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RESUMO 
 
 
Visa a presente monografia tratar do instituto processual denominado usualmente de 
“suspensão de segurança”, que tem como função precípua salvaguardar determinados 
interesses públicos diante da execução imediata de certos provimentos jurisdicionais, 
atualmente regido pelas Leis nº 1.533/51, nº 4.348/64, nº 8.038/90, nº 7.347/85, nº 8.437/92, 
nº 9.494/97, e nº 9.507/97. Serão abordados os aspectos gerais do incidente de suspensão, 
como as suas finalidades, evolução normativa, natureza jurídica, em seguida serão analisados 
os pressupostos objetivos para o seu deferimento, ou seja, a constatação de que a decisão 
invectivada causará grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou à segurança públicas.  
 
Palavras-chaves: Suspensão, Tutela Jurisdicional, Interesse Público. 



 

 

SUMÁRIO 
 
 
1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................08 

2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....................................................................10 

3 EVOLUÇÃO NORMATIVA.....................................................................................12 

4 NATUREZA JURÍDICA............................................................................................16 

5 MÉRITO DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO.............................................................21 

5.1 Aspectos Gerais.....................................................................................................21 

5.1.1 Taxatividade dos interesses tutelados pelo incidente...................................21 

5.1.2 As provas para o deferimento do incidente..................................................24 

5.1.3 A gravidade da lesão....................................................................................25 

5.1.4 Mérito do provimento judicial adversado....................................................28 

5.1.5 A flagrante ilegitimidade..............................................................................31 

5.2 Aspectos Específicos.............................................................................................33 

5.2.1 Ordem pública..............................................................................................33 

5.2.2 Economia pública.........................................................................................46 

5.2.3 Segurança pública.........................................................................................51 

5.2.4 Saúde pública................................................................................................54 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................57 

7 REFERÊNCIAS..........................................................................................................59 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Estado se envolve em inúmeras situações conflituosas com 

particulares, normalmente, tentando fazer valer a supremacia do interesse público sobre o 

privado, daí a sua presença constante em juízo, tanto como autor, réu ou parte interessada. 

 

Ao ingressar numa relação processual contenciosa, tem o ente público 

determinadas garantias e prerrogativas não extensivas à outra parte, como o regime de 

precatórios como forma de pagamento, o rito especial de execução dos créditos da dívida 

ativa, os dilatamentos dos prazos processuais, o duplo grau de jurisdição obrigatório de certas 

sentenças exaradas contra o Poder Público, a dispensa do preparo recursal, a 

impenhorabilidade dos bens públicos, a suspensão de decisões prolatadas contra pessoas 

jurídicas de direito público, dentre outras vantagens. 

 

Contudo, o Estado vem se valendo de forma temerária de suas garantias 

processuais, principalmente com relação ao uso indiscriminados do incidente de suspensão, 

objeto do presente estudo. 

 

Através dessa prerrogativa processual, as pessoas jurídicas de direito público ou a 

essas equiparadas, para proteger determinados interesses públicos - ordem, saúde, segurança 

ou economia públicas, podem postular judicialmente a suspensão dos efeitos da execução 

provisória de determinadas tutelas jurisdicionais, sendo tal incidente de grau elevado de 

rapidez e eficácia, e em virtude disso, não tem moderado a Administração Pública em se valer 

do mesmo até nas situações em que ele não é cabível. 

 



 

 

9

Ademais, nos últimos anos, seja através de Lei Ordinária Federal ou de Medidas 

Provisórias, as suas hipóteses de cabimento se expandiram consideravelmente, o que acabou 

por autorizar o incidente supra em quase todo tipo de decisão exarada contra o Poder Público. 

 

Mesmo assim, vale ressaltar que os agentes públicos, em muitos casos, valem-se 

do incidente em situações impróprias, até por falta de conhecimento sobre o assunto, visto a 

insuficiência de trabalhos doutrinários sobre o tema, e os poucos disponíveis não constituírem 

uma linha de raciocínio convergente sobre o mesmo, apta a sedimentar a matéria estudada. 

Em razão disso, há uma dificuldade notória entre os aplicadores do direito no manejo do 

incidente de suspensão. 

 

Isto posto, é indiscutível a premente necessidade da elaboração de estudos 

aprofundados sobre o tema, tanto em virtude do uso crescente dos pedidos de suspensão, 

como pela extensão das suas hipóteses de cabimento.   

 

Desta forma, este trabalho objetiva empreender uma análise sistemática e, 

sobretudo, crítica dos pedidos de suspensão. Buscando avaliar os pressupostos objetivos para 

o seu deferimento, no intuito de conformá-lo às garantias individuais previstas na 

constituição, sem perder de vista a sua importância em virtude de servir de resguardo a 

determinados interesses coletivos. 



 

 2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Como foi dito, visa a presente monografia a tecer algumas considerações sobre o 

instituto processual denominado usualmente como “suspensão de segurança”, termo utilizado 

em virtude de seu cabimento inicial em face de liminares proferidas em mandados de 

segurança, porém, com o advento de inúmeras alterações legislativas sobre a matéria, não é 

mais adequada esta designação, pois com a extensão das suas hipóteses de aplicabilidade, o 

incidente pode ser utilizado tanto no writ como em ações civis públicas, ações populares, 

habeas data, e em todo tipo de ação em que seja prolatada alguma decisão de efeitos 

imediatos contra o Poder Público. 

 

Daí então, diversos doutrinadores têm se reportado ao tema de diversas formas: 

"suspensão de sentença e de liminar"1, "incidente de suspensão de execução de decisão 

judicial"2, “suspensão de segurança e de liminares pelos Presidentes dos Tribunais"3, 

"suspensão de liminar, de sentença e de tutela antecipada"4, "suspensão das liminares e das 

sentenças contra o Poder Público"5, enfim, a nomenclatura varia, mas a essência do instituto é 

a mesma, sendo um incidente destinado a suspender, paralisar ou sustar os efeitos normais 

decorrentes da execução provisória de tutelas jurisdicionais, antecipatórias ou definitivas, 

pelos Presidentes de Tribunais, a pedido de pessoas jurídicas de direito público ou 

equiparadas, com vistas ao resguardo de certos interesses públicos qualificados, como a 

ordem, a economia, a saúde ou a segurança pública. 

 
                                                 
1 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão de sentença e de liminar. Revista do IASP – Instituto dos Advogados 
de São Paulo, São Paulo, n.2, p. 168, jul./dez. 1998. 
2 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p 71. 
3 TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Suspensão de segurança e de liminares pelos Presidentes dos 
Tribunais. Cartilha Jurídica do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, n. 83, p.1, nov. 2001. 
4 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. São Paulo: Dialética, 2003. p. 227. 
5 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. A efetividade do processo em face da Fazenda Pública. São Paulo: Dialética, 
2003. p. 235. 
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Daí então, percebe-se que o Estado atua como gestor dos interesses da 

coletividade, e quando demanda em Juízo, as pretensões que disputa podem ser apenas suas, 

como pessoa jurídica, na defesa de atos de governo, que não se relacionam diretamente à 

persecução do bem-estar dos administrados, atingido-os apenas de forma reflexa; como o ente 

público também pode defender interesses ligados diretamente à coletividade. 

 

Tal diferenciação normalmente é conhecida como interesses secundários e 

primários, respectivamente. Sobre tal classificação, Celso Antônio Bandeira de Melo 

assevera: 

 
Não existe coincidência necessária entre interesses públicos do Estado e demais 
pessoas de Direito Público, posto que os primeiros, os interesses públicos 
primários, correspondem à dimensão pública dos interesses individuais, ou, em 
outros termos, consistem no plexo dos interesses dos indivíduos enquanto partícipes 
da sociedade, enquanto os segundos, os interesses públicos secundários, são aqueles 
interesses individuais do Estado, similares aos interesses de qualquer outro sujeito 
de direito, mas instrumentais ao interesse público.6 

 

Desta sorte, é apenas na defesa dos interesses primários que o Poder Público pode 

se valer do pedido de suspensão, visando resguardar os interesses próprios da coletividade, 

dentre os quais os enumerados pela legislação de regência do incidente de suspensão, como a 

ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. A prerrogativa processual, portanto, não 

se presta para a proteção de interesses públicos secundários, interesses próprios e exclusivos 

das pessoas jurídicas de direito público. 

                                                 
6 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17 ed. São Paulo. Malheiros, 2004. p. 
57-58. 



 

3 EVOLUÇÃO NORMATIVA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO 

 

No Brasil, os pedidos de suspensão tiveram a sua origem na Lei nº 191/1936 e na 

ação de mandado de segurança, prevista na Constituição Federal de 1934.  

 

A Lei nº 191/1936 estabelecia algumas regras procedimentais para a ação 

mandamental constitucional, sendo a que nos interessa a disposta em seu art. 11, segundo o 

qual "cabe recurso, dentro de cinco dias, contados, da intimação, da decisão que indeferir in 

limine o pedido ou que, a final, conceder ou denegar o mandado. O recurso não terá efeito 

suspensivo, subindo, porém, nos próprios autos originários". 

 

Contudo, além da possibilidade deste recurso sem efeito suspensivo, também 

previu a Lei, em seu art. 13, que "nos casos do art. 8o, § 9o, e art. 10, poderá o presidente da 

Corte Suprema, quando se tratar de decisão da Justiça Federal, ou da Corte de Apelação, 

quando se tratar de decisão da justiça local, a requerimento do representante de pessoa 

jurídica de direito público interno interessada, para evitar lesão grave à ordem, à saúde ou à 

segurança pública, manter a execução do ato impugnado até o julgamento do feito, em 

primeira ou segunda instância". 

