pode ocorrer acaso alegue o expropriante urgência e deposite 
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em juízo a quantia que entende devida pelo imóvel, podendo o proprietário levantar 80% do valor 
depositado. 

Esta alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão 
provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. Excedido tal prazo, não será concedida 
a imissão provisória. Alegada a urgência, requerida e deferida a imissão provisória na posse do imóvel, esta 
será registrada no registro de imóveis competente. 

A lei 13.645/2017 acrescentou ao Decreto-Lei 3.365/41 o artigo 34-A que estabelece a possibilidade de 
acordo entre expropriante e expropriado logo após a imissão provisória da posse.  

Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a termo, do expropriado, a decisão concessiva da 
imissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o 
consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. 

A concordância do expropriado com a imissão provisória e o reconhecimento da propriedade ao 
expropriante não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Curiosa a 
possibilidade de se fazer um acordo e continuar discutindo outras questões. Mas, esta é a expressa 
disposição do recém criado parágrafo 1º, do artigo 34-A, do DL 3.365/41: 

Artigo 34-A. § 1o A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de 
questionar o preço ofertado em juízo. 

Já a imissão provisória na posse de imóvel residencial urbano sujeito a desapropriação por utilidade pública 
segue o disposto no Decreto-Lei 1.075/70. Alegada a urgência e depositado o preço ofertado, antes da 
concessão da liminar, deverá o juiz intimar o réu para se manifestar sobre o preço no prazo de 5 dias. 
Impugnado o valor ofertado – antes da imissão provisória – será necessária a realização de perícia prévia, 
que poderá resultar na necessidade do ente público complementar o valor ofertado. 

Segundo o artigo 3º, do DL 1.075/70: 

Art 3º Quando o valor arbitrado for superior à oferta, o juiz só autorizará a imissão provisória na 
posse do imóvel, se o expropriante complementar o depósito para que este atinja a metade do 
valor arbitrado. 

Ressalte-se que, tendo por fundamento o poder da autotutela, possível a desistência da ação de 
desapropriação através da revogação do decreto expropriatório. Para o Superior Tribunal de Justiça, possível 
a desistência a qualquer tempo da ação de desapropriação pelo ente expropriante desde que ainda não 
tenha sido pago integralmente o valor da indenização ao particular (AgRg no AREsp 88.259/SP).  

O artigo 27, do Decreto-Lei 3.365/41 disciplina em seu parágrafo 1º o pagamento de honorários advocatícios 
em ações de desapropriação: 

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá 
atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e 
interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao 
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valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de 
área remanescente, pertencente ao réu. 

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido 
condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e 
cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de 
Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um 
mil reais). 

Contudo, nos termos da ADIN 2.332-2, decidiu o Supremo Tribunal Federal que a limitação prevista em lei 
com relação ao valor dos honorários advocatícios (R$. 151.000,00) seria inconstitucional.   

Neste sentido: 

Súmula 131, STJ:  Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as 
parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas. 

Súmula 141, STJ: Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a 
diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. 

Súmula 617, STF. A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença 
entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente. 

Já as custas processuais estão previstas no artigo 30, do Decreto-Lei 3.365/41 e serão pagas pelo autor se o 
réu aceitar o preço oferecido, pelo vencido, em caso contrário, ou em proporção, na forma da lei. 

Quanto à sentença, reexame necessário e coisa julgada, o artigo 28, do Decreto-Lei 3.365/41: 

Art. 28.  Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente 
devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo 
expropriante. 

§ 1 º A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica 
sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, da sentença que julga o pedido de desapropriação caberá recurso de apelação pelo particular (apenas 
no efeito devolutivo) e pelo ente público (no duplo efeito). Além disso, o reexame necessário é exigido 
quando o valor fixado na sentença é superior ao dobro do preço inicialmente ofertado pelo ente público. 

A sentença no processo de desapropriação deve fixar o valor da justa indenização a ser paga pelo 
expropriante, fixando também a incidência de juros e correção monetária.  

Os juros compensatórios são devidos para compensar a perda da posse do imóvel pelo particular e passam 
a incidir a partir da imissão provisória da posse pelo ente público, pois este é o momento em que o particular 
perde a possibilidade de usufruir do bem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art20§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art20§4
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Súmula 69 – STJ - Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a 
antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do 
imóvel. 

Súmula 164 – STJ - No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a 
antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência. 

(VUNESP - Proc (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/GP/2019) ADAPTADA 

No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de 
posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência. 

Comentários 

Correto, uma vez que os juros compensatórios são devidos em razão da perda da posse do bem pelo 
expropriado. 

