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FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO
1.  INTERVENÇÃO ANÔMALA (OU INTERVENÇÃO ESPECIAL DOS ENTES PÚBLICOS)

Vamos colacionar os dispositivos da lei 9.469/97, em que se fundamenta a 
intervenção anômala:

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

No art. 5º, caput, a União poderá intervir nas causas em que algum ente federal 
esteja no polo ativo ou passivo. A norma prevê uma presunção legal de interesse jurídico 
à União.

O parágrafo único do art. 5º é bem mais amplo. Com efeito, quaisquer pessoas 
jurídicas de direito público poderão intervir nas causas cujas decisões possam lhe ter 
reflexos econômicos, ainda que indiretos, para esclarecer questões de fato e de direito.

Amigos, para intervir em um processo, normalmente, deve-se comprovar o 
interesse jurídico na demanda – e não apenas o interesse econômico. 

Ocorre que a intervenção realizada por quaisquer pessoas jurídicas de direito 
público de que trata o parágrafo único supracitado não exige interesse jurídico, devendo-se, 
tão somente, comprovar o interesse econômico, ainda que indireto. É, por tal motivo, que 
é essa intervenção é chamada de intervenção anômala. 

Intervenção Anômala

Requisitos
Pessoa jurídica de direito público

Interesse jurídico econômico, ainda que indireto

Mesmo que a demanda seja apenas entre particulares, ainda assim a pessoa 
jurídica de direito público interessada poderá intervir nos autos. 



3

Vejam como é cobrado o tema em prova:

(PUC-PR - 2015 - PGE-PR - Procurador do Estado) A intervenção 
anômala de pessoas jurídicas de direito público exige a demonstração 
de interesse jurídico1.

1.1 Possibilidade de ser qualificada como parte.

A intervenção não garante à pessoa jurídica de direito público, a princípio, a 
qualificação de parte, razão pela qual não terá amplos poderes. 

Em verdade, quando da intervenção, a pessoa jurídica deverá se limitar a 
esclarecer questões de fato e de direito, podendo, para isso, juntar documentos e memoriais 
reputados úteis ao exame da matéria. 

Ocorre que, caso a Fazenda Pública interponha recurso, ela será considerada 
como parte, e, como tal, terá todos os poderes e faculdades que decorrem dessa condição. 

(FCC - 2012 - PGE-SP - Procurador do Estado) A intervenção anômala 
da União Federal não implica em modificação de plano da compe-
tência para o julgamento da demanda (adaptada)2.

1.2 Procedimentos processuais em que a intervenção pode ocorrer.

Cunha esclarece que a intervenção é admissível no processo de conhecimento. 
Vejam:

A exemplo do que sucede com a assistência, a intervenção anômala 
é admissível no processo de conhecimento, tendo lugar em qualquer 
dos tipos de procedimento e em todos os graus de jurisdição. Deve-se 
admitir, igualmente, essa intervenção nos procedimentos especiais. 
Somente não será possível, ao que tudo indica, se incompatível com 
o rito do procedimento especial ou com a cognição limitada do juiz. 
É que alguns procedimentos são especiais por limitarem a cognição 
judicial ou por não permitirem dilações probatórias (...) No âmbito 
dos Juizados Especiais Cíveis, não é possível a intervenção fundada 

1  Gabarito Errado. Basta o interesse econômico ainda que de forma reflexa. 

2  Gabarito Certo. A intervenção anômala não conduz, por si só, à qualidade de parte para a pessoa jurídica 
de direito público, o que só ocorre quando da propositura do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 5º da lei 
supracitada. Assim, se a mera intervenção não confere a condição de parte para a pessoa jurídica de direito público, 
consequentemente não haverá mudança de competência, por ocasião da União intervir nos autos.   
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no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997. É que ali se veda a 
adoção de intervenções de terceiros, salvo o incidente de desconsi-
deração da personalidade jurídica3.

2. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Antes de começar a falar sobre o assunto, olhem a tabela abaixo, para que (re) 
vejam os tipos de tutelas provisórias existentes:

Tutela Provisória (art. 294 do CPC/15)

Tutela de urgência
Tutela de evidência

Cautelar Satisfativa

A tutela provisória é, em termos simples, a antecipação dos efeitos da decisão 
definitiva, que concederia, apenas, ao final do processo o bem da vida requerido em juízo. 
A tutela provisória, quando cautelar, é, também, a garantia de ter o bem da vida ao final do 
processo. 

A diferença entre a tutela provisória e a tutela definitiva é o trânsito em julgado 
da decisão de que ela decorre. Assim, enquanto não houver o trânsito em julgado da deci-
são, não podemos falar em tutela definitiva4. OK? 

Amigos, em virtude da legalidade orçamentária, todas as despesas da Fazenda 
Pública deverão constar na lei orçamentária, inclusive aquelas oriundas de processos 
judiciais.  

As despesas – pagamentos - que decorrem de decisões judiciais devem, primeiro, 
transitar em julgado (tutela definitiva) para poderem ser incluídas no orçamento. Após a 
inclusão, o detentor do crédito contra a Fazenda estará fazendo parte de uma fila “gigante” 
de credores a espera do seu pagamento. 

Trata-se do regime de precatório!

Cuida-se de mais uma prerrogativa de que a Fazenda Pública dispõe. 

O trânsito em julgado se mostra necessário, pois, com ele, efetiva-se a segurança 
jurídica de modo a não se realizar pagamentos indevidos ou precipitados. 

3  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo, 2018.

4  É por tal razão que é possível ter a concessão de tutela provisória quando da prolação da sentença. E, na 
hipótese de ausência de recurso, a tutela provisória se transmudará em definitiva. 
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A “fila de espera”, por sua vez, também, é de extrema importância, uma vez que 
a Fazenda deve se programar para realizar o pagamento das despesas oriundas de proces-
sos judiciais, alocando-as, primeiramente, na lei orçamentária, sob pena de causar o desar-
ranjo do orçamento público.      