 

Em seguida, veio o Código de Processo Civil de 1939 que regulou a ação de 

mandado de segurança, e prevendo em seu art. 328 que "a requerimento de representante da 

pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar lesão grave à ordem, à saúde e à 

segurança pública, poderá o Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de 

Apelação, conforme a competência, autorizar a execução do ato impugnado". O panorama, 
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pois, não se alterou substancialmente, entendendo-se que uma vez obtida a suspensão a 

mesma perduraria até final julgamento do mandado de segurança. 

 

Com a edição da Lei nº 1.533/1951, já sob a égide da Constituição Federal de 

1946, foram revogados os dispositivos do CPC que tratavam do mandado de segurança, e em 

seu art. 13 era previsto que "quando o mandado 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". 

 

A principal inovação deste diploma legal era a previsão do recurso de agravo 

contra a decisão suspensiva, além de não condicionar o deferimento a nenhuma condição, o 

que, de certa forma, ensejou ampla discricionariedade aos Presidentes dos Tribunais. 

Ademais, previu o cabimento do incidente apenas em face de sentenças, mas a jurisprudência 

era uníssona em estender a aplicabilidade do incidente a liminares. 

 

Em 1964 foi editada a Lei nº 4.348, com o fim de estabelecer normas 

procedimentais relativas ao mandado de segurança, regulando novamente os pedidos de 

suspensão. Dispunha o seu art. 4o que "quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito 

público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

pública, o Presidente do Tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso 

suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar, e da sentença, dessa decisão 

caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do 

ato". 
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Com a nova Lei, voltou-se a condicionar o deferimento do pedido a certas 

circunstâncias, repetiu-se a figura do recurso de agravo e foi incluída a economia pública 

como interesse público justificador para o deferimento do incidente. 

 

Dado ao sucesso que a Fazenda Pública obtinha com a figura dos pedidos de 

suspensão, logo vieram outros diplomas que estendiam as hipóteses de cabimento para além 

do mandados de segurança, como a Lei nº 7.347/1985, que tratava da ação civil pública, 

prevendo a possibilidade de suspensão de liminares proferidas nesse tipo de demanda. Já em 

1990, veio a Lei nº 8.038, estabelecendo a competência do STF e do STJ para suspender as 

decisões proferidas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou 

Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 

 

Em 1992 foi editada a Lei nº 8.437, que buscou regulamentar a concessão de 

medidas cautelares contra atos do Poder Público, prevendo a possibilidade do uso dos pedidos 

de suspensão em todo tipo de cautela contrária aos interesses públicos protegidos pelo 

incidente. Já a Lei nº 9.494/1997, estendia a figura dos pedidos de suspensão à tutela 

antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC. Ainda no mesmo ano foi editada a Lei nº 

9.507, regulamentado a ação de habeas data e possibilitando a suspensão da execução da 

sentença concessiva da ordem. 

 

Por fim, veio a Medida Provisória n.º 1.984-13, posteriormente renumerada para 

2.180-35, sedimentando a legislação então vigente sobre os pedidos de suspensão, logo, 

vejamos o que a mesma enuncia: 

 
Art. 1º A Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
(...) 
"Art. 4 (...) 
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§ 2º  O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em 
setenta e duas horas. 
§ 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. 
§ 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. 
§ 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. 
§ 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. 
§ 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.  
§ 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. 
§ 9º  A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em 
julgado da decisão de mérito na ação principal." (NR) 
Art. 14.  O art. 4º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"Art. 4º (...). 
§ 1o  Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput, 
caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para 
conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 
§ 2º  Aplicam-se à suspensão de segurança de que trata esta Lei, as disposições dos 
§§ 5º a 8º do art. 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992." (NR). 

 



 

4 NATUREZA JURÍDICA  

 

Nunca foi tão difícil classificar a natureza jurídica de um instituto processual 

como o do incidente de suspensão, razão pela qual os doutrinadores e a jurisprudência ainda 

não chegaram a um consenso sobre a mesma, tendo cada um o seu posicionamento e a sua 

forma de classificação. 

 

Por questões didáticas, serão abordados no presente estudo apenas os principais 

entendimentos sobre a natureza jurídica do incidente. 

 

Entendem alguns doutrinadores7 tratar-se de recurso ou sucedâneo recursal8 o 

pedido de suspensão, posição atualmente superada, mas merecedora de algumas 

considerações. Acreditavam os defensores dessa tese que havia um interesse revisional por 

parte da Administração Pública, que visava ao sobrestamento de uma decisão que lhe era 

desfavorável. 

 

Contudo, diversas são as razões que tornam insubsistentes o entendimento acima 

enunciado. Inicialmente, enquanto os recursos se fundam em possíveis erros materiais ou 

                                                 
7 Nesse sentido, José dos Santos Carvalho assevera: “Ocorre que o atendimento do pedido, determinando a 
suspensão da execução da liminar, constitui o reconhecimento de que o ato impugnado não merece ter inteira 
eficácia. Se o Presidente do Tribunal não chega a cassar o ato, não é menos certo que sua decisão o atinge 
frontalmente, pois que lhe retira a idoneidade de produzir efeitos jurídicos. Há, por conseguinte, um interesse 
revisional do postulante, com o que a medida passa a guardar semelhança com os recursos em geral. Em face 
desse óbvio hibridismo, parece-nos cabível caracterizar a medida como sendo requerimento de natureza recursal, 
pois que assim estaremos voltados para os dois aspectos que nela estão presentes: o requerimento e o recurso.” 
(FILHO, José dos Santos Carvalho. Ação civil pública: comentários por artigo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
1995. p. 280). 
8 Distinguindo recurso de sucedâneo recursal, Nelson Nery Júnior enuncia: “pode-se conceituar recurso como o 
meio processual que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de um terceiro, a viabilizar, 
dentro da mesma relação jurídica processual, a anulação, a reforma, a integração ou aclaramento da decisão 
judicial impugnada (...) e sucedâneos recursais como remédios que, por absoluta falta de previsão legal não são 
considerados como recursos, mas tendo em vista a finalidade para a qual foram criados, fazem as vezes destes.” 
(NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1990. p. 22 e 134).  
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processuais contidos no decisum adversado, os pedidos de suspensão, por sua vez, tem como 

fundamento a possibilidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia 

públicas.  

 

Em seguida, sob o prisma do princípio da unirecorribilidade, inadmissível a  

coexistência de duas espécies recursais preordenadas a atacar os fundamentos de uma mesma 

decisão judicial, e considerando o pedido de suspensão como recurso, aceitar-se-iam dois 

recursos contrariando um mesmo provimento, tendo em vista a possibilidade do ajuizamento 

de agravo ou apelação concomitantemente com o pedido de suspensão. 

 

Ademais, os recursos estão sujeitos a prazo e normalmente a preparo, sob pena de 

não serem conhecidos por intempestividade ou deserção, respectivamente, ao contrário do 

incidente de suspensão, não sujeito a nenhuma dessas condições. 

 

Em remate, a mais notável diferença entre a natureza dos recursos e do pedido de 

suspensão está na ausência de devolutivadade desses últimos, pois não se devolve ao Tribunal 

ad quem toda a matéria objeto do recurso, não se discutindo a decisão em si, mas apenas as 

suas conseqüências imediatas. Fora estas marcantes diferenças, somam-se outras que 

enunciam claramente a improsperabilidade da tese que confere natureza recursal aos 

incidentes de suspensão. 

 

Superado este posicionamento, há os que atribuem ao instituto natureza político-

administrativa9, entendendo que a motivação dos pedidos de suspensão, recaindo em grave 

                                                 
9 A exemplo de Francesco Conte, “Trata-se, a nosso sentir, de um ato de caráter administrativo, que, sob este 
prisma, será examinado pelo Presidente do Tribunal, não se ajustando na moldura de ação ou mesmo ao conceito 
de recurso” (CONTE, Francesco. Suspensão de execução de medidas liminares e sentenças contra o Poder 
Público. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, n. 48. p. 112-133, maio 1995); 
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lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, estaria embasada em fundamentos 

extrajurídicos, justificando, assim, decisão de índole mais política que jurídica. Com isso, 

seria dado ao Presidente do Tribunal, pautado em critérios de conveniência e oportunidade, 

decidir pela suspensão ou não do provimento contrário ao interesse público. 

 

Aceitar tal postura seria subverter a ordem constitucional, na medida em que se 

estaria inviabilizando o sistema da jurisdição única ou do sistema de controle judicial, 

autorizando-se que medidas administrativas se sobreponham às decisões judiciais, mesmo que 

prolatadas por órgãos judicantes. Além de abrir caminho para o arbítrio e para a inobservância 

do devido processo legal. 

 

Todavia, vale destacar que a atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministra Ellen Gracie Northfleet, já defendeu a natureza político-administrativa dos pedidos 

de suspensão, vejamos: 

 
O requerimento de suspensão não constitui, portanto, recurso, e menos ainda ação. 
Nele não há espaço para contraditório, ainda que o Presidente possa, ao seu 
exclusivo critério ouvir a parte requerida e o Ministério Público (§2º do art. 4º da 
Lei 8.437/1922). De tudo isso se conclui que nesta excepcional autorização, a 
presidência exerce atividade meramente política avaliando a potencialidade lesiva 
da medida concedida e deferindo-a em bases extrajurídicas. Porque não examina o 
mérito da ação, nem questiona a juridicidade da medida atacada, é com 
discricionariedade própria de juízo de conveniência e oportunidade que a 
presidência avalia o pedido de suspensão.10 

 

Em razão disso, podemos vislumbrar a possibilidade de tal orientação vir a ser 

utilizada com mais freqüência nos julgados do incidente. 