Quanto aos juros moratórios, estes são devidos em razão da mora do ente público em pagar o valor da 
indenização constante na sentença judicial. Tal mora, em razão do regime de precatórios constante no artigo 
100, da Constituição Federal, dá-se com o não pagamento do precatório no prazo constitucional. Dispõe, 
pois, o artigo 15-B do Decreto 3.365/41: 

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a 
perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de 
mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro 
do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da 
Constituição. 

Assim, se o precatório for pago dentro do prazo previsto no artigo 100, da Constituição Federal, não há que 
se falar em pagamento de juros moratórios. Pela Súmula Vinculante 17, durante o período previsto no 
parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam 
pagos. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ampliara a incidência dos juros moratórios. Nos autos do RE 
579431/RS, o STF firmara a orientação segundo a qual entre a elaboração dos cálculos pelo credor e a 
efetiva inscrição do débito em precatório ou RPV também incidirão os juros de mora. 

STJ, Súmula 102. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações 
expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei. 

STJ, Súmula 12. Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. 

Em relação à correção monetária, cujo objetivo é a recomposição do valor real da dívida, esta é sempre 
devida até a data do efetivo pagamento da indenização: 
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Súmula 561 – STF - Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo 
pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de 
uma vez. 

Em 2018, o STF, ao julgar em definitivo a ADI 2332/DF, decidiu que é constitucional o percentual fixo de 6% 
previsto no art. 15-A do DL 3.365/41. Com essa decisão estão superadas as Súmulas 618 do STF e 408 do 
STJ. 

O STF analisou a constitucionalidade do art. 15-A do DL 3.365/41 e chegou às seguintes conclusões: 

1) em relação ao “caput” do art. 15-A do DL 3.365/41: 
a) reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% 
ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu 
bem;  
b) declarou a inconstitucionalidade do vocábulo “até”; 
c) deu interpretação conforme a Constituição ao “caput” do art. 15-A, de maneira a incidir juros 
compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor 
do bem fixado na sentença; 

2) declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A, que condiciona o pagamento dos juros 
compensatórios à comprovação da “perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário”; 

3) declarou a constitucionalidade do § 2º do art. 15-A, afastando o pagamento de juros compensatórios 
quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência iguais a zero; 

4) declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 15-A, estendendo as regras e restrições de pagamento 
dos juros compensatórios à desapropriação indireta. 

5) declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A; 
6) declarou a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo (0,5%) e máximo (5%) para a 

concessão de honorários advocatícios e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os 
honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” prevista no § 1º do art. 27. 
(STF. Plenário. ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018) 

3 – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

A desapropriação indireta nada mais é do que a apropriação do bem particular pelo poder público, sem 
respeitar os procedimentos formais exigidos em lei. Trata-se, pois, de desapropriação sem o atendimento 
das formalidades legais, correspondendo a um esbulho estatal e ocorre quando o Poder Público interfere na 
propriedade do particular e lá pratica atos de domínio, sem prévia ação ou título.  

Se o bem expropriado ainda não está sendo utilizado em nenhuma finalidade pública, poderá o particular 
propor ação possessória visando a manter ou retomar a posse do bem. 

Por outro lado, acaso o bem expropriado já esteja afetado a alguma finalidade pública, considera-se que 
houve fato consumado e somente restará ao particular ajuizar “ação de desapropriação indireta”, visando 
receber indenização, nos termos do artigo 35, do Decreto 3.365/41: 
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Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto 
de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer 
ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos. 

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ação de desapropriação indireta possui natureza real 
e pode ser proposta pelo particular prejudicado enquanto não tiver transcorrido o prazo para que o Poder 
Público adquira a propriedade do bem por meio da usucapião, aplicando-se por analogia o prazo da 
usucapião extraordinária (ADI 2260 MC). 

A própria Súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça reforça este entendimento e estabelece o prazo para 
manejo da ação de desapropriação indireta como o mesmo prazo para aquisição do bem por usucapião (à 
luz da época em que editada – antes do Código Civil de 2002): 

Súmula 119 – STJ - A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos. (Editada antes da 
vigência do Código Civil de 2002). 

O artigo 1.238, do Código Civil atual estabelece que o prazo prescricional da usucapião é de 15 (quinze) anos, 
podendo ser reduzido para 10 anos se o possuidor tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo no 
local (parágrafo único do artigo 1.238).  

Segundo o STJ, em regra, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é 
decenal. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso concreta e devidamente 
afastada a presunção legal de haver o Estado implantado obras ou serviços de caráter social ou utilidade 
pública (EREsp 1575846/SC). 