Vejam os dispositivos Constitucionais que, além de tratar sobre o tema, são de 
observância que tratam sobre o tema:

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.
(...)  
§ 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.
§ 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.
§ 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. 

Tome nota: Durante o período previsto no parágrafo 1º5 do artigo 100 da Constituição, 
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos (Súmula 
Vinculante 17, do STF).

5

Guardem isso: a obrigação de pagar quantia certa deve respeitar o regime de 
precatório.

Ademais, requisições de pequeno valor, de que trata o §3º do art. 100 da CRF/88, 
não se submetem à sistemática de precatório.

5 Mudou para o §5 com a alteração dada pela emenda 62/09.
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Atenção: se for uma obrigação de fazer, não se exige o respeito ao regime de 
precatório. Vejam:

Tema 45 – Repercussão Geral do STF (RE 573872): A execução 
provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não 
atrai o regime constitucional dos precatórios.

Com efeito, é possível que haja uma decisão judicial que, de imediato, ordene à 
Fazenda Pública a implantação de pensão por morte de dependente de servidor, por exem-
plo, por se tratar de obrigação de fazer – e não de pagar. Do mesmo modo, a implantação de 
benefícios previdenciário não se submete à sistemática do precatório, conforme a súmula 
729 do STF6. 

A nomeação de candidato de concurso público por meio de liminar não se con-
funde com o pagamento de vencimento (obrigação de pagar), visto que este é meramente 
um efeito secundário daquela. Em tais situações, não há uma frustração do regime de pre-
catório.

Prestem bem atenção no julgado abaixo do STF:

(...) O pedido de nomeação e posse em cargo público, decorrente de 
preterição na ordem de classificação dos aprovados em concurso 
público, não se confunde com o pagamento de vencimentos, que 
é mera consequência lógica da investidura no cargo para o qual 
concorreu. (...)
4. Reclamação julgada improcedente” (Rcl nº 4.879/CE, Relatora a 
Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 2/10/09).

Vejam como o tema já até caiu em segunda fase de procuradoria:

(PGM Manaus – Cespe) Determinado município editou, em 2018, lei 
com a seguinte redação: Art. 1.º As obrigações de fazer determinadas 
por decisão judicial não transitada em julgado contra a fazenda 
pública municipal não poderão ser executadas provisoriamente. 
Discorra sobre a Juridicidade dos artigos da lei editada pelo 
município (adaptada).

6  Súmula 729 do STF: “A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela 
em causa de natureza previdenciária”. 
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Espelho da Banca: O art. 1.º da lei hipotética em questão não se coaduna com o texto 
constitucional. O STF tem entendimento firmado no sentido de que a execução provi-
sória de obrigação de fazer em face da fazenda pública não atrai o regime constitucio-
nal dos precatórios, porquanto inexiste razão para que tal obrigação tenha seu efeito 
financeiro postergado em função do trânsito em julgado. Portanto, referida obrigação 
pode ser executada.

Resumo:

Obrigação de pagar Obrigação de fazer ou de não fazer

Deve respeitar o regime de 
precatório7

Não se submete ao regime de 
precatório

7

2.1 Tutela provisória de urgência contra a Fazenda. 

A Fazenda Pública por estar defendendo direito coletivo – sobretudo o erário – 
não pode se submeter, em regra, a cumprimento imediato de quaisquer decisões – obriga-
ção de pagar - com caráter sumário. Vale dizer, não pode se sujeitar a decisões sem defini-
tividade – tutela provisória.

Mas, apesar disso, é plenamente cabível a tutela provisória de urgência - seja 
a cautelar ou a satisfativa - contra a Fazenda Pública, sobretudo quando for obrigação de 
fazer. 

A tutela provisória de urgência é gênero de que são espécies a cautelar e a tutela 
satisfativa. Vejam como esse tema é bastante cobrado em prova:

(CESPE - 2018 - PGE-PE - Procurador do Estado) A respeito da aplica-
ção da tutela de urgência, assinale a opção correta (adaptada). Po-
derá ser deferida e efetivada contra o poder público antes do trânsi-
to em julgado do processo8.

(VUNESP - 2018 - Prefeitura de Pontal - SP – Procurador) A respeito 
da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, 
é correto afirmar que a tutela de urgência não pode ser concedida 
antes da prolação da sentença9.

7 Atentem-se que essa é a regra, e, como tal, comporta exceções. É só pensar nas requisições de pequenos 
valores, nos valores incontroversos etc.

8  Gabarito Certo. 

9  Gabarito Errado.
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Vejam a tabela com as condições para o deferimento da tutela:

Tutela Provisória de Urgência (art. 300 do CPC/15)

Tutela Satisfativa Tutela Cautelar

Probabilidade do Direito
Perigo de dano

Probabilidade do Direito
Risco ao resultado útil do processo

Reparem que as tutelas têm objetivos diferentes. 

2.1.1 Vedações em que não se permite a concessão da tutela provisória contra 
a Fazenda Pública.

Há hipóteses legais que não permitem a tutela provisória contra a Fazenda. 

Vamos citar, a seguir, tais hipóteses que vedam o deferimento de tutela provisó-
ria – decisões sem o trânsito em julgado - contra a Fazenda Pública.

2.1.1.1 Lei 12.016/2009, norma que trata do mandado de segurança.

Vamos colacionar o dispositivo da lei 12.016/09 que trata das vedações:

Art. 7º. (...).
§2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e 
bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de 
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 
vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Portanto:

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto:

1) Compensação de créditos tributários;

2) A entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior;

3) A reclassificação ou equiparação de servidores públicos;

4) A concessão de aumento ou a extensão de vantagens de servidores públicos ou 
pagamento de qualquer natureza.

Uma vez proferida a sentença concedendo o direito pleiteado no Mandado de 
Segurança, o seu cumprimento provisório já poderá ser realizado, ainda que contra ela 
tenha recurso pendente de apreciação. Porém, nas vedações de que trata o § 2º do art. 7 da 
lei 12.016/09, o cumprimento não poderá realizado. Vejam:
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Art. 14. (...).
§ 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.  