                                                                                                                                                         
Hely Lopes Meirelles, quando assevera que o Presidente do Tribunal analisa o pedido de suspensão sob critérios 
unicamente políticos, busca-se ratificar a afirmação de que o mesmo “(...) guia-se por motivos de conveniência e 
oportunidade do interesse público, que há de ser o seu supremo objetivo.” (MEIRELLES, Helly Lopes. Direito 
administrativo brasileiro. 20 ed. atual. por Eurico Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel 
Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 34). 
10 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão de sentença e de liminar. RePro 97, p. 186. 
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Marcelo Abelha Rodrigues, segundo sua tese de doutoramento defendida na PUC 

- SP, entende que o instituto de suspensão teria a natureza de "incidente processual voluntário, 

não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre 

o processo em curso."11.  Desta forma, o incidente seria destinado, apenas, a retirar da decisão 

sua executoriedade, servindo, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua 

existência, incólume. 

 

Contudo, por mais que o pedido de suspensão seja inegavelmente um incidente 

processual, esta característica é ligada não à sua essência, ou seja, à sua natureza jurídica, mas 

apenas à instrumentalidade do pedido, à sua forma de manifestação, senão vejamos o 

entendimento de Elton Venturi sobre a natureza incidental dos pedidos de suspensão: 

 
Assim, concluímos constituir o pedido excepcional de suspensão inegavelmente um 
incidente processual no que pertine, propriamente dito, à forma de sua veiculação 
no âmbito das ações contra o Poder Público. Entretanto, a característica da 
incidentalidade nos parece dever ser relegada a um segundo plano se confrontada 
com a essência do instrumento.12 

 

Em remate, manifesta-se segmento da doutrina atribuindo aos pedidos de 

suspensão natureza cautelar13, tendo em vista sua finalidade precípua, qual seja, acautelar a 

ordem, a saúde, a segurança e a economia pública contra eventuais lesões advindas da pronta 

executoriedade de decisões prejudiciais ao interesse público. Seria garantir estes bens frente à 

improcedência final da ação movida contra a pessoa jurídica de direito público. 

 

                                                 
11 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 103. 
12 VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 57. 
13 “A natureza cautelar desta suspensão, portanto, parace-nos indiscutível” (BUENO, Cássio Scarpinella. 
Liminar em mandado de segurança: um tema com variações. 2. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 211); “Não é necessária uma análise mais profunda, bastando a observação da própria letra 
da Lei para se perceber a natureza cautelar do procedimento de suspensão de segurança.” (COUTINHO, Ana 
Luíza Celino. Mandado de segurança: da suspensão de segurança no direito brasileiro. Curitiba: Juruá, 1988. p. 
105). 
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Independente às críticas a tal entendimento, ele é o que melhor se enquadra na 

vigente sistemática jurídico-processual do incidente de suspensão, haja vista que essa 

prerrogativa processual é uma contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do 

recurso interposto contra a prolação judicial impugnada, quando a execução imediata da 

decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados 

- ordem, saúde, segurança e economia públicas. 



 

5 MÉRITO DO INCIDENTE DE SUSPENSÃO 

 

Analisados os pontos genéricos dos pedidos de suspensão, como seu conceito, 

finalidades, evolução histórica e natureza jurídica, agora serão abordados os aspectos 

atinentes ao seu mérito, ou seja, sobre os limites objetivos que deverão ser discorridos pelos 

Presidentes dos Tribunais na decisão do incidente. 

 

5.1 Aspectos Gerais 

 

5.1.1 Taxatividade dos interesses tutelados pelo incidente 

 

Muito se questiona sobre a taxatividade ou não dos pressupostos autorizadores 

para o deferimento dos pedidos de suspensão, especificamente levando em conta o texto da 

Lei nº 8.437/1992, em seu art. 4o, que hoje basicamente é a que rege o tema ora tratado, 

segundo a qual teria cabimento o incidente "em caso de manifesto interesse público ou de 

flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

pública". 

 

Preliminarmente, através de uma análise superficial sobre o dispositivo supra 

mencionado, pode-se afirmar que a Lei restringiu os interesses públicos tutelados pelo 

instituto: ordem, saúde, segurança e economia pública, impedindo que outros sirvam de base 

para o deferimento do incidente. 

 

Contudo, vem ganhando espaço na doutrina e na jurisprudência a discussão sobre 

o rol desses interesses albergados pelos pedidos de suspensão, se seria exaustivo (numerus 
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clausus), proibindo-se, conseqüentemente, a sua interpretação extensiva ou analógica14, ou 

meramente indicativo (numerus apertus), com a possibilidade de interesses diversos dos 

enunciados na Lei poderem servir de pressupostos para a suspensão. 

 

Dentre aqueles que rechaçam a hipótese de se alargar os interesses tutelados pelo 

incidente de suspensão, encontra-se Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual "são 

legalmente admitidos como impeditivos do direito do impetrante os fatos que se enquadram 

na fattispecie do art. 4º, nenhum outro pode ser validamente invocado pelo pessoa jurídica de 

direito público e muito menos tomado como razão de decidir"15. 

 

Tal entendimento, consoante Elton Venturi: 

 
(...) à primeira vista, afeiçoa-se consentâneo com o caráter excepcional do 
instrumento analisado, obedecendo a um critério hermenêutico clássico, segundo o 
qual as normas que induzem restrição ao exercício de direitos fundamentais devem 
ser interpretadas de forma igualmente restrita.16 
 

                                                 
14 Sobre a analogia e a interpretação extensiva vide Francisco Ferrara, segundo o qual: "A analogia distingue-se 
da interpretação extensiva. De fato, uma aplica-se quando um caso não é contemplado por uma disposição de lei, 
enquanto a outra pressupõe que o caso já está compreendido na regulamentação jurídica, entrando no sentido de 
uma disposição, se bem que fuja à sua letra. A interpretação extensiva não faz mais do que reconstruir a vontade 
legislativa já existente, para uma relação que só por inexata formulação dessa vontade parece excluída; a 
analogia, pelo contrário, está em presença de uma lacuna, de um caso não previsto, para o qual não existe uma 
vontade legislativa, e procura tirá-la de casos afins correspondentes. A interpretação extensiva revela o sentido 
daquilo que o legislador realmente queria e pensava; a analogia, pelo contrário, tem de haver-se com casos em 
que o legislador não pensou e vai descobrir uma nova norma inspirando-se na regulamentação de casos 
análogos: a primeira completa a letra e a outra, o pensamento da lei. Esta distinção não tem só valor teórico, 
senão também importância prática, porque o princípio que veda estender às normas penais e excepcionais além 
dos casos expressos refere-se unicamente à aplicação por analogia, e não à interpretação extensiva. O 
procedimento analógico, com efeito, não pode desenvolver-se no domínio do ius singulare, porque este, tendo 
sido introduzido exclusivamente para determinadas categorias de pessoas, coisas ou relações, constitui um 
campo fechado que não pode ser alargado pelo intérprete, mas só pelo legislador. Aqui há a razão para se fazer 
valer o argumento a contrário, pois se o legislador, por considerações especiais de utilidade, dispôs 
limitadamente a certos fatos ou pessoas, nos outros casos entendeu que o mesmo tratamento não tivesse lugar. 
Sendo assim, logo se vê que a analogia não pode funcionar porque, consistindo ela na correspondente aplicação 
do pensamento jurídico a casos não contemplados, em regulamentar casos novos pela forma como 
presumivelmente os teria regulado o legislador, aqui esbarra com a vontade precisa do legislador, que disse: fora 
destes casos quero o contrário." (FERRARA, Francesco. Como aplicar e interpretar as lei. Tradução de Joaquim 
Campos Miranda, da obra Tratatto di Diritto Civille Italiano, Roma, 1921. Belo Horizonte: Líder, 2002. p 54-
56.). 
15 DINAMARCO, Cândido Rangel. Suspensão do mandado de segurança pelo Presidente do Tribunal. 
Fundamentos do processo civil moderno. Atual. Antônio Rulli Neto. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 619 
16 VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2005. p. 127. 
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Contudo, através de estudo mais aprofundado sobre o instituto, verifica-se que o 

legislador apenas citou espécies de um gênero mais abrangente - interesse público. Sendo que 

a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas são espécies de um conceito genérico. 

Logo, conclui-se que a ratio legis do incidente de suspensão é a tutela de interesses públicos 

primários, e além dos expressamente mencionados na legislação, existem outros de igual 

relevância, tal qual o entendimento de diversos doutrinadores, a exemplo de Elton Venturi17, e 

das mais altas cortes do nosso país, como o STJ18 e o STF19. 

  

Diante do exposto, chega-se à conclusão de que os pressupostos autorizadores 

para o deferimento dos pedidos de suspensão são calcados em conceitos jurídicos 

indeterminados, os quais, com a evolução da humanidade e dos valores que a cercam, podem 

sofrer modificações em sua essência, podendo passar a contemplar situações não previstas no 

seu sentido original. 

 

Contudo, por mais que os órgãos julgadores tenham que lidar com "standards" 

jurídicos, tais aplicadores do direito não devem se valer de tal indeterminação para atuarem 

com arbítrio ou abuso, pautando-se em seus julgamentos com ampla discricionariedade. Pelo 

                                                 
17 "Assim, afeiçoa-se-nos idônea a defesa de qualquer interesse público (primário) por via dos pedidos de 
suspensão, premissa que nos autoriza a caracterizar a medida como verdadeiro instrumento de tutela de direitos 
metaindividuais, derivando daí notável conseqüências de ordem técnico-processual, mas notadamente no que diz 
respeito à legitimação para a dedução do pedido e à oponibilidade da eficácia da suspensão nela determinada”. 
(VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 128). 
18 “DIREITO AMBIENTAL. PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LIMINAR. I – A decisão vergastada 
fez-se ao pálio dos pressupostos ensejadores da liminar, eis que caracterizado o grave risco ao meio ambiente, 
consubstanciado na deterioração definitiva das águas do lençol termal. É de ser mantida a liminar uma vez 
atendidos seus pressupostos legais. II – Questões relativas a interesse econômico cedem passo quando colidem 
com deterioração do meio ambiente, se irreversível. II Agravo Regimental desprovido” (AgRg na SS nº 924/GO. 
Min. Antônio de Pádua Ribeiro. DJ 29.05.2000, p. 106). 
19 “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO DA FLORESTA DA SERRA DO MAR. ‘PERICULUM IN 
MORA’. CABÍVEL É A SUSPENSÃO DA SEGURANÇA QUE RECONHECEU DIREITO AO 
DESMATAMENTO PARCIAL DE PROPRIEDADE ENCRAVADA NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA 
DO MAR, POSTO QUE O PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JÁ INTERPOSTO, NÃO 
TERÁ EFICÁCIA DIANTO DO FATO CONSUMADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (Ag. RG. 
na SS 209/SP. Min. Rafael Mayer. DJ 17.06.1988. p. 15250). 
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contrário, devem analisar a situação posta a destrame com cautela, averiguando se o dano ao 

interesse público alegado pode ser enquadrado como os que autorizam o deferimento do 

incidente. 