(VUNESP - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2018) ADAPTADA 

Na situação em que o particular seja prejudicado por ação da Administração Pública que resulte na 
ocupação de imóvel de sua propriedade, como resultado da implantação de equipamento público, sem 
o adequado procedimento de desapropriação e pagamento de indenização, poderá o interessado: 

promover ação de desapropriação indireta, desde que se afigure impossibilidade fática de reversão da 
ocupação, tornando ineficaz tutela judicial específica. 

Comentários 

Correto. Trata-se de exemplo clássico de desapropriação indireta, onde o particular precisará pleitear 
indenização pela propriedade irregularmente apossada pelo Poder Público. 

4 – RETROCESSÃO E TREDESTINAÇÃO 

Efetivada a desapropriação, o poder público deve destinar o bem desapropriado à finalidade pública que 
justificou o ato expropriatório. Se não o fizer, ocorrerá o fenômeno da tredestinação. 
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Esta poderá ser lícita ou ilícita. A tredestinação lícita ocorre quando o bem é desapropriado para um fim, mas 
lhe é dado fim diverso pelo poder público, porém ainda permanecendo o interesse público. Exemplo: o poder 
público desapropria um terreno para a construção de uma escola, mas por questões de conveniência e 
oportunidade decide construir um hospital. 

Já a tredestinação ilícita ocorre quando ao bem desapropriado é dado destino desprovido de interesse 
público (transferência do bem a terceiro, por exemplo). 

O direito de retrocessão é, pois, aquele que assiste ao proprietário do bem exigi-lo de volta caso, após 
efetivada a desapropriação, a ele seja dada destinação desprovida de interesse público. Assim, sempre será 
cabível o direito de retrocessão em caso de tredestinação ilícita. Trata-se de instrumento previsto no artigo 
519 do Código Civil: 

Art. 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços 
públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço atual da coisa. 

Contudo, em caso de tredestinação lícita, passando o bem para finalidade diversa, mas igualmente 
fundamentada no interesse público (bem desapropriado para construção de uma escola, mas se construiu 
um hospital), não haverá direito de retrocesso. 

5 – DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA 

A desapropriação para fins de reforma agrária possui previsão constitucional especificamente nos artigos 
184 a 186: 

Artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o 
imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização 
em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 
até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. 

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, 
autoriza a União a propor a ação de desapropriação. 

§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, 
para o processo judicial de desapropriação. 

§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o 
montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. 

§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de 
imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. 
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Artigo 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: 

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não 
possua outra; 

II - a propriedade produtiva. 

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para 
o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 

Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

Assim, o imóvel que poderá sofrer a desapropriação para fins de reforma agrária será apenas aquele imóvel 
rural que não atende à sua função social, sendo certo que o objetivo da reforma agrária é exatamente dar 
função social a este bem. 

Conclui-se, portanto, que o imóvel rural produtivo não será desapropriado para fins de reforma agrária 
porque ele já cumpre sua função social. Ressalte-se que a Lei 8.629/93 estabelece como obrigatória a 
manutenção no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) de informações específicas sobre imóveis rurais 
com área de até um módulo fiscal.  

De acordo com o artigo 2º, da LC 76/93, a competência para propor a Desapropriação para fins de reforma 
agrária é privativa/exclusiva da União Federal, sendo proposta pelo órgão executor (INCRA) perante a Justiça 
Federal. 

Quanto à competência, tem-se, portanto, diferentes tipos de desapropriação: 

1. Desapropriação por interesse social – Não é exclusivo da União (também os Estados, DF 
e Municípios podem fazê-lo); 

2. Desapropriação de Imóvel Rural – Não é exclusivo da União (também os Estados, DF e 
Municípios podem fazê-lo); 

3. Desapropriação por interesse social de imóvel rural – Não é exclusivo da União (também 
os Estados, DF e Municípios podem fazê-lo); 

4. Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária – Regra Geral – Apenas 
a União (Exclusivo/Privativo); 
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6 – DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS URBANÍSTICOS 

Há, ainda, outra modalidade de desapropriação extraordinária voltada para a zona urbana. Trata-se da 
desapropriação para fins urbanísticos prevista no artigo 182, §3º, inciso III da Constituição Federal e no artigo 
8º da Lei nº 10.257 / 2001 (Estatuto da Cidade). 