Tais vedações não se aplicam apenas às tutelas provisórias vindicadas no rito 
processual de mandado de segurança, mas, sim, sobre qualquer tutela provisória solicitada 
contra a Fazenda Pública. 

Com efeito, vejam o que o CPC/15 prevê:

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 .

 
Amigos, as vedações se aplicam não só às tutelas satisfativas, mas também às 

tutelas cautelares. observem:
 

Art. 1° da lei 8.347/92: 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.

2.1.1.2 Vedação de tutela provisória que esgote, no todo ou em parte, o objeto 
da ação.  

Vejam o dispositivo que trata sobre o tema:

Lei 8.437/92, Art. 1º. (...).
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em 
qualquer parte, o objeto da ação.

Vamos interpretar esse dispositivo? Suponha que um servidor do Estado da 
Paraíba entre com uma ação de cobrança requerendo que lhe seja pago, em sede de tutela 
provisória, uma verba alimentar e, ao final, a confirmação da tutela concedida. Se o juiz 
conceder essa tutela provisória, haverá um esgotamento do objeto da ação. Isso porque o 
seu pleito final já lhe foi concedido antes mesmo da sentença definitiva. 

Vocês devem associar esse esgotamento com a própria irreversibilidade dos 
efeitos da decisão. Reparem que, por se tratar de verba alimentar, dificilmente os valores 
retornarão aos cofres públicos posteriormente, mesmo que, ao final, sua demanda seja 
negada, uma vez que se trata de verba irrepetível. 
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Com efeito, nessa mesma toada, o CPC/15 veda esse tipo de decisão:

Art. 300. (...).
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.1.1.3 Quando impugnado, na primeira instância, ato de autoridade sujeita, 
na via do mandado de segurança, à competência originária do tribunal.

Suponha que, em um juízo de piso, seja movida uma ação ordinária impugnando 
um ato administrativo do Presidente da República. Nesse caso, não poderá ser concedida 
tutela provisória, seja cautelar ou satisfativa, uma vez que, se tal ato fosse impugnado por 
meio de mandado de segurança, a competência seria do STF, e não do juízo de primeira 
instância. 

Vejam o dispositivo que dispõe sobre o assunto:

Lei 8.437/92, Art. 1º. (...).
§ 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.

2.1.1.4 Movimentação de conta de FGTS.

Vejam o dispositivo que veda a concessão de tutela provisória no saque ou na 
movimentação de contas que estão vinculadas ao FGTS:

Art. 29-B da lei 8.036/90: 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.

2.2 Tutela de Evidência.

Como já dito, uma das espécies de tutela provisória é a tutela de evidência. A 
diferença mais importante entre a tutela provisória de urgência e a de evidência é a de que, 
nesta, não há a necessidade de comprovar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo. 
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Guardem isso: a tutela de evidência dispensa a urgência.

Vamos às hipóteses que, se configuradas, ensejarão à tutela de evidência: 

Tutela de Evidência (art. 311 do CPC/15)

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório 
da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - 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;

IV - 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.

Em tais casos, independentemente de urgência, o juiz deferirá a tutela de 
evidência, mediante requerimento do interessado.

2.2.1 Tutela de evidência contra a Fazenda Pública.

É plenamente cabível a concessão de tutela de evidência contra a Fazenda 
Pública. 

Há inclusive entendimento de que as vedações legais que se aplicam à tutela 
de urgência não são oponíveis à tutela de evidência. Com efeito, vejam o enunciado 35 do 
Fórum Permanente de Processualistas Civis: 

As vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda 
Pública limitam-se às tutelas de urgência.

Vejam como o tema é cobrado em prova:

(VUNESP - 2018 - Prefeitura de Pontal - SP – Procurador) A respeito 
da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, é 
correto afirmar que a tutela provisória de evidência será concedida 
pelo magistrado quando, presentes a probabilidade do direito e o 
perigo de dano, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu10.

10  Gabarito Errado. Não exige a comprovação de perigo de dano. 
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3. REMESSA NECESSÁRIA (REEXAME NECESSÁRIO).

A remessa necessária é um mecanismo de proteção à Fazenda Pública, sobretudo 
no que diz respeito aos cofres públicos. 

A remessa necessária é chamada também de reexame necessário, uma vez 
que a decisão condenatória contrária à Fazenda deverá, antes de ser implementada, ser 
reexaminada por um colegiado. Reparem que é um meio de garantir a segurança jurídica 
necessária.

Caso um juiz condene um município pequeno em um valor bastante vultuoso, 
essa decisão, antes de surtir efeitos, deverá ser passada pelo crivo do Tribunal de segunda 
instância, salvo as exceções legais. Repare que é mais seguro haver a condenação da fazenda 
pública através de uma apreciação colegiada do que, apenas, por um juiz. Concordam? É 
esse o espirito desse instituto.

Cuida-se, portanto, de mais uma prerrogativa do Poder Público.

Vejam a súmula 325 do STJ que trata sobre o tema:

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

Como a remessa necessária é uma proteção conferida à Fazenda Pública, o tribunal 
não poderá agravar a situação do ente público, se não houver recurso (requerimento) pela 
parte contrária. 

Vejam:

Súmula 45 do STJ: No reexame necessário, é defeso, ao tribunal, 
agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

 
Em regra, a remessa necessária é pressuposto para que haja o surgimento dos 

efeitos da sentença do juiz de primeiro grau (art. 496 do CPC/15)11.

Ademais, uma consequência da remessa necessária é o próprio trânsito em 
julgado da sentença. Reparem na súmula do STF:

11  É em regra porque nem sempre os efeitos da sentença, para surtirem, deverão passar pelo crivo do colegiado. 
É só lembrar que, em mandado de segurança, os efeitos da sentença são desde logo implementados, mesmo que haja 
recurso pendente (art. 14, §3, da lei 12.016/09). 
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Súmula 423 do STF: Não transita em julgado a sentença por haver 
omitido o recurso “ex-oficio”12, que se considera interposto.