 

5.1.2 As provas para o deferimento do incidente 

 

Como forma de impedir a discricionariedade dos Presidentes dos Tribunais na 

análise dos pedidos de suspensão, exige-se que suas decisões sejam motivadas, pautadas em 

provas robustas sobre a lesão aos interesses tutelados pelo incidente. Assim, estando 

demonstrada a lesão, a única saída ao magistrado é prover o pedido, caso contrário, denegá-lo. 

 

Como o incidente é uma via excepcional, apta a retirar pro tempore a eficácia de 

uma decisão judicial, o seu deferimento deve estar condicionado à demonstração inequívoca 

do risco de dano a algum dos interesses públicos qualificados, não bastando a mera presunção 

ou simples alegativa. 

 

Deve o legitimado a interpor o incidente juntar na inicial todo tipo de prova que 

dispõe, pois esta é a fase adequada para tanto, não basta que apenas alegue, sem trazer ao 

magistrado elementos convincentes que o levem a suspender o provimento invectivado, pois é 

através desse quadro probatório que o Presidente do Tribunal fundamentará sua decisão, 

dando legitimidade a este instituto jurídico. 

 

Com o mesmo entendimento, vem Marcelo Abelha Rodrigues dispor que: 

 
Assim, cabe ao requerente demonstrar a ocorrência do dito fato (decisão que causa 
grave lesão ao interesse público), não sendo lícito obter a suspensão tendo apenas 
alegado e não provado o referido fato. Isso porque, enquanto a mera alegação se 
constitui em elemento integrante da admissibilidade do incidente, a efetiva 
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demonstração se relaciona diretamente com o seu mérito, uma vez que, dependendo 
da demonstração da ocorrência ou não da grave lesão, a decisão acerca do mérito 
do incidente será de procedência ou improcedência. 20 

 

5.1.3 A gravidade da lesão 

 

Como anteriormente dito, a legislação atual, para tutelar certos interesses públicos 

qualificados, autoriza que Presidentes de Tribunais suspendam decisões judiciais contrárias a 

tais interesses, todavia, cumpre ressaltar que tais provimentos passíveis de suspensão são 

decorrências do poder de cautela dos magistrados, garantia acobertada pelo princípio 

constitucional de que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito.  

 

Desta forma, somente se justifica o deferimento de um pedido de suspensão por 

um motivo altamente relevante, devendo ser comprovada a amplitude, a magnitude, a 

gravidade da situação a ensejar a propositura do incidente, ou seja, a lesão ao interesse 

público qualificado deve ser de tal monta que não seja possível ou fácil a sua reparação, pois 

se o mesmo puder ser compensado de forma ordinária, sem dificuldades pela Administração, 

deverá subsistir o provimento judicial exarado em prol do autor da demanda originária. No 

mesmo sentido dispõe vasta doutrina21 e jurisprudência22. 

                                                 
20 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 180.  
21 Nesse sentido, "Sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e 
excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou 
qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado". 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 89); "Verifica-se, em 
conseqüência, que apenas se houver interesse público qualificado pela norma, consistente na tutela dos valores 
de ordem pública, segurança pública, saúde pública e economia pública, adjetivados pela ameaça de grave lesão, 
pode haver suspensão. Em sentido contrário, não pode haver suspensão se estes valores não estiverem 
ameaçados gravemente". (FIGUEIREDO, Lucia Valle. Mandado de segurança. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000. p. 158). 
22 “PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO 
PÚBLICO. LIMINAR QUE AUTORIZA NOMEAÇÃO DE DOIS CANDIDATOS. LESÃO À ORDEM E 
ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 4.348/64, ART. 4º. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
QUESTÃO DE MÉRITO.  (...) 2. A nomeação de dois candidatos não é suficiente para caracterização do 
potencial lesivo à economia, tão pouco à suposição de um efeito multiplicador.(...) 4. Agravo Regimental não 
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Logo, mesmo que uma decisão seja contrária a algum interesse público primário, 

mas que não cause um dano expressivo, incabível a proposição do incidente, pois o mesmo 

não é a via adequada para evitar riscos insignificantes ou de pequena monta. 

 

Caso assim não fosse, seria o incidente de suspensão a regra, e não a 

excepcionalidade como originalmente previsto, pois as pessoas jurídicas de direito público ou 

a estas equiparadas se valeriam desta prerrogativa processual em todo processo que atuassem 

como rés, caso lhes fosse proferida decisão contrária. Assim, independente da lesão que 

tenham sofrido, mesmo que insignificantes, valer-se-iam do incidente de forma temerária e 

abusiva, na maioria das vezes como tentativa de prolongar a eficácia de seus atos ilícitos. 

 

Contudo, o órgão presidencial, no momento de aferir a gravidade da lesão ao 

interesse público, não deve se voltar apenas para as conseqüências geradas no processo 

vertente, pois há casos em que um provimento jurisdicional se torna precedente para tantos 

outros em casos análogos, é o que se conhece por "efeito multiplicador" ou "efeito cascata". 

 

Desta forma, devem os Presidentes dos Tribunais realizar uma avaliação global do 

provimento passível de suspensão, de forma a atentar para suas conseqüências 

extraprocessuais, especialmente quanto à possibilidade de serem exaradas posteriormente 

liminares ou sentenças lastreadas em fatos conexos aos averiguados na ação em que se 

originou o incidente de suspensão.  

                                                                                                                                                         
provido. (STJ; AgRG na SS 1398/AL; Min. Edson Vidigal; Corte Especial; DJ 09.02.2005. p. 166); 
“PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE CONCEDE FÉRIAS A 
SERVIDOR. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 4.348, ART. 4º. 
(...) 2. Na hipótese, não há como se cogitar que a concessão da liminar que concede férias a um único servidor 
possa configurar grave dano ao aparelho administrativo, de modo a inviabilizar o regular andamento do serviço 
público, tampouco há falar-se em grave lesão às finanças públicas, tendo em vista que, em caso de eventual 
sentença em sentido contrário, será perfeitamente possível o ressarcimento da quantia mediante desconto em 
folha. 3. Agravo a que se nega provimento” (STJ, AgRg na SS 1327/SP; Min. Edson Vidigal; Corte Especial; DJ 
07.06.2004. p. 147). 
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Assim, a decisão suspensiva deverá desconsiderar a insignificância da lesão 

advinda da liminar isoladamente, e caso o Presidente do Tribunal entenda que haverá a 

proliferação de demandas e decisões semelhantes às ora adversadas, e que a junção de todas 

elas será capaz de provocar um forte abalo em algum dos interesses tutelados pelo incidente, 

estará o magistrado autorizado a suspender a decisão resistida, mesmo que, de per si, não 

cause uma grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, sendo esse o 

mesmo entendimento do STJ23 e do STF24. 

 

Todavia, faz-se necessário um mínimo de certeza sobre a futura existência de um 

"efeito multiplicador", pois, consoante leciona Elton Venturi: " a mera expectativa da 

repetição de tais pleitos perante o Judiciário não constitui critério razoável, muito menos 

legítimo sob o ponto de vista das garantias constitucionais concernentes ao acesso à justiça, 

para fundamentar a excepcional suspensão de liminares e sentenças"25 

 

                                                 
23 “AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. UNIÃO. TRANSPLANTE DE ÓRGÃO 
NO EXTERIOR. ALEGADA LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E À SAÚDE PÚBLICA. EFEITO 
MULTIPLICADOR. 1. Cabe à Administração fixar e autorizar os tratamentos e remédios que devem ser 
fornecidos à população, sempre com vistas a garantir a segurança, a eficácia terapêutica e a qualidade 
necessárias, em território nacional. Questão relativa à matéria de Política Nacional de Saúde. Risco de lesão à 
ordem administrativa configurado. 2. A determinação contra legem que obriga o Estado brasileiro a fornecer 
todas as condições para que a agravante/requerida faça cirurgia de elevado custo no exterior, havendo quem a 
faça no país, tem potencial de lesionar a saúde pública, constituindo-se precedente para um número indefinido de 
outras situações semelhantes. 3. Regimental não provido”(STJ; Ag.Rg. na SS 1467/DF, Min. Edson Vidigal. DJ. 
21.03.2005. p. 196). 
24 CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO. 
GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. EFEITO MULTIPLICADOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
‘PARA FRENTE’ . ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE PETRÓLEO, LUBRIFICANTES E 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS. C.F., ART. 155, §2º, x, b. I. O Supremo Tribunal Federal, pelo seu 
Plenário, julgando os RREE 213.396-SP e 194.382-SP, deu pela legitimidade constitucional, em tema de ICMS, 
da denominada substituição tributária ‘para frente’. II. A medida liminar, nos termos em que concedida, 
impossibilidade a Fazenda Pública de receber a antecipação do ICMS por um largo período, o que lhe causa 
dano, sendo ainda certo que a segurança, se concedida, a final, não resultará inócua, dado que ao contribuinte é 
assegurada a restituição do pagamento indevido. III Necessidade de suspensão dos efeitos da liminar, tendo em 
vista a ocorrência do denominado ‘efeito multiplicador’. IV. Agravo não provido.” (STF, Ag. RG. Na SS nº 
1492/MA; Min. Carlos Veloso, DJ 11.10.2001. p. 7). 
25 VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunnais, 2005. p. 125. 
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Nesse liame de idéias, enuncia o Ministro Pádua Ribeiro do Superior Tribunal de 

Justiça: 

(...) concessão singular de uma segurança, visando a benefício de um funcionário, 
não pode ser considerada grave lesão à ordem pública a justificar a suspensão 
requerida, não sendo cabível presumir que a impetração será reiterada em feitos 
supervenientes.26 

 

5.1.4 Mérito do provimento judicial adversado 

 

Muito se questiona sobre o que se analisar nos pedidos de suspensão, 

principalmente sobre o cabimento dessa prerrogativa processual para a análise de questões 

atinentes ao mérito da demanda principal, ou seja, sobre as razões invocadas pelos 

magistrados a quo no deferimento de liminares ou sentenças de efeitos imediatos contra as 

pessoas jurídicas de direito público ou a estas equiparadas. 