Neste caso, a propriedade que não cumpre sua função social e que já passara sucessivamente pela 
determinação de edificação ou parcelamento compulsórios e pela cobrança de IPTU progressivo no tempo, 
poderá ser desapropriada. Trata-se, pois, de uma desapropriação extraordinária (uma verdadeira sanção ao 
particular) e cujo pagamento será feito em títulos da dívida pública. Esta desapropriação especificamente 
apenas poderá ser procedida pelo poder público municipal, conforme previsão constitucional: 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: (...) 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais 
e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

Primeiramente, o imóvel que será desapropriado por ferir as normas do direito urbanístico é aquele solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Para o Estatuto das Cidades, será subutilizado o imóvel 
cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente 
(artigo 5º, parágrafo 1º, inciso I). 

Verificado que o imóvel se trata de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, lei municipal 
específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios, fixando as condições para o cumprimento desta obrigação. 

A partir da notificação, o particular terá o prazo de um ano (a depender da previsão da lei municipal) para 
protocolar o projeto de utilização do bem junto ao órgão municipal competente. Por outro lado, aprovados 
os projetos, terá o particular o prazo de dois anos para iniciar as obras do empreendimento, contados da 
data da aprovação destes. 

Acaso não cumpridas as condições e prazos estabelecidas quanto às determinações de edificação, 
parcelamento e utilização compulsórios ou, ainda, acaso o particular descumpra os prazos relativos à 
apresentação dos projetos ou inícios das obras (um ano ou dois anos – parágrafo 5º, do artigo 5º), procederá 
o Município à aplicação do IPTU progressivo no tempo. 

O valor máximo das alíquotas – progressivo no tempo – será de 15% (quinze por cento). E, a partir do primeiro 
ano, até chegar ao valor máximo, a alíquota não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior. 
Além disso: 
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§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que 
trata este artigo. 

Passados os cinco anos de cobrança de IPTU progressivo, o Município poderá ou manter a cobrança do IPTU 
em valores máximos até que o proprietário cumpra sua obrigação ou proceder à desapropriação do imóvel 
com pagamento em títulos da dívida pública. 

§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o 
Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, 
garantida a prerrogativa prevista no art. 8o. 

Referidos títulos terão prévia autorização pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, 
em prestações anuais, iguais e sucessivas, mantendo-se o valor real da indenização e juros legais de seis por 
cento ao ano. 

Art. 8o Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha 
cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à 
desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 

§ 1o Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados 
no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais de seis por cento ao ano. 

O Estatuto das Cidades estabeleceu apenas requisitos materiais para a desapropriação urbanística, 
silenciando quanto ao procedimento judicial. Assim, a doutrina afirma que o rito a ser observado é o do 
Decreto-lei 3.365/41, em especial os artigos 11 a 30, que na matéria teria caráter geral (CARVALHO FILHO, 
2013, pg. 139). 

Contudo, referido Autor faz a ressalva de que o procedimento do Decreto-lei 3.365/41 apenas deve ser 
aplicado no que couber, devendo o intérprete proceder à adequação entre os procedimentos fins a que se 
destina cada espécie de desapropriação. 

De acordo com o parágrafo 4º, do artigo 8º, do Estatuto das Cidades, o Município tem o prazo máximo de 
cinco anos – contado a partir da incorporação do imóvel ao patrimônio público para proceder ao seu 
adequado aproveitamento. Ressalte-se que tal aproveitamento poderá ser feito pelo Município diretamente 
por si ou através de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, naturalmente, o devido 
procedimento licitatório. 

Se o Município alienar o imóvel, de acordo com o parágrafo 6º, do artigo 8º, do Estatuto das Cidades, as 
obrigações transmitem-se ao adquirente do imóvel: 

§ 6o Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5o as mesmas obrigações de 
parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5o desta Lei. 
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7 – EXPROPRIAÇÃO DE GLEBAS COM PLANTAÇÕES ILEGAIS 

De acordo com o artigo 243, da Constituição Federal, devem ser expropriadas sem direito a indenização as 
terras em que forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. As regras e o procedimento para 
essa expropriação estão disciplinados na Lei nº 8.257/91, um rito bem mais rápido e objetivo que a 
desapropriação. 

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas 
culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão 
expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer 
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que 
couber, o disposto no art. 5º. 

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e 
reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. 

Ressalte-se que tanto as propriedades urbanas como rurais poderão ser objeto de confisco em razão do 
cultivo de plantas psicotrópicas, exploração de trabalho escravo ou tráfico ilícito de entorpecentes. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

1 – CONCEITO E TEORIAS 

Quando se fala de responsabilidade civil do Estado, necessário definirmos três pontos de partida. 
Inicialmente, aqui estamos discutindo a responsabilidade extracontratual excluindo-se a responsabilidade 
contratual que se rege por princípios próprios estudados no assunto contratos administrativos de Direito 
Administrativo. 