Isso implica dizer que não cabe ação rescisória contra sentença que dispensou 
indevidamente a remessa necessária. 

Lembrete: ação rescisória é cabível contra sentença transitada em julgado, ainda que 
sem resolução de mérito (art. 966, caput, c/c o seu §2 do CPC/15)

3.1 Natureza Jurídica.

Para a corrente majoritária, a remessa necessária não constitui recurso, uma vez 
que, para ser como tal, deve estar no rol taxativo no art. 994 do CPC/15 nas espécies de 
recursos. E, como não está, não se atende à regra da taxatividade, que rege os recursos. 

Ademais, a remessa não possui prazo para ser implementada (algo que todos os 
recursos possuem), bem como não ostenta a voluntariedade, “segundo o qual o recurso, 
para ser interposto, depende de provocação espontânea de um dos legitimados, eis que é 
manifestação do princípio dispositivo, não devendo decorrer de obrigação ou imposição 
legal (...) “O reexame necessário reveste-se da natureza de condição de eficácia da sentença” 
(DIDIER, Curso de Processo Civil, Vol. 3, 2014, p 531). 

Para uma outra corrente, trata-se de recurso de ofício. Essa corrente reconhece 
que, embora não haja voluntariedade na sua interposição, “existe um ato de impulso de 
determinar a remessa dos autos ao órgão hierarquicamente superior, a partir de quando 
se opera a devolutividade, no sentido de transferir ao tribunal o conhecimento da matéria 
versada na sentença” (CUNHA, 2018). É a corrente minoritária.  

3.2 Ocasiões que não ensejam a Remessa Necessária.

Em regra, ela vai ser obrigatória para todas as sentenças contrárias às pessoas 
jurídicas de direito público. Vejam: 

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.

12  Antigamente, a remessa necessária era considerada como se fosse um recurso de ofício. Hoje esse entendimento 
está superado. E, por isso, a terminologia empregada na súmula não condiz com o entendimento majoritário.
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Reparem que a lei é expressa em dizer que cabe remessa necessária para senten-
ça que julgar procedente, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. 

Agora, suponha que a Fazenda Pública queira mover uma execução de título 
extrajudicial, mas que não o tenha inscrito em dívida ativa - condição para usar esse 
procedimento específico. Nesse caso, ela não poderá se valer do rito da execução fiscal, mas 
isso não impede de ela se valer do procedimento de execução comum previsto no CPC/15.

A sentença procedente dos embargos contra essa execução, que não foi feita pela 
execução fiscal, admitirá remessa necessária? O STJ entende que não se aplica a remessa 
necessária às sentenças condenatórias proferias em embargos não fiscais. Reparem:

PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO REJEITADOS. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE. 
1. O CPC, art. 475, ao tratar do reexame obrigatório em favor da 
Fazenda Pública, incluídas as Autarquias e Fundações Públicas, no 
tocante ao processo de execução, limitou o seu cabimento apenas 
à hipótese de procedência dos embargos opostos em execução de 
dívida ativa (inciso II). Não há, pois, que estendê-lo aos demais 
casos. 2. Precedentes. (Eresp 241959, Corte Especial, Rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo, DJ de 18.08.2003). 3. Embargos de divergência 
não conhecidos. (STJ - EREsp: 251841 SP 2000/0088146-5, Relator: 
Ministro EDSON VIDIGAL, Data de Julgamento: 25/03/2004, CE - 
CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 03/05/2004 p. 85 RSTJ vol. 
179 p. 26)

3.2.1 Sentença sem julgamento de mérito.

De acordo com o inciso I do art. 496 do CPC/15, a sentença que dá azo à remessa 
necessária é aquela que é contra a Fazenda Pública. 

O STJ entende que a sentença sem resolução de mérito não é uma decisão 
contrária à Fazenda, ainda que lhe seja imposta a condenação por honorários advocatícios. 
Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, INCISO I, DO 
CPC. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DE MÉRITO E CONDENA A FAZENDA NACIONAL AO PAGAMENTO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. 1. Não está sujeita 
ao reexame necessário (art. 475 do CPC) a sentença que extingue o 
processo sem julgamento de mérito. Precedentes. 2. A condenação 
da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em 
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sentença extintiva do processo, sem julgamento de mérito, não 
tem o condão de impor a observância à remessa necessária. O ônus 
sucumbencial decorre do princípio da causalidade. O duplo grau 
obrigatório é proteção que se destina a conferir maior segurança 
aos julgamentos de mérito desfavoráveis à Fazenda Pública. REsp 
640.651/RJ, Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 7.11.2005. 3. 
Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 335868 CE 
2013/0130504-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 
Julgamento: 05/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 09/12/2013)

  
3.2.2 Valor da condenação abaixo do teto estabelecido em lei.

O CPC estabeleceu o teto de valores de condenação para os entes federativos e 
suas autarquias e fundações. Caso a condenação proferida pelo juízo seja no valor abaixo 
do teto, a remessa necessária não será obrigatória.

Olhem a tabela e fixem os valores: 

Não se aplica a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico 
obtido contra a Fazenda Pública na causa for de valor certo e líquido inferior a (§3º do 
art. 496 do CPC/15):

1.000 (mil) 
salários-mínimos

para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito 
público

500 (quinhentos) 
salários-mínimos

para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fun-
dações de direito público e os Municípios que constituam capitais 
dos Estados;

100 (cem) 
salários-mínimos

para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e 
fundações de direito público

E se a condenação for igual ao teto? Haverá ou não remessa? Observem a lição 
de Cunha:

Nos termos do § 3º do art. 496, não se aplica a remessa necessária se 
a condenação ou o proveito econômico for de valor certo e líquido 
inferior a cada um daqueles limites. Significa que somente haverá 
remessa se o valor for superior aos limites legais. Logo, ostentando a 
condenação ou o proveito econômico a cifra exata a um daqueles li-
mites, deve haver a remessa necessária, pois já se terá ultrapassado 
a faixa prevista em lei para a sua dispensa. A interpretação, no caso, 
há de ser literal, pois se trata de norma restritiva, devendo sua exe-
gese ser estrita, sem qualquer largueza13. (grifamos)

13  Ibidem.
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Amigos, é comum ser proferida sentença ilíquida. Vale dizer, sentença cujo valor 
da condenação não foi, ainda, apurado. Nesse caso, deve ser aplicada a remessa necessária. 
Observem:

Súmula 490 do 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.