 

Contudo, pela excepcional via do incidente de suspensão, o deslinde do Presidente 

do Tribunal sobre o pedido lhe posto a destrame deve cingir-se apenas aos pressupostos 

autorizadores indicados na legislação, ou seja, se da pronta aplicabilidade do provimento 

vergastado resultará grave dano a algum dos interesses públicos tutelados pelo incidente: 

ordem, saúde, segurança ou economia pública.27 

 

Não é dado ao órgão julgador embasar a sua decisão suspensiva no mérito da ação 

principal, verificando se na mesma houve algum error in procedendo ou error in judicando, 

pois caso o fizesse, estaria subtraindo o poder geral de cautela atribuído aos magistrados a 

                                                 
26 STJ, AgRg na SS 505-0/PA, Min. Pádua Ribeiro, DJ 18.08.1997. 
27 Conforme leciona Ana Luísa Celino Coutinho, “o zelo pela ordem, saúde, segurança e economia públicas são 
finalidades precípuas do Estado como gestor do bem comum”. (COUTINHO, Ana Luísa Celino. Mandado de 
Segurança: da suspensão de segurança no direito brasileiro. Curitiba: Juruá, 1998. p. 90). 
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quo, que, no desempenho de suas funções, acautelam situações que entendem merecedoras de 

proteção.28 

 

Analisar a juridicidade ou a injuridicidade da decisão atacada seria o mesmo que 

retirar a competência do Tribunal ad quem, através de seu órgão colegiado competente, de 

analisar um possível recurso fundado no mérito da demanda originária, ferindo de morte, 

conseqüentemente, o princípio do devido processo legal insculpido em nossa Carta Magna. 

 

Isto posto, por mais que o provimento atacado esteja totalmente equivocado, não 

se pode analisar se fora violada a ordem jurídica, ordem constitucional ou ordem processual, 

como muitos entendem como sinônimos de ordem pública, apenas se analisa a existência real 

ou potencial de algum risco aos interesses tutelados pelo incidente com a subsistência da 

decisão invectivada. 

 

Vale ressaltar, ademais, que mesmo estando a tutela judicial em perfeita 

consonância com o ordenamento jurídico, é a mesma passível de suspensão, bastando que a 

sua pronta executoriedade coloque em risco algum dos interesses superiores protegidos pelo 

incidente, como bem asseverou Ellen Gracie Northfleet, ao dispor que, 

 
O que ao Presidente é dado aquilatar, não é a correção ou equívoco da medida cuja 
suspensão se requer, mas a sua potencialidade de lesão a outros interesses 
superiormente protegidos, como se verá adiante. Pode ser que a liminar ou sentença 
sejam juridicamente irretocáveis mas, ainda assim, ensejam risco de dano aos 
valores que a norma buscou proteger e, portanto, antes do trânsito em julgado, 
devam seus efeitos permanecer sobrestados29. 

 

                                                 
28 “Processual civil - agravo regimental - suspensão de segurança - limites cognitivos - Lei 4.348/64, art. 4o - 1. 
Em pedido de suspensão de liminar não se consentem disposições quanto ao fundo da controvérsia objeto da 
demanda, a envolver adiantamento sobre o mérito da impetração, circunscrevendo-se os limites cognitivos à 
verificação de qualquer das hipóteses elencadas no art. 4o da Lei 4.348/64; 2. Agravo Regimental improvido". 
(AgRg na SS 524-0-PE - rel. Min. Bueno de Souza. Corte Especial. Unânime. DJ 08.04.1997). Em igual sentido 
no AgRg na SS 523-0-RS-rel. Min. Bueno de Souza. Corte Especial. Unânime. DJ 14.04.1997. 
29 NOETHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão de sentença e de liminar. Revista do IASP - Instituto dos Advogados 
de São Paulo. São Paulo, n.2, p. 168-176, jul./dez. 1998. p. 168. 
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Essa restrição que se impõe aos Presidentes do Tribunais deriva da cognição 

diminuta atribuída ao incidente, pois caso contrário, estar-se-ia banalizando o instituto, que ao 

invés de se tornar uma prerrogativa excepcional utilizada pelas pessoas jurídicas de direito 

público ou a estas equiparadas, o incidente, por seu trâmite mais rápido e eficaz, seria a regra 

para atacar todo tipo de decisão contrária aos interesses secundários da Fazenda Pública, ou 

seja, na defesa de seus próprios interesses, na qualidade de pessoas jurídicas.    

 

Ademais, os próprios legitimados a interpor o incidente não têm a obrigação de 

recorrerem da decisão que pretendem suspender, pois podem entender que a mesma fora 

prolatada com base na Lei, não possuindo nenhum vício de ordem material ou processual, 

tanto é que a análise dos pedidos de suspensão não está condicionada à interposição de 

recurso que vise a modificar o provimento adversado. 

 

Desta forma, a Administração Pública, por mais que saiba da juridicidade da 

decisão, diante de uma situação específica, pode pleitear o pedido de suspensão, caso entenda 

que a execução imediata do decisum possa malferir algum dos interesses tutelados pela via 

estreita dos pedidos de suspensão. Para evitar tais riscos, ele impetra o pedido para sustar a 

eficácia da decisão até estar preparada para suportar as conseqüências da mesma. 

 

Diante do exposto, ou seja, da possibilidade de suspensão de um provimento 

judicial irretocável do ponto de vista legal, não se deve fazer um juízo de que o incidente se 

propõe a sacrificar um interesse privado em prol de um interesse público, tanto o é que após a 

confirmação do interesse particular com uma decisão definitiva, o pedido de suspensão perde 

o seu objeto e o provimento se tornará plenamente eficaz.30 

                                                 
30 Nesse sentido, "Com isso queremos dizer que não se sacrifica o interesse particular em prol do interesse 
público, senão apenas temporariamente a afirmação do direito particular em face da afirmação do direito do 
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Assim, diante de um conflito de interesses, estando de um lado uma decisão 

judicial que, ao afirmar a possibilidade da existência de um direito, defere uma liminar ou 

uma tutela de efeitos imediatos; e do lado oposto, a comprovação cabal de um dano a algum 

interesse público especialmente protegido diante da pronta execução do decisum invectivado, 

prefere o legislador tutelar o bem jurídico que tenha a sua afirmação comprovada, no caso, a 

lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública.31 

 

5.1.5 A flagrante ilegitimidade 

 

Inovação trazida com a Lei nº 8.437/92 em seu art. 4o foi a inserção de "flagrante 

ilegitimidade" como pressuposto autorizador para o deferimento dos pedidos de suspensão, 

vejamos: " 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". 

 

Desta forma, a literalidade da Lei nos faz entender que caberá ao Presidente do 

Tribunal analisar a legitimidade das partes da demanda originária, para então suspender a 

decisão atacada sob o fundamento de que o autor ou réu da ação não eram partes legítimas. 

Assim, estaria o órgão presidencial autorizado a adentrar não apenas no mérito da causa 

principal, mas também nas condições da ação ou nos seus pressupostos processuais. 
                                                                                                                                                         
interesse público, porque, sendo confirmada ao final a existência do direito do particular, não haverá mais que se 
falar em suspensão de execução, porque, justamente, findo estará o próprio incidente junto com o processo”. 
(RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 174). 
31 Igualmente, "(...) entre a execução de uma decisão provisória e a afirmação comprovada de grave lesão aos 
interesses públicos, preferiu, por lógico, opotar por este último, pelo menos até que a firmação de direito do 
mandado de segurança e nas demais ações em que é admitido o incidente seja realmente comprovada ao final”. 
(RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 176-177). 
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Ora, é evidente que não se discute na via excepcional do incidente de suspensão a 

legalidade ou não da decisão resistida, muito menos os pressupostos processuais da ação 

principal, dessa forma, cometeu um equívoco o legislador ao inserir a "flagrante 

ilegitimidade" como condição para o deferimento do incidente. 

 

Entender de forma inversa seria atribuir ao pedido de suspensão natureza recursal, 

usurpando do juiz natural sua exclusiva competência de analisar em eventuais recursos 

possíveis erros processuais ou materiais da demanda principal, violando, conseqüentemente, o 

princípio do devido processo legal. 