Também deve-se deixar claro que não se confunde a responsabilidade civil com a responsabilidade penal 
e administrativa. Estas três searas de responsabilização são, em regra, independentes entre si. 

Por fim, o poder do Estado se divide em três funções: administrativa, jurisdicional e legislativa. Em geral, o 
estudo mais detido deste tema envolve a responsabilidade resultante de comportamentos típicos da 
Administração Pública, relacionados ao Poder Executivo. Quanto aos Poderes Legislativo e Judiciário, no 
exercício das suas funções típicas, a responsabilidade estatal somente ocorrerá em casos excepcionais.  

A responsabilidade civil do Estado, regida por normas e princípios de direito público, caracteriza-se como a 
obrigação da administração pública ou dos prestadores de serviços públicos de indenizar os danos que 
seus agentes - sejam eles servidores, empregados ou prepostos - atuando nessa qualidade causem a 
terceiros. 
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Na seara pública, deve-se observar o Princípio da repartição igualitária dos ônus e encargos sociais. As 
atividades administrativas são desempenhadas no interesse de toda a sociedade, logo, para o particular que 
tenha sofrido algum dano decorrente dessas atividades, dano esse não infligido a todos os membros do 
coletividade, é justo que seja por ele indenizado. No entanto, nem sempre foi esse o pensamento que 
vigorou. Vejamos: 

a) Teoria da Irresponsabilidade do Estado: era a teoria adotada nos regimes absolutistas, em que não 
era possível ao Estado imprimir dano aos seus súditos, pois o Estado era o próprio rei e ele não 
errava. Os agentes públicos, como representantes do rei, não tinham qualquer responsabilidade por 
seus atos.  
Essa teoria nunca foi acolhida pelo direito brasileiro. As Constituições de 1824 e 1891 não continham 
disposição que previsse a responsabilidade do Estado, prevendo somente a responsabilidade do 
funcionário em decorrência de abuso ou omissão praticados no exercício de suas funções.  

b) Teoria da Responsabilidade Civil com Culpa Comum do Estado: presente no liberalismo clássico, 
refletida pelo individualismo, essa teoria equiparava o Estado ao indivíduo. O Estado tinha o dever 
de indenizar da mesma forma que os particulares quando causavam algum dano, ou seja, apenas se 
tivesse atuado com dolo ou culpa. 

c) Teoria da Culpa Administrativa ou Culpa Anônima: o dever do Estado de indenizar o dano sofrido 
pelo particular somente existe se comprovado que houve uma falha na prestação do serviço (faute 
de service na doutrina francesa). Essa falha se dá quando há: inexistência, mau funcionamento, ou 
retardamento do serviço; e caberia ao particular demonstrar sua ocorrência e o nexo de causalidade 
entre o dano e a falha do Estado. É classificada como uma responsabilidade subjetiva, e adotada 
como regra, para parcela da doutrina, nas hipóteses de danos causados por omissão da administração 
pública. 

d) Teoria do Risco Administrativo: a atuação estatal que causa prejuízos ao indivíduo gera para a 
administração pública a obrigação de indenizar, independentemente da existência de fato do 
serviço ou de culpa. Há, porém, a possibilidade do Estado alegar na sua defesa a presença de 
excludentes (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima), mas é dele o ônus de comprová-
las. É a regra no ordenamento jurídico brasileiro, consagrando a responsabilidade objetiva do 
Estado, no art. 37, § 6º, CF/88: 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

 
e) Teoria do Risco Integral: adota a responsabilidade objetiva, sem possibilitar nenhuma hipótese de 

exclusão de responsabilidade do Estado. Segundo ela, para que surja obrigação de indenizar do 
Estado, basta a existência do evento danoso e do nexo causal, sem a possibilidade de que este alegue 
excludentes de sua reponsabilidade. Para a doutrina, ela se aplica às hipóteses de danos causados 
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por acidentes nucleares (art. 21, XXIII, d, CF/88). E o STJ (Informativo 507) adota nos casos de danos 
ambientais. 

A opção pela regra geral da responsabilidade civil objetiva fundamentada pela Teoria do Risco Administrativo 
se dá em razão do princípio da repartição igualitária dos ônus e encargos sociais. Em razão dos benefícios 
gerados à coletividade pelo desenvolvimento das atividades administrativas, os eventuais danos ocasionados 
a determinados indivíduos devem ser suportados, do mesmo modo, pela coletividade.  

O dispositivo constitucional também é claro no que se refere às pessoas que estão abrangidas pela regra da 
responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, quais sejam as “pessoas jurídicas de direito público 
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos”. Assim, as empresas públicas e sociedades de 
economia mista exploradoras de atividade econômica em sentido estrito não são alcançadas por esse 
preceito. Elas respondem pelos danos que seus agentes causarem seguindo as mesmas regras aplicáveis às 
pessoas jurídicas de direito privado em geral. 