3.2.3 Sentença condenatória proferida conforme entendimentos consolidados 
em tribunais superiores.

Lembram que eu disse que é mais seguro a condenação da fazenda pública ser 
passada por um crivo de um colegiado do que, apenas, um juiz? Pois bem, se o juiz, quando 
da condenação, fundamenta-se em uma súmula de um tribunal superior (colegiado), por 
exemplo, não há por que a remessa necessária ser devida.

Porém, não é qualquer entendimento de tribunal superior que dispensará a 
remessa necessária. Observem a tabela abaixo:

A Remessa necessária será dispensada se a sentença condenatória estiver em 
consonância com:

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.

Portanto, em tais casos, a sentença condenatória não exigirá a remessa necessá-
ria, ainda que extrapole o teto dos valores de que trata o §3º do art. 496 do CPC/15.

Vejam como isso é cobrado:

(NC-UFPR - 2019 - Prefeitura de Curitiba - PR – Procurador) Não 
estão sujeitas ao reexame necessário as sentenças proferidas contra 
a União que estiverem fundamentadas em súmula de tribunal 
superior, mesmo que o valor da condenação seja superior a 1.000 
(mil) salários mínimos14.

O Município ajuizou uma ação de execução fiscal, no valor de R$ 

14  Gabarito Certo. 
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95.400,00 (equivalente a 100 salários-mínimos). O devedor/executa-
do ajuizou embargos à execução, que foram julgados procedentes. O 
fundamento da decisão que acolheu os embargos foi o entendimen-
to 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 Sú-
mula n° 314 do STJ (“Em execução fiscal, não localizados bens pe-
nhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia 
o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”).

(VUNESP - 2018 - Prefeitura de Sorocaba - SP - Procurador do 
Município) 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 STJ15.

3.2.4 Orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente 
público.

Amigos, na hipótese da sentença condenatória prolatada estiver em consonância 
com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, 
consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, a remessa necessária, 
também, será dispensada. 

3.3 Procedimento especial em que a remessa necessária é medida que se impõe.

A lei 12.016/09, que regula o rito do mandado de segurança, estabelece que:

Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe 
apelação.
§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoria-
mente ao duplo grau de jurisdição.

Reparem que basta a segurança ser concedida para que ocorra a remessa 
necessária, mesmo que esteja pessoa jurídica de direito privado no polo passivo. Isso 
porque, nesse caso, a pessoa jurídica estará atuando na qualidade de fazenda pública.

As hipóteses de dispensa da remessa necessária prevista no CPC/15, a exemplo 
da condenação inferior ao teto de 1.000 (mil) salários mínimos para a União, não se aplicam 
no rito do Mandado de Segurança. Isso porque a lei do MS é norma específica em relação ao 
CPC. Vejam a orientação do STJ:

15  Gabarito Certo.
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PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA (ART. 475, § 2º, DO CPC). 
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 10.352/2001. ART. 14, § 1º, DA 
LEI 12.016/2009 . INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO 
DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. 
Não se aplica ao Mandado de Segurança o § 2º do art. 475 do CPC, 
inserido pela Lei 10.352/01, dispositivo que estabelece valor de 
alçada para exigir duplo grau de jurisdição. Precedentes do STJ. 2. 
O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 
STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Súmula 
83/STJ. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1373905 RJ 2013/0071955-5, Relator: 
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2013, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2013)

Portanto, guardem isso: a remessa necessária é obrigatória no mandado de 
segurança, não lhe aplicando as hipóteses de dispensa previstas no CPC/15.

Se liguem no vídeo abaixo em que pontuo os principais pontos da remessa 
necessária:

16

4. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.

 O pedido de suspensão é uma forma de combater decisões judiciais flagrante-
mente ilegítimas ou, ainda que legítimas, que contrariem o interesse público. 

Por que o nome é suspensão de segurança? Vejam a resposta na lição de Leonardo 
da Cunha:

16  Se preferir: https://www.youtube.com/watch?v=GzRc5ocRmAA
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Na verdade, passou-se a adotar, por convenção ou por tradição, a terminologia 
suspensão de segurança, porquanto o pedido de suspensão foi, originariamente, criado 
para o processo de mandado de segurança, com vistas a suspender os efeitos da liminar 
ou da segurança concedida. Atualmente, contudo, o pedido de suspensão cabe em todas 
as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando 
a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de 
efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de 
liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, 
a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante17.

17

A parte legítima para realizar o pedido de suspensão são as Pessoas jurídicas de 
direito público, Ministério Público e as Pessoas jurídicas de direito privado da administração 
indireta que estejam na qualidade de Fazenda Pública – realizando, por exemplo, prestação 
de serviço público - contra decisões judiciais que causem grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas. 

Vejam o dispositivo que regula de modo geral o pedido de suspensão:

Art. 4° da lei 8.437/92: 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.

Decisões judicias que podem ser atacadas por meio de pedido de suspensão

a) Decisões que, concedendo a tutela 
provisória, sejam flagrantemente ilegítimas

b) Decisões que, concedendo a tutela 
provisória, violem o interesse público

Causando grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas

As leis 7.347/85, art. 12, §1º (que regula as ACP’s), 12.016/09, art. 15 (que regula o 
Mandado de Segurança), 9.494/97, art. 1º (que dispõe sobre a tutela antecipada contra a Fa-
zenda Pública), também são normas que permitem a propositura do pedido de suspensão. 