 

Contudo, mesmo que assim não fosse, ou seja, caso fosse permitido ao Presidente 

do Tribunal analisar a "flagrante ilegitimidade", como leciona Cássio Scarpinella Bueno32, tal 

hipótese cairia no vazio, tendo em vista a literalidade da Lei, senão vejamos o que diz 

Marcelo Abelha Rodrigues: 

 
Por outro lado, apenas para ilustrar a inutilidade da antijuridicidade da decisão na 
verificação dos motivos para suspensão, percebe-se que o citado dispositivo exigiu 
para suspensão da execução da liminar os seguintes requisitos: 
a)em caso de manifesto interesse público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, 
à segurança e à economia públicas; ou 
b)em caso de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas. 
Dessa forma, percebemos que, por via da exigência contida na letra a, se é para 
evitar grave lesão aos bens ali mencionados, então tem que existir o manifesto 
interesse público, na medida, não se podendo admitir que seja suspensa a execução 
da liminar para evitar grave lesão à saúde, à segurança, à economia e à ordem 
públicas, e, em contrapartida, não exista manifesto interesse público. Seria ilógico 
não pensar dessa forma já que, se o que se vai tutelar é o interesse público, é 
justamente isso que motivará o incidente. Sendo assim, cai no vazio a hipótese da 
letra b, uma vez que, se existir flagrante ilegitimidade, mas não existir resido de 
lesão aos bens ali tutelados, então não será deferida a suspensão, porém, em 
contrapartida, se não existir a flagrante ilegitimidade, mas houver o risco de lesão 
àqueles bens, deverá ser suspensa a execução da decisão.33 

                                                 
32 "Neste sentido, haveria uma perfeita simbiose de situações, carecendo a própria suspensão da eficácia da 
liminar da prova efetiva, pelo legitimado a requerer a suspensão perante o tribunal competente, de um quê de 
ilegitimidade (comprovação da ausência de direito tutelável) do ato judicial, praticado em prol do impetrante". 
(BUENO, Cássio Scarpinella. Liminar em mandado de segurança. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais: 1999. 
p. 224). 
33 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 177. 



 

 

33

Isto posto, conclui-se que a "flagrante ilegitimidade" fora tratada com erronia pelo 

legislador, tanto pela redação incoerente da norma que a contém, como por sua 

inaplicabilidade prática, haja vista a impossibilidade do Presidente do Tribunal, por lhe faltar 

competência para tanto, em analisar qualquer espécie de vício processual na ação movida 

contra o Poder Público. 

 

5.2 Aspectos Específicos 

 

5.2.1 Ordem pública 

 

Dentre os pressupostos autorizadores para o deferimento do pedido de 

suspensão, sem dúvida, a grave lesão à ordem pública é o que mais tem suscitado dúvidas 

entre os operadores do direito. Isso se dá em razão da elevada abstração do conceito, da 

dificuldade em aferi-lo em parâmetros objetivos. 

 

Preliminarmente, como se trata de um conceito jurídico indeterminado, sua 

valoração está condicionada aos ditames do lugar e da época em que é aplicado, sendo sua 

dimensão delimitada conforme as transformações sociais ocorridas em um dado momento 

histórico. 

 

Em razão dessa dificuldade de se concretizar o termo “ordem pública”, por mais 

que o mesmo seja citado freqüentemente em diversos dispositivos34, vem a doutrina35 e 

                                                 
34 Constituição Federal Brasileira de 05 de outubro de 1988:  
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem Distrito Federal, exceto para: (...) III – pôr termo a grave 
comprometimento da ordem pública. 
Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, 
decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem 



 

 

34

                                                                                                                                                         
pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades 
de grandes proporções na natureza. 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...). 
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro – Decreto – Lei nº 4.657, de 09 de setembro de 1942: 
Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia 
no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. 
Código Civil Brasileiro – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002: 
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 
Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; 
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro 
arbítrio de uma das partes. 
Art. 1125. Ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, cassar a autorização concedida a sociedade 
nacional ou estrangeira que infringir disposições de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados 
no seu estatuto. 
Art. 2035. A validade dos negócios jurídicos e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor 
deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2045, mas os seus efeitos, produzidos 
após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes 
determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de 
ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos 
contratos. 
Consolidação das Leis Trabalhistas – Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943: 
Art. 377. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerado de ordem pública, não 
justificando, em hipótese alguma, a redução do salário. 
Código de Processo Penal Decreto – Lei nº  3.686 de 03 de outubro de 1941: 
Art. 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade 
policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem 
pública. 
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 
existência do crime e indício suficiente de autoria. 
Art. 424. Se o interesse da ordem pública reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a 
segurança pessoal do réu, o Tribunal de Apelação, a requerimento de qualquer das partes ou mediante 
representação do juiz, e ouvido sempre o procurador-geral, poderá desaforar o julgamento para comarca ou 
termo próximo, onde não subsistam aqueles motivos, após informação do juiz, se a medida não tiver sido 
solicitada, de ofício, por ele próprio. 
Art. 781. As sentenças estrangeiras não serão homologadas, nem as cartas rogatórias cumpridas, se contrárias à 
ordem pública e aos bons costumes. 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997: 
Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem 
pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda 
mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da 
habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069. de 13 de julho de 1990: 
Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela 
autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do 
Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela 
gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob a internação para 
garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. 
35 “lesão grave, pois, à ordem pública é ameaça às próprias instituições e ao próprio Estado de Direito”. 
(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Mandado de segurança. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 155.); “por ordem 
pública entende-se uma situação de normalidade, um estado de legalidade, em que há observância às normas que 
disciplinam e ordenam a sociedade. Se a decisão causa transtorno profundo a essa ordem, deve ser suspensa” 
(TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Suspensão de segurança e de liminares pelos presidentes dos tribunais. 
Cartilha jurídica do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, n. 83, nov. 2001. p.9). 
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principalmente a jurisprudência tentar aclarar o real sentido da expressão. Nessa tentativa, 

vejamos o que dispõe a preciosa lição do cientista político Giuseppe de Vergottini a respeito: 

 
Fala-se de ordem pública com significados completamente diferentes em hipóteses 
dificilmente conciliáveis com o sistema orgânico de conceitos. Em primeiro lugar, 
no direito público defende-se desde há muito tempo uma concepção material ou 
objetiva da ordem pública que é semelhante a que vigora na área política. A ordem 
pública é concebida ao mesmo tempo como uma circunstância de fato como um fim 
do ordenamento político e estatal e nesse sentido o encontramos na legislação 
administrativa, policial e penal, como sinônimo de convivência ordenada, segura, 
pacífica, e equilibrada, isto é, normal e conveniente aos princípios gerais de ordem 
desejados pelas opções de base que disciplinam a dinâmica de um ordenamento. 
Nessa hipótese, ordem pública constitui objeto de regulamentação pública para fins 
de tutela preventiva, contextual e sucessiva ou repressiva, enquanto que a 
jurisprudência tende a ampliar o conceito material de ordem pública até fazer 
incluir nela a execução normal das funções públicas ou normal funcionamento das 
instituições como a propriedade, de importância publicitária (ordem legal 
constituída). É evidente que uma vez que é objeto de disciplina normativa, a ordem 
pública material se traduz através de um sistema de normas que a têm como objeto 
e que variam de ordenamento para ordenamento. Por conseguinte, com a variação 
da inspiração ideológica e dos princípios orientadores (democráticos ou 
autocráticos, por exemplo), cada ordenamento dará uma disciplina própria (ampla 
ou restrita) das hipóteses de intervenção normativa e de administração direta 
tendentes a salvaguardar a ordem pública. Além do aspecto objetivo da 
tranqüilidade social, política e econômica ligada à conveniência ordenada, a 
temática da ordem pública é importante sob o perfil das possíveis repercussões 
conseqüentes sobre a esfera jurídica dos vários sujeitos de um ordenamento. A 
ordem pública é comumente evocada como limite ao exercício de direitos e assume 
particular importância quando referida aos direitos de liberdade assegurados pela 
Constituição: neste caso se indica que não é possível questionar um limite de 
caráter geral ligado à chamada ordem pública constitucional - que parece fazerem 
coincidir com o conjunto dos princípios fundamentais de um ordenamento - 
porquanto dos princípios gerais não se poderiam originar limites situados além dos 
já previstos no âmbito da disciplina constitucional de cada um dos direitos.36 

 

Contudo, mesmo diante de inúmeros doutrinadores que já analisaram o tema, não 

se chegou a um consenso sobre o que seria “ordem pública”, o que leva a uma insegurança 

jurídica às partes envolvidas num incidente de suspensão, pois dado à demasiada abstração do 

conceito, vêm as pessoas jurídicas de direito público interpor pedidos de suspensão em casos 

que esta prerrogativa processual não é cabível, sob a alegativa de suposta lesão à ordem 

pública. No mesmo sentido dispõe José Afonso da Silva: “Com a justificativa de garantir a 

                                                 
36 BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Trad. Carmen 
C. Varriale. 9 ed. Brasília: UnB, 1997. p. 851. 
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ordem pública, na verdade, muitas vezes, o que se faz é desrespeitar direitos fundamentais da 

pessoa humana, quando ela apenas autoriza o exercício regular do poder de polícia”37. 

 

Ademais, se não bastasse a ausência de um conceito claro e preciso sobre a ordem 

pública, parte da doutrina e jurisprudência38 entende que se insere no âmbito semântico do 

termo a ordem jurídica, a ordem processual e a ordem constitucional, ou seja, dando espaço 

para a análise de questões atinentes ao mérito da demanda processual, o que já se demonstrou 

ser incabível na via estreita do incidente de suspensão. Com a mesma irresignação enuncia 

Marcelo Abelha Rodrigues: 

 
Falar em grave lesão à ordem jurídica é beirar o absurdo, com nítida pretensão de 
cerceamento da atividade jurisdicional do juiz a quo. Se se suspendesse a sua 
execução, o Presidente do Tribunal estaria dizendo, por via transversa, que a 
decisão foi equivoca, extrapolando, pois, sua competência, sobre aquilo que pode 
ser apreciado neste incidente.39 

 

O incidente de suspensão tem como único intuito proteger interesses públicos 

superiores diante de riscos iminentes advindos da pronta execução do decisum resistido, e 

somente isso, não lhe é dado modificar, alterar ou anular o provimento invectivado, daí a 

proibição de se avaliar a legalidade ou ilegalidade da liminar ou sentença sob o prisma da 

ordem pública. 