Em recente decisão, o STF fixou que o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a 
candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, §6º, da CRFB/88), 
quando os exames são cancelados por indícios de fraude. (Tema 512 – repercussão geral). 

Em relação aos agentes, o termo utilizado pelo dispositivo em comento deve ser compreendido 
amplamente, não se restringindo aos servidores estatutários. Devem ser incluídos também os empregados 
das entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos, sejam elas integrantes da administração 
pública, como as empresas públicas, ou não, como os integrantes das delegatárias. 

Todavia, é imprescindível é averiguar se, no momento do evento danoso, o agente estava atuando na 
condição de agente público, ou seja, no desempenho de atividades próprias da sua função pública, ou a 
pretexto de exercê-la. Neste ponto, não interessa se essa atuação foi lícita ou ilícita.  

Saliente-se que apesar da responsabilidade civil do Estado ser de ordem objetiva, a responsabilidade do 
agente público será de natureza subjetiva, com base na parte final do artigo 37, §6º, CF/88.  

Já, em relação à vítima do evento danoso, não merece relevância diferenciar se ela é ou não usuária do 
serviço público prestado. O STF consolidou entendimento, com repercussão geral reconhecida, no sentido 
de que há responsabilidade civil objetiva das empresas que prestam serviços públicos ainda que em relação 
aos prejuízos que sua atuação cause a terceiros não usuários do serviço (RE 591874/MS).  

(VUNESP - Proc (PGE SP)/PGE SP/2018) ADAPTADA 

Empresa de ônibus permissionária de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de 
passageiros envolveu- se em acidente de trânsito em rodovia estadual explorada por concessionária, 
tendo um de seus veículos, durante a prestação do serviço de transporte, colidido com automóvel 
particular, provocando danos materiais e o falecimento de um dos ocupantes do carro. De acordo com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
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a permissionária do serviço público de transporte coletivo de passageiros poderá ser objetivamente 
responsabilizada pelos danos provocados em razão do acidente, ainda que as vítimas não sejam 
usuárias do serviço por ela prestado. 

Comentários 

Correto. O agente que causou o dano era funcionário da permissionária de serviço público, e estava no 
exercício da sua função, de modo que será desta a responsabilidade, não havendo que se falar em 
responsabilidade da concessionária da rodovia. Ademais, a pessoa jurídica de direito privado responde 
nos termos do art. 37, §6º, CF/88, e, conforme decidiu o STF, haverá responsabilidade civil objetiva das 
empresas que prestam serviços públicos ainda que em relação aos prejuízos que sua atuação cause a 
terceiros não usuários do serviço público. 

2 – ELEMENTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO 

A configuração da responsabilidade objetiva do Estado pressupõe três elementos: fato administrativo, ou 
seja, a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público, dano, e nexo causal entre conduta e dano. 

Desse modo, é necessário demonstrar que o dano tem relação direta com o exercício da função pública ou 
a omissão relevante dos agentes públicos. Este dano causador da responsabilização pode ser dividido em 
material ou patrimonial, e moral ou extrapatrimonial, podendo ser reconhecidos cumulativamente, 
consoante Súmula 37 do STJ. 

Súmula 37 - São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo 
fato.  

Igualmente é admitida a cumulação das indenizações por danos estéticos e morais desde que os valores 
possam ser apurados e quantificados de maneira autônoma, de acordo com a Súmula 387 do STJ. 

Súmula 387 - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.  

Além disso, o dano moral pode ser suportado por pessoas físicas e por pessoas jurídicas, visto que, neste 
último caso, poderá haver lesão à sua honra objetiva, ou seja, à reputação da pessoa perante a sociedade, 
conforme assevera a Súmula 227 do STJ. 

Súmula 227 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 

O STJ tem também posição entendendo pela inconstitucionalidade da tarifação legal da indenização por 
danos morais, os quais devem ser fixados em cada caso concreto, a partir da análise da efetiva extensão do 
dano gerado à vítima. Assim determina a Súmula 281 do STJ: 

Súmula 281 - A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de 
Imprensa. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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Por fim, deve estar presente o nexo causal, representado pela relação de causa e efeito entre a conduta 
estatal e o dano suportado pela vítima.  

Todavia, pela teoria adotada pelo artigo 37, §6º, CF/88, teoria do risco administrativo, a Administração 
Pública pode se defender nas ações indenizatórias através do rompimento do nexo de causalidade, 
demonstrando que o dano causado ao particular não foi gerado por ação ou omissão administrativa. Desse 
modo, excluem o nexo causal:  

a) fato exclusivo da vítima: o dano é causado por fato exclusivo da própria vítima, há uma autolesão. 