Não há prazo para intentar o pedido de suspensão (outra característica que 
difere dos recursos. Enquanto houver violação grave à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia públicas, a suspensão poderá ser manejada. 

17 Ibidem.
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Mas há o termo limite: trânsito em julgado. Caso a decisão que tenha deferido 
a tutela provisória contra a Fazenda Pública transite em julgado, não será mais cabível o 
pedido de suspensão.   

Uma vez acolhido o pedido de suspensão, esta durará até o trânsito em julgado 
da decisão de mérito da ação principal. Vejam:

Lei 8.437/92, Art. 4º. (...).
§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o 
trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. 

Vejam como é cobrado em prova:

(UEPA - 2015 - PGE-PA - Procurador do Estado) Acerca das Tutelas 
de Urgência e Suspensão de decisões contrárias à Fazenda Pública, 
é correto afirmar que: na hipótese de sentença confirmatória de 
tutela de urgência, anteriormente sobrestada abrangentemente 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça local, é necessário o manejo 
de novo pedido de suspensão de liminar para retirar a eficácia da 
decisão meritória emanada do Juízo de piso18.

4.1 Natureza Jurídica do Pedido de Suspensão.

É um tema controverso.

Não se trata, contudo, de recurso. Isso porque a suspensão não se encontra no 
rol taxativo de recurso previsto no art. 994 do CPC/15. Ademais, a suspensão não se presta a 
anular ou a reformar a decisão atacada – objetivos das peças recursas -, mas se presta, tão 
somente, a suspender os efeitos da tutela provisória concedida. 

Vejam a Lição de Leonardo da Cunha sobre a sua natureza jurídica:

O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em 
lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a descons-
tituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito 
substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.206 Na verdade, conquanto alguns autores 
de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente 
processual, o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, 
apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender 
a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma

18  Gabarito Errado. Não precisa, pois a suspensão durará até o trânsito em julgado da decisão de mérito do juízo. 
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pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública. Daí por que não se lhe deve 
conferir natureza recursal, por não haver a reforma, a desconstituição nem a anulação 
da decisão; esta se mantém íntegra, subtraindo-se tão somente os seus efeitos, 
sobrestando seu cumprimento. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém 
o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC19.

19

Como é cobrado em prova:

(CESPE - 2009 - PGE-AL - Procurador do Estado - Prova Objetiva) 
Por suas características e, principalmente, por sua eficácia voltada 
à reforma de uma decisão, o pedido de suspensão de segurança é 
recurso20.

4.2 Formalidade.

A legislação não prevê requisitos formais para a propositura da suspensão de 
segurança. Atentem-se, sobretudo, à legitimidade ativa e ao órgão a quem deve ser dirigida 
a petição. Vejam o entendimento do STJ sobre o tema:

  
A legislação não prevê requisitos formais no pedido de contracaute-
la (suspensão de segurança). Para sua análise, exige-se tão somente 
requerimento da pessoa jurídica que exerce munus público, formali-
zado em simples petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso na causa principal. 
STJ. Corte Especial. AgInt no AgInt na SLS 2116-MG, Rel. Min. Laurita 
Vaz, julgado em 07/11/2018 (Info 644)21.

4.2.1 Legitimidade Ativa.

O pedido de suspensão pode ser intentado pela União, Estados, DF, autarquias 
e fundações públicas. As concessionárias de serviço público poderão propor o pedido 
de suspensão, desde que a decisão judicial viole interesse público, afetando o próprio 
desempenho da atividade pública. 

Vejam como é cobrado:

(MPDFT - 2004 - MPDFT - Promotor de Justiça) Tem legitimidade para 
deduzir o pedido de suspensão de segurança qualquer pessoa que 

19 Ibidem.

20  Gabarito Errado.

21  Site Dizer o Direito.
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experimentar prejuízo em sua órbita jurídica, em razão dos efeitos da 
liminar concedida no mandado de segurança, ainda que não tenha 
figurado na ação, desde que presentes o risco de dano e a aparência 
do direito, admitindo-se, também, a assistência litisconsorcial do 
terceiro interessado em favor da pessoa jurídica de direito público 
requerente da suspensão22.

(UEPA - 2015 - PGE-PA - Procurador do Estado) Acerca das Tutelas de 
Urgência e Suspensão de decisões contrárias à Fazenda Pública, é 
correto afirmar que: por ser instrumento inerente à tutela do inte-
resse público, a legitimidade para o manejo de pedido de suspensão 
de liminar é exclusiva de entidades integrantes da Fazenda Pública23.

4.2.2 Competência para apreciação do pedido de suspensão (Art. 4° da lei 
8.437/92).

Olhem a tabela abaixo – retirada do site dizer o direito - para saber o órgão a 
quem se deve dirigir a petição:

Decisão prolatada 
por juiz  de 1ª 

instância:

A competência para apreciar o pedido de suspensão é do Presiden-
te do Tribunal que teria competência para julgar o recurso contra 
a decisão.
Ex: concedida liminar por juiz federal do AM, o pedido de suspensão 
será julgado pelo Presidente do TRF1.
Ex2: concedida liminar por juiz de direito do AM, o pedido de 
suspensão será julgado pelo Presidente do TJAM.

Decisão prolatada 
por membro de TJ 

ou TRF:

O pedido de suspensão será decidido pelo:
• Presidente do STF: se a matéria for constitucional.
• Presidente do STJ: se a matéria for infraconstitucional.
Ex: concedida liminar pelo Desembargador do TJ/AM, o pedido de 
suspensão será dirigido ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao 
Presidente do TJ/AM (art. 25 da Lei nº 8.038/90).

Decisão prolatada 
por membro de 

Tribunal Superior:

Se a causa tiver fundamento constitucional, é possível o ajuiza-
mento de pedido de suspensão dirigido ao Presidente do STF.
Se a causa não tiver fundamento constitucional, não há possibili-
dade de pedido de suspensão.