 

Diante de tanta contradição sobre a matéria, as cortes superiores têm um grande 

papel ao subsumirem a lesão à ordem pública aos casos concretos, pois assim elas criam 

                                                 
37 SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.756. 
38 Segundo a decisão do Ministro Carlos Velloso na SS 1740/BA, j. 18.03.2000, DJ 27.03.2000, p. 6, “admitida a 
ilegalidade ativa do impetrante, ter-se-á que a decisão que concedeu a liminar atenta contra a ordem pública, 
considerada esta em termos de ordem administrativa – processual, presente a doutrina do Ministro Nery da 
Silveira: ordem pública considerada em termos de ordem administrativa, ordem constitucional, ordem 
processual”. 
39 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 154). 
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precedentes que podem nortear os Presidentes dos Tribunais inferiores, evitando a 

discricionariedade que muitos acreditam possuir ao deslindar o conceito de ordem pública. 

 

Isto posto, vale a pena inserir no presente estudo os exemplos colacionados por 

Izabel Cecília de Oliveira Bezerra, em sua brilhante tese de mestrado pela Universidade 

Federal do Ceará, sobre julgamentos do Supremo Tribunal Federal que têm acolhido pedidos 

de suspensão por malferimento à ordem pública, quando a tutela jurisdicional vergastada, por 

exemplo: assegura o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias contra reiterada 

jurisprudência do STF40 ou mediante provimento jurisdicional liminar juridicamente 

descabido na espécie41; autoriza a execução provisória de decisão judicial quando esta se faz 

legalmente proibida42; determina indevida promoção de servidor público militar43 ou assegura 

                                                 
40 “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA A ENVOLVER QUESTÕES CONSTITUCIONAIS, RELATIVAS AO 
DIREITO ADQUIRIDO, AO PRINCÍPIO DA IGUALDAE E DA COISA JULGADA. GRAVE LESÃO AOS 
COFRES PÚBLICOS, DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA SOBRE A QUAL EXISTE REITERADA 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRÁRIA À PRETENSÃO DOS 
IMPETRANTES (REAJUSTE DE 84,32%, COM SUPOSTO FUNDAMENTO NA LEI N. 7.830-89)”. (STF; 
SS 510 AgR/CE; Min. OCTAVIO GALLOTTI; Tribunal Pleno; DJ DATA-19-11-1993 PP-24656). 
41 "AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. 
IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 1. Não cabe no pedido de 
suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. 
Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia pública. 2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1°, § 4°, da Lei 
5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens 
pecuniárias. 3. A execução dos efeitos do mandado de segurança somente é possível após o seu trânsito em 
julgado, em obediência aos princípios orçamentários, dentre os quais o da impossibilidade de ser 
concedida vantagem ou aumento de vencimento sem previsão orçamentária (CF/88, artigo 169, § 1°, I e II). 
Agravo regimental a que se nega provimento". (STF; SS 1918 AgR/DF; Min. MAURÍCIO CORRÊA; PLENO; DJ 
DATA-30-04-2004 PP-00030). 
42 "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO. MÉRITO DA 
SEGURANÇA: DELIBAÇÃO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I. - 
Matéria constitucional discutida e decidida na ação de segurança. Competência do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal para apreciação do pedido de suspensão da segurança. Lei n° 8.038, de 1990, art. 25. II. - Mérito da causa: 
delibação: necessidade de, na decisão que examina o pedido de suspensão da segurança, observar-se um mínimo 
de delibação da matéria discutida na segurança. É que, se para a concessão da cautelar, examina-se a relevância do 
fundamento, o fumus boni juris e o periculum in mora Lei n° 1.533/51, art. 7°, II 3/4 na sua suspensão, que constitui 
contracautela, não pode o Presidente do Tribunal furtar-se a um mínimo de apreciação daqueles requisitos. 
Precedente do STF: SS 846 (AgRg)-DF, Pertence, Plenário, 29.5.96, "DJ" de 08.11.96. III. - Ordem pública: 
ordem pública administrativa: princípio da legalidade: execução provisória que arrosta proibição legal: 
hipóteses excepcionadas nos arts. 5°, par. único, e 7° da Lei n° 4.348/64. CPC, art. 588, II. A execução 
imediata, pois, da decisão que concedeu a segurança, arrostando proibição legal, seria atentatória à ordem 
pública, presente a doutrina do Ministro Néri da Silveira, a respeito do conceito de ordem pública. SS 846 
(AgRg)-DF, Pertence. IV. - Grave lesão à economia pública. Lei n° 4.348/64, art. 4°; Lei n° 8.038/90, art. 25; 
RI/STF, art. 297. V. - Agravo não provido". (STF; SS 1272 AgR/RJ; Min. CARLOS VELLOSO; PLENO; DJ D 
ATA-18-05-2001 PP-00435). 
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estabilidade a servidores públicos militares temporários44; resulta em inobservância às normas 

jurídicas estabelecidas com vistas a evitar “lavagem de dinheiro45; implica em desrespeito ao 

conteúdo de decisões judiciais46; deixa de observar normas jurídicas estabelecidas para 

assegurar o devido processo legal47; assegura indevida equiparação de vencimentos a 

                                                                                                                                                         
43 "AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO STF. 
IMPROCEDENTE. MILITAR. PROMOÇÃO. ESPECIFICIDADE DA CARREIRA. PRECEDENTES. 1. 
Suspensão de segurança. Pretensão fundada em matéria constitucional. Competência do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal para apreciação do pedido: Lei 8038/90, artigo 25. Preliminar rejeitada. 2. Militar. Promoção por 
merecimento. Mera expectativa de direito. Precedente. Medida liminar: alteração da lista de candidatos e 
anulação dos atos de promoção dos militares. Ordem judicial cuja execução implica violação à ordem 
pública, por comprometer a disciplina e a hierarquia, características da carreira militar. Suspensão de 
segurança deferida. Agravo regimental a que se nega provimento". (STF; SS 2190 AgR/RS; Min. MAURÍCIO 
CORRÊA; PLENO; DJ DATA-19-12-2003 PP-00049). 
44 "SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. "ESTABILIDADE" DE INTEGRANTES DO QUADRO "TEMPORÁRIO" 
DO CORPO FEMININO DA RESERVA DA AERONÁUTICA. ART. 42. PAR. 9º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ARTIGO 4. DA LEI N. 4.348, DE 26.06.1964, ART. 297 DO R.I.S.T.F. E ART. 25 DA LEI N. 8.038, 
DE 28.05.1990. 1. TENDO SIDO SUSCITADAS, NO PROCESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA, 
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS, A COMPETÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DA DECISÃO CONCESSIVA 
DO "WRIT" É DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 297 DO R.I.S.T.F. E ART. 25 
DA LEI N. 8.038, DE 28.05.1990). 2. É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, NO SENTIDO DE QUE, NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA, DE QUE TRATAM OS ARTIGOS 4º 
DA LEI N. 4.348, DE 26.06.1964, 297 DO R.I.S.T.F., E 25 DA LEI N. 8.038, DE 28.05.1990, COMPATÍVEIS, 
TODOS, COM A CONSTITUIÇÃO DE 1988, O PRESIDENTE NÃO EXAMINA AS QUESTÕES DA CAUSA, 
NA QUAL FOI A SEGURANÇA DEFERIDA. 3. DEFERIDA A "ESTABILIDADE" A DEZENAS DE 
POLICIAIS-MILITARES DO QUADRO "TEMPORÁRIO" DO CORPO  FEMININO DA RESERVA DA 
AERONÁUTICA, SEM EMBARGO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 9º DO ART. 42 DA C.F., EM SITUAÇÃO 
OSTENTADA POR INÚMERAS OUTRAS, QUE, EM TESE, PODERÃO SE VALER DE IMPETRAÇÃO 
IDÊNTICA, CARACTERIZA-SE O RISCO DE GRAVE LESÃO ÀS FINANÇAS PÚBLICAS E À ORDEM 
ADMINISTRATIVA MILITAR, JUSTIFICANDO-SE, EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, A SUSPENSÃO DO 
"WRIT", ATÉ QUE SEJAM JULGADOS PELO STF OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, OU ATÉ QUE 
TRANSITEM EM JULGADO AS DECISÕES CONCESSIVAS. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS". 
(STF; SS 432 AgR/DF; Min. SYDNEY SANCHES; PLENO; DJ DATA-26-02-93 PP-02355). 
45 “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CAUTELAR: SUSPENSÃO. LEI 9.613/98: "LAVAGEM DE 
DINHEIRO". LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. I. - Cautelar deferida pelo Juiz de 1° grau, mantida 
pelo TRF/5a Região. Pedido de suspensão da cautelar formulado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Indícios 
da ocorrência de "lavagem de dinheiro", praticando a empresa fraude à Lei 9.613/98, que ordena a identificação das 
compras de moedas em quantia superior a USS 10.000,00 (dez mil dólares). II. -A manutenção da liminar pode 
acarretar grave lesão à ordem e à economia públicas, dado que causa ela impacto negativo sobre as reservas internacionais. 
III. - Lesão à ordem pública, considerada esta em termos de ordem administrativa, ordem legal, porque 
proporciona válvula de escape à Lei 9.613/98, que visa a coibir a "lavagem de dinheiro". IV. - Agravo provido, 
restabelecendo-se a decisão do Presidente do STF que suspendeu a execução da cautelar". (STF; Pet 1890 AgR-AgR/CE; 
Min. MARCO AURÉLIO; D J DATA-05-03-2004 PP-00014). 
46 "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO. 
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. ICMS: ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. C.F., art. 
158, IV. I. - A concessão de liminar em mandado de segurança que repete anterior writ denegado pelo Eg. Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás, confirmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça e transitado em julgado, é lesiva à 
ordem pública, considerada esta em termos de ordem jurídico-constitucional. II. Ocorrência de lesão à economia 
pública, dado que o Poder Executivo estadual ficaria obrigado a repartir a receita tributária proveniente do ICMS 
com diminuição das cotas de participação dos municípios goianos. III. - Agravo não provido". (STF; SS 1806 AgR/GO; 
Min. CARLOS VELLOSO; PLENO; DJ D ATA-11-10-2001 PP-00008). 
47 "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR: LIMINAR. Lei 8.437, de 30.06.92, art. 2° e art. 
4°, § 4°, redação da Med. Prov. 1.984-19, hoje Med. Prov. 1.984-22. ORDEM PÚBLICA: CONCEITO. 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: C.F., art. 37. ECONOMIA PÚBLICA: RISCO DE DANO. Lei 8.437, de 1992, art. 
4°. I - Lei 8.437, de 1992, § 4° do art. 4°, introduzido pela Med. Prov. 1.984-19, hoje Med. Prov. 1.984-22: sua não 
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servidores públicos48; resulta em afronta ao princípio da tripartição das funções estatais49; 

impede administradores públicos de decidir politicamente sobre a alocação de recursos 

públicos postos à sua disposição50 ou sobre a nomeação de cargos em comissão51; neutraliza o 

poder disciplinar da Administração Pública52; impede o Poder Legislativo do exercício de 

funções típicas53. 