Em regra, é o que ocorre no caso de suicídio de detento no interior de uma penitenciária. 

b) fato de terceiro: o dano é causado por fato de terceiro que não possui vínculo jurídico com o Estado. 

Em razão dessa excludente as concessionárias de serviços públicos de transporte não são, em regra, 

responsáveis por danos ocasionados por roubo no interior de seus veículos. 

c) caso fortuito ou força maior: são os eventos naturais ou humanos imprevisíveis que, por si sós, 

causam danos às pessoas. Portanto, a Administração Pública, regra geral, não pode ser 

responsabilizado por inundação causada por chuva torrencial imprevisível. 

Pode haver ainda causas concorrentes para o evento lesivo, devendo o Estado responder na medida da sua 
contribuição para o dano, nos termos do artigo 945 do Código Civil.  

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será 
fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 

(VUNESP - Proc Jur (M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2016) ADAPTADA 

Sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do Estado, esta 
deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa do dano ou 
quando estiver aliado a outras circunstâncias, ou seja, quando não for a causa única. Assim, admite-se 
na doutrina e na jurisprudência, como causa que atenua a responsabilidade do Estado, 

a culpa concorrente da vítima. 

Comentários 

Correto. A força maior, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e culpa de terceiro são causas que 
excluem o nexo causal, e, portanto, a responsabilidade. Por sua vez, a culpa concorrente da vítima 
atenua a responsabilidade do Estado, de modo que é capaz de reduzir o valor da indenização a ser paga 
à vítima. 
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3 – CASOS ESPECÍFICOS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO 

Por sua vez, quando se trata de uma omissão, o particular deve demonstrar o nexo causal entre o dano e a 
falta de serviço do Estado, ou seja, que a atuação estatal regular, normal, ordinária, teria evitado o prejuízo 
por ele sofrido, o que configuraria a Teoria da Culpa Administrativa ou Culpa Anônima. 

Não há na Constituição Federal fundamento expresso acerca da responsabilidade civil do Estado por 
omissão, como há no caso das condutas comissivas, o que ocasiona divergências doutrinárias. Há três 
correntes que merecem destaque: 

a) Primeira posição: responsabilidade objetiva, pois o art. 37, § 6.º, da CF/88 não faz distinção entre 
condutas comissivas ou omissivas. É a adotada por Hely Lopes Meirelles. 

b) Segunda posição: responsabilidade subjetiva, com presunção de culpa do Poder Público (presunção 
juris tantum ou relativa), tendo em vista que o Estado, na omissão, não é o causador do dano, mas 
atua de forma ilícita (com culpa) quando descumpre o dever legal de impedir a ocorrência do dano. 
Posição seguida por Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 

c) Terceira posição: nos casos de omissão genérica, relacionadas ao descumprimento do dever genérico 
de ação, a responsabilidade é subjetiva. Por outro lado, nas hipóteses de omissão específica, quando 
o Estado descumpre o dever jurídico específico, a responsabilidade é objetiva. Nesse sentido: Sergio 
Cavalieri Filho. 

De acordo com o atual entendimento do STF acerca da matéria, o dever de indenizar os danos resultantes 
de omissão estatal submete-se à teoria objetiva, quando constatada a inobservância de dever legal 
específico de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso. Um exemplo é no caso de morte de 
detento (RE 841526/RS).  

Em mais recente julgado, o STF compreendeu que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, 
não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por 
pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da 
fuga e a conduta praticada. (Tema 362 – repercussão geral) 

Reforçando a tese de que a responsabilidade do Estado será objetiva nos casos de omissão específica, o STF 
fixou: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio 
de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá 
quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento 
do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. (repercussão geral – Tema 366) 

Quanto ao dano nuclear, cabe dizer que a Constituição da República determina expressamente que a 
responsabilidade civil da União, no caso de dano nuclear, "independe da existência de culpa", nos termos do 
artigo 21, XXIII, "d". Para doutrina majoritária, esse dispositivo consagra a responsabilidade civil objetiva da 
Administração Pública em decorrência de danos nucleares, baseada na Teoria do Risco integral. 

Em regra, a atuação legislativa não acarreta responsabilidade civil do Estado, uma vez que a própria 
existência do Estado pressupõe o exercício da função legislativa com a criação de direitos e obrigações para 
os indivíduos. No entanto, doutrina e jurisprudência reconhecem que a responsabilidade do Estado 
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legislador pode surgir em três situações excepcionais: leis de efeitos concretos; leis inconstitucionais; e 
omissão legislativa. 