Olhem como é cobrado em prova:

22  Gabarito Errado.

23  Gabarito Errado. É possível que pessoa jurídica de direito privado proponha o pedido de suspensão. 
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(MPDFT - 2004 - MPDFT - Promotor de Justiça) Da decisão do 
Presidente do Tribunal que indefere o pedido de suspensão ou 
do acórdão que provê o agravo interposto contra a suspensão 
da segurança, cabe novo pedido de suspensão ao Presidente do 
Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial 
ou extraordinário, conforme tenha a causa, respectivamente, 
fundamento infraconstitucional ou constitucional24.

4.3 Recurso cabível contra a decisão que negue ou conceda a suspensão de 
segurança.

Suponha que, da decisão de primeira instância de um juiz estadual que tenha 
deferido uma tutela provisória contra o Estado da Paraíba, tenha sido intentado um pedido 
de suspensão perante o Presidente do TJ de Paraíba. Se o Presidente negar a suspensão, a 
decisão será recorrível por meio de agravo. Vejam:

Lei 8.437/92, Art. 4º. (...).
§ 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.    

Tome nota: Nesse caso, o STF entende que a Fazenda não goza de prazo em 
dobro para recorrer por ser prazo próprio (SS 3740 AgR-segundo, Relator Min. Cezar 
Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2012, Acórdão Eletronico Dje-
084 Divulg 30- 04-2012 Public 02-05-2012).

O STJ entende da mesma forma (AgInt no AREsp 280.749/RN, Rel. Ministro 
Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 06/02/2017).

Reparem que o prazo é, de acordo com o dispositivo, de 5 (cinco) dias. Porém, 
olhem o que dispõe o CPC/15:

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

Há um conflito entre as normas. Vejam a lição do Leonardo da Cunha para essa 
situação:

24  Gabarito Certo.
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Referido agravo interno deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) 
dias, com inclusão em pauta (CPC, art. 1.021, § 2º). É bem verdade 
que o § 3º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê o prazo de 5 (cinco) dias, 
mas tal prazo foi alterado pelo disposto no art. 1.070 do CPC (...)25.

Para corroborar: 

Enunciado 58 da I Jornada de Direito Processual Civil CJF: O prazo 
para interposição do agravo previsto na Lei n. 8.437/92 é de quinze 
dias, conforme o disposto no art. 1.070 do CPC.

A meu entender, o prazo que deve ser aplicado é de 15 (quinze) dias, e não o de 5 
(cinco) dias, uma vez que o art. 1.070 do CPC/15 é expresso em dizer que tal prazo vale para 
todos os agravos previstos em lei. E, por ser norma posterior, houve uma revogação, ainda 
que tácita, do prazo de 5 (cinco) dias, previsto na lei 8.437/92.

Mas tomem cuidado com o enunciado da questão. Exemplo de uma questão 
muito maldosa é aquela que solicite o prazo do agravo interno de acordo com a lei 8.437/92. 
Não podemos dar vacilo. Ok?

Numa prova discursiva, é obrigatório que você mencione os dois prazos, 
aplicando-se o de 15 (quinze) pelos motivos expostos. 

4.4 Agravo de instrumento/Pedido de Suspensão.

Amigos, é muito comum ter uma confusão de qual o “melhor” meio cabível para 
atacar uma decisão que tenha deferido a tutela provisória contra a Fazenda Pública. Ima-
gine, em uma eventual peça processual, uma tutela provisória que tenha sido concedida 
contra o Estado da Paraíba. Qual peça você usaria? Agravo de Instrumento ou Pedido de 
suspensão?

Vou fazer um quadro com a diferença entre eles e tentem fixar as nuances de 
cada:

Características Pedido de Suspensão Agravo de instrumento

Natureza Jurídica Incidente processual ou 
ação cautelar específica

Recurso

25  Ibidem.
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Cabimento É cabível contra decisão 
interlocutória ilegítima 
ou contrária ao interesse 
público que, concedendo 
a tutela provisória, cause 
violação à ordem, à saúde, 
à segurança e à economia 
públicas (art. 4º da lei 
8.437/92)

É cabível contra decisão 
interlocutória que defira 
tutela provisória (inciso I do 
art. 1.015 do CPC/15) 

Prazo para propositura Não tem prazo para ser 
intentada, contanto que seja 
proposta antes do trânsito 
em julgado da decisão 
de mérito no processo 
principal. 

Há prazo de 15 (quinze) para 
ser interposto (§5º do art. 
1.003 do CPC/15)

Objetivo Presta-se à suspensão 
dos efeitos da decisão 
interlocutória

Presta-se à anulação ou 
à modificação da decisão 
interlocutória

Reparem que os dois meios possuem objetivos diferentes. 

Ademais, é possível (é recomendável, quando cabível) que se proponham os dois 
remédios processuais contra a decisão interlocutória que defira a tutela provisória. 

Vejam:

Lei 8.437/92, Art. 4º. (...).
§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.  

Vejam como é cobrado em prova:

(VUNESP - 2016 - Prefeitura de Várzea Paulista - SP - Procurador 
Jurídico) 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 
de segurança26.

26  Gabarito Certo. 
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Se liguem no vídeo abaixo para que vocês não confundam na hora da prova os 
dois instrumentos processuais:

27

Por hoje é só! Um grande abraço!

5. JURISPRUDÊNCIAS SÚMULAS E ENUNCIADOS IMPORTANTES NÃO TRATADAS 
AO LONGO DO MATERIAL.

Súmula Vinculante 47, do STF: Os honorários advocatícios incluí-
dos 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.

Súmula 729 do STF: A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 
4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza 
previdenciária. Jurisprudência.

Súmula 212-STJ: A compensação de créditos tributários não pode 
ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou 
antecipatória.

Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas 
a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do 
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência 
da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, 
é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante 
ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes 
de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera 
administrativa, quando o procedimento de compensação for 
submetido à verificação pelo Fisco. De outro lado, tratando-se de 
Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as 
parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez 
e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da 
sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser 
realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, 

27  Se preferir: https://www.youtube.com/watch?v=kz6Sl0kTWgE
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de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores 
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-
constituída indispensável à propositura da ação. STJ. 1ª Seção. 
REsp 1715256-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
13/02/2019 (recurso repetitivo) (Info 643).

O disposto no art. 170-A do CTN, que exige o trânsito em julgado 
para fins de compensação de crédito tributário, somente se aplica 
às demandas ajuizadas após a vigência da LC 104/2001, a qual 
acrescentou o referido artigo ao CTN. STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 
1240038-PR, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 8/4/2014 (Info 541).

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data 
da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 
STF. Plenário. RE 579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
19/4/2017 (repercussão geral) (Info 861). STJ. Corte Especial. QO no 
REsp 1665599-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
20/03/2019 (recurso repetitivo) (Info 645). Obs: cuidado para não 
confundir com a SV 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º 
(obs: atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de 
mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. O período de que 
trata este RE 579431/RS é anterior à requisição do precatório, ou 
seja, anterior ao interregno tratado pela SV 17.

É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, 
realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo 
a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da 
Constituição Federal). STF. Plenário. STF. Plenário. RE 693112-MG, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/02/2017 (repercussão geral) 
(Info 853).

Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista 
no art. 19 da Lei nº 4.717/65, nas ações coletivas que versem sobre 
direitos individuais homogêneos. Ex: ação proposta pelo MP tutelan-
do direitos individuais homogêneos de consumidores. STJ. 3ª Turma.
REsp 1374232-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017 
(Info 612).

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. STJ. 1ª Seção.EREsp 
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1220667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 
607).

Caso o juiz julgue procedente a exceção de pré-executividade e 
extinga a execução fiscal, será obrigatória, em regra, a remessa 
necessária, aplicando-se por analogia o art. 475, II, do CPC 1973 
(art. 496, II, do CPC 2015). Se o executado apresenta exceção de pré-
executividade e a Fazenda Pública, ao ser intimada, concorda com 
o argumento do excipiente, o juiz irá extinguir a execução. Nesse 
caso, a jurisprudência entende que não haverá reexame necessário 
porque o Poder Público anuiu. Se a execução fiscal for extinta 
porque o Fisco cancelou a inscrição de dívida ativa que lastreava a 
execução também não haverá reexame necessário, porque a própria 
Fazenda Pública reconheceu que não havia título executivo. No caso 
concreto julgado pelo STJ, afirmou-se que não se sujeita ao reexame 
necessário, ainda que a Fazenda Pública tenha sido condenada a 
pagar honorários advocatícios, a sentença que extinguiu execução 
fiscal em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade pela 
qual se demonstrara o cancelamento, pelo Fisco, da inscrição em 
dívida ativa que lastreava a execução. STJ. 2ª Turma. REsp 1415603-
CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/5/2014 (Info 544).

O Tribunal, ao julgar remessa necessária, não poderá conceder 
benefício previdenciário mais vantajoso ao segurado do que aquele 
que foi conferido pela sentença. Ex: sentença julgou procedente o 
auxílio-doença; Tribunal não pode conceder aposentadoria por 
invalidez. Aplica-se, no caso, a súmula 45 do STJ: “No reexame 
necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à 
Fazenda Pública”. STJ. 1ª Turma. REsp 1379494-MG, Rel. Min. Sérgio 
Kukina, julgado em 13/8/2013 (Info 528).

A competência do STJ para deliberar acerca de pedidos de 
suspensão de liminar está vinculada à fundamentação de natureza 
infraconstitucional, com conteúdo materialmente federal, da causa 
de pedir. STJ. Corte Especial. AgInt na SLS 2.249/GO, Rel. Min. Laurita 
Vaz, julgado em 29/03/2017.

Cabe recurso especial da decisão proferida no âmbito do pedido 
de suspensão? • Segundo o STJ: NÃO. Não cabe Recurso Especial de 
decisões proferidas no âmbito do pedido de suspensão. O recurso 
especial se destina a combater argumentos que digam respeito a 
exame de legalidade, ao passo que o pedido de suspensão ostentaria 



29

juízo político. STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 126.036-RS, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, julgado em 4/12/2012. • Segundo a 1ª Turma 
do STF: SIM. A 1ª Turma do STF entendeu que a decisão em sede 
de suspensão de segurança não é estritamente política, possuindo 
conteúdo jurisdicional. Com base nisso, decidiu que é cabível, em 
tese, recurso especial contra decisões proferidas no âmbito do pedido 
de suspensão de segurança (RE 798740 AgR/DF). STF. 1ª Turma. RE 
798740 AgR/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o acórdão Min. 
Marco Aurélio, julgado em 1º/9/2015 (Info 797).

Todos os Julgados extraídos do Site do Dizer o Direito.

I Jornada de Direito Processual Civil: 

Enunciado 39: Cassada ou modificada a tutela de urgência na 
sentença, a parte poderá, além de interpor recurso, pleitear o 
respectivo restabelecimento na instância superior, na petição de 
recurso ou em via autônoma.

Enunciado 41: Nos processos sobrestados por força do regime 
repetitivo, é possível a apreciação e a efetivação de tutela provisória 
de urgência, cuja competência será do órgão jurisdicional onde 
estiverem os autos.

Enunciado 42 É cabível a concessão de tutela provisória de urgência 
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Enunciado 18 do I Fórum Nacional do Poder Público – Brasília/DF: A 
dispensa da remessa necessária prevista no art. 496, §§ 3º e 4º, CPC, 
depende de expressa referência na sentença.

Enunciado 35 do II Fórum Nacional do Poder Público – Vitória/ES: 
Para fins de remessa necessária, deve ser utilizado como referência 
o valor do salário mínimo vigente na data da publicação da sentença.
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