                                                                                                                                                         
suspensão pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 2.251-DF, Ministro Sanches, Plenário, 23.08 .2000. II - Lei 8.437, 
de 1992, art. 2°: 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. Liminar concedida sem a observância do citado preceito legal. Inocorrência de 
risco de perecimento de direito ou de prejuízo irreparável. Ocorrência de dano à ordem pública, considerada 
esta em termos de ordem jurídico-processual e jurídico-administrativa. III - Princípios constitucionais: C.F., art. 
37: seu cumprimento faz-se num devido processo legal, vale dizer, num processo disciplinado por normas 
legais. Fora daí, tem-se violação à ordem pública, considerada esta em termos de ordem jurídico-
constitucional, jurídico-administrativa e jurídico-processual. IV - Dano à economia pública com a concessão da 
liminar: Lei 8.437/92, art. 4°. V - Agravo não provido". (STF; Pet 2066 AgR/SP; Min. MARCO AURÉLIO; PLENO; DJ 
DATA-28-02-2003 PP-00007). Neste sentido, doutrina Francesco Conte que “a noção de ordem pública compreende a boa 
ordem do processo, que é, igualmente, pública e objetiva colocar as partes em patamar de igualdade, de sorte que a 
subversão do princípio constitucional do devido processo legal, é fator de vulneração da ordem pública" (CONTE, 
Francesco. Suspensão de execução de medidas liminares e sentenças contra o poder público. Revista de direito da 
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, n. 48, p. 112-133, maio 1995. p. 127-128). 
48 "(...) II. Distrito Federal: polícia civil e militar: organização e manutenção da União: significado. Ao 
prescrever a Constituição (art. 21, XIV) que compete à União organizar e manter a polícia do Distrito Federal - 
apesar do contra-senso de entregá-la depois ao comando do Governador (art. 144, § 6°) - parece não poder a lei 
distrital dispor sobre o essencial do verbo "manter", que é prescrever quanto custará pagar os quadros de 
servidores policiais: desse modo a liminar do Tribunal de Justiça local, que impõe a equiparação de 
vencimentos entre policiais - servidores mantidos pela União - e servidores do Distrito Federal parece que, ou 
impõe a este despesa que cabe à União ou, se a imputa a esta, emana de autoridade incompetente e, em qualquer 
hipótese, acarreta risco de grave lesão à ordem administrativa". (STF; SS 846 AgR/DF; Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE; PLENO; DJ DATA-08-11-1996 PP-43208); "LIMINAR DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS, 
COM APARENTE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 339 - Que o STF tem considerado haver subsistido ao art. 39, § 1°, CF 
é com riscos de difícil reparação as finanças e a ordem administrativa do Estado: suspensão de segurança que se confirma". 
(STF; AGRSS 785/PI; Rel. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE; PLENO; DJU 09.02.1996). 
49 "Alteração de calendário escolar, por órgão do Poder Judiciário, em detrimento da competência do Poder 
Executivo, reconhecida pelo Supremo Tribunal em feitos anteriores, especialmente no julgamento da medida cautelar 
de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 748 (RTJ 43/510). Grave lesão a ordem administrativa, concorrendo 
para a suspensão de segurança, que se mantém". (STF; SS 682 AgR/RS; Min. OCTAVIO GALLOTTI; PLENO; DJ 
DATA-30-09-1994 PP-26169). 
50 "GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E ADMINISTRATIVA E ÀS FINANÇAS ESTADUAIS, 
IMPUTÁVEL À DECISÃO LIMINAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, POR MEIO DO QUAL SE 
ATRIBUIU A DISPONIBILIDADE DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRI AS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR 
OUTREM, QUE NÃO A LEGITIMA OCUPANTE DO CARGO DE PRO CURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DE 
TOCANTINS". (STF; SS 612 AgR/TO; Min. OCTAVIO GALLOTTI; PLENO; DJ DATA-20-05-1994 PP-12247). 
51 "SUSPENSÃO DE SEGURANÇA - Liminar deferida a oficial mais antigo no posto para assegurar-lhe, com a 
sustação do ato do Governador que nomeará outrem, a permanência no cargo de Diretor de Saúde da Polícia 
Militar. Plausibilidade das razões da oposição do Estado à tese da impetração, aparentemente bem fundadas no art. 24, § 
2°, e no art. 144, § 6°, da Constituição e riscos de grave lesão à ordem administrativa que justificaram a suspensão de 
liminar e que o agravo do impetrante não logrou elidir". (STF: AGRSS 908/ES; Rei. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE; 
PLENO; DJU 27.06.1997). 
52 "Suspensão de segurança. Demissão de policial civil estadual a bem do serviço público. Liminar, em mandado 
de segurança, assegurando o retorno do Delegado de Policia ao exercício de suas funções, ao fundamento de que, 
em virtude de estar respondendo a ações penais pelos fatos, somente após a conclusão destas seria possível a demissão. 
Dentre as faltas disciplinares graves atribuídas ao policial, algumas tem correspondência com os crimes dos arts. 316 e 
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Segundo os exemplos colacionados na mesma tese de mestrado, o Superior 

Tribunal de Justiça tem considerado configurada grave lesão à ordem pública, para fins de 

concessão de tutelas jurisdicionais suspensivas, quando os efeitos da execução de decisões 

judiciais: obstam a Administração Pública do exercício pleno do seu poder de polícia 

administrativo, impedindo-a, por exemplo, de promover a fiscalização de máquinas de jogos 

eletrônicos proibidos54 e de transporte alternativos de passageiros55, ou de recolher o 

                                                                                                                                                         
317do Código Penal (concussão e corrupção passiva), objeto das ações penais em curso; outras constituem faltas de 
natureza disciplinar, cuja apuração e imposição de sanções independem de qualquer apreciação no juízo penal. A 
autonomia das instâncias administrativa, civil e penal autoriza, em princípio, a imposição de sanção disciplinar, 
independentemente da conclusão do processo criminal. Fatos tão-só do âmbito disciplinar, considerados na 
decisão administrativa de demissão, após processo administrativo regular. Não cabia, pois, liminarmente, 
suspender o ato governamental a partir da afirmativa de que se fazia mister prévia decisão do juízo penal. A 
liminar concedida, a tal fundamento, constitui ameaça de grave lesão à ordem pública, enquanto nesta se 
compreende, também, a ordem administrativa em geral, o devido exercício das funções da Administração pelas 
autoridades constituídas. Seria, nessa hipótese, coarctar o legítimo exercício, pela autoridade administrativa 
competente, do poder disciplinar, que lhe reserva a ordem jurídica. Aspectos de ameaça, também, de grave 
lesão a segurança pública que merecem considerados, pela influência do Delegado de Policia demitido e os graves 
envolvimentos que lhe são imputados, com reflexos no funcionamento do aparelho policial estadual e na 
segurança dos cidadãos, máxime, em virtude dos fatos apurados. Suspensão da liminar concedida, com base nc art. 4. da 
Lei n. 4.348/1964. Agravo regimental desprovido".(STF; SS 284 AgR/DF; Min. NÉRI DA SILVEIRA; PLENO; DJ 
DATA-30-04-92 PP-05722). 
53 "Suspensão de segurança. Liminar concedida em mandado de segurança impetrado contra a Assembléia 
Legislativa do Estado, por cidadão que pretende concorrer à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do mesmo 
Estado, sustando-se a tramitação de procedimento legislativo em curso em que era apreciado nome já indicado para 
prover a vaga. Fundamentação constitucional da causa. Competência do Presidente do STF para conhecer do pedido. 
Legitimidade da Assembléia Legislativa para requerer a suspensão da liminar. Se a cautelar deferida, em mandado de 
segurança, determina que o Poder Legislativo não pratique ato que se arrola entre os de sua competência específica, 
atendendo, apenas, a pedido de particular, que não possui, "prima facie", título de direito constituído a impedir o 
ato legislativo impugnado, há ameaça de lesão grave à ordem pública, nesta compreendida a ordem 
administrativa em geral, ou seja, a normal execução do serviço público e o devido exercício das funções 
próprias, no âmbito de qualquer dos Poderes do Estado. Hipótese em que se manifesta a interdição do exercício 
pela Assembléia Legislativa de competência concernente ao provimento de cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado, que, sem sombra de duvida, não se submete ao procedimento ordinário do concurso público, 
pretendido pelo impetrante. Desde logo, cabe entender que os princípios do art. 37, I e II, da Constituição Federal, não 
lhe dizem respeito, sujeita a investidura de Conselheiro ao que se contém no art. 73, parágrafos 1º e 2º, da Lei Magna 
Federal. Suspensão dos efeitos da liminar, até o julgamento do