Do mesmo modo que ocorre com os atos legislativos, a atividade jurisdicional não implica responsabilidade 
civil do Estado, salvo as hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico. Assim, é possível 
haver responsabilidade do Estado por atos judiciais, em três situações: erro judiciário; prisão além do tempo 
fixado na sentença; demora na prestação jurisdicional. Isso em razão do previsto no artigo 5º, LXXV e LXXVIII, 
CF/88: 

Quanto aos notários e registradores, entendeu o STF que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos 
tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o 
dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 
Ademais, a Lei 13.286/2016 alterou o artigo 22 da Lei 8.935/94 prevendo que a responsabilidade civil dos 
notários e registradores é subjetiva. 

No tocante às obras públicas, elas podem ser executadas diretamente por agentes públicos do Estado, 
hipótese em que o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, na forma do art. 37, § 
6º, CF/88, ou por empresa contratada, em geral, através de licitação. Nesse último caso, a doutrina diverge 
sobre a responsabilidade civil do Estado. 

Uma primeira corrente defende que o Estado responde diretamente pelos danos causados por empresas por 
ele contratadas, visto que a obra pública, em última análise, é de sua responsabilidade e a empresa privada, 
seria considerada uma espécie de “agente público”. É como entende, por exemplo, Sergio Cavalieri Filho. 

Para uma segunda corrente, deve ser feita a distinção entre dano causado pelo simples fato da obra e danos 
oriundos da má execução da obra. Caso o dano seja causado pelo simples fato da obra, o Estado responde 
diretamente e de maneira objetiva, inexistindo responsabilidade da empreiteira. Já se houverem danos 
surgidos com a má execução da obra, a empreiteira responde primariamente e de maneira subjetiva, 
havendo, no entanto, responsabilidade subsidiária do Estado. É como entendem Hely Lopes Meirelles e José 
dos Santos Carvalho Filho. 

Já se a obra pública gerar danos a particulares em decorrência de má execução, essas irregularidades devem 
ser imputadas a quem esteja realizando a obra. Caso a obra esteja sendo realizada pela própria 
administração, haverá uma situação ordinária de responsabilidade civil, baseada no artigo 37, §6º, CF/88, 
respondendo o Estado objetivamente. Entretanto, se a obra estiver sendo realizada por um particular 
contratado pela administração pública, será ele, executor da obra, quem responderá civilmente pelo dano, 
perante a pessoa prejudicada. Nesse caso, sua responsabilidade é subjetiva, ou seja, o executor somente 
responde se tiver atuado com dolo ou culpa. 

Por fim, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, independe da comprovação de culpa pelo poluidor, 
bastando a conduta, seja ela omissiva ou comissiva, o dano ambiental e o nexo causal entre eles para surgir 
o dever de reparação. Segundo entendimento consolidado do STJ, aplica-se a Teoria do Risco Integral à 
responsabilidade civil por danos ambientais, em que não se admite a exclusão de culpa por caso fortuito, 
força maior ou fato de terceiro. Além disso, a Corte admite a condenação em reparação por danos materiais 
e danos morais (REsp 1374284/MG). 
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Em relação à reparação do dano, o dano suportado pelo particular poderá ser reparado pelo Estado na esfera 
administrativa, caso haja acordo entre as partes, ou através de ação judicial de indenização.  

O Supremo Tribunal Federal decidiu que “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação 
por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito 
privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 14/8/2019). A posição ficou conhecida no meio jurídico como “teoria da dupla garantia”.  

Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal também não admite que, na ação de indenização movida pelo 
particular, a administração promova a denunciação da lide a seus agentes.  

Vale ressaltar que é de cinco anos o prazo de prescrição da ação de reparação. Isto é, o particular 
prejudicado possui o prazo prescricional de 5 anos para ingressar com ação judicial em face da pessoa 
jurídica, a fim de obter a indenização dos danos causados pela atuação dos agentes dela. Esse prazo é 
aplicável às ações ajuizadas contra pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito 
privado prestadoras de serviços públicos, conforme disposto no artigo 1º - C da Lei 9.494/97, a qual disciplina 
a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 

Art. 1º-C.  Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por 
agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviços públicos.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí pessoal, tudo certo com o material? 

Espero que vocês tenham gostado! 

Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões, podem me mandar uma mensagem nas redes sociais! 

Convido vocês para participar do nosso canal do Telegram para Procuradorias. Que tal? 

Eis o link: 

https://t.me/estrategiapge 

Grande abraço, 

Prof. Igor Maciel  

https://t.me/estrategiapge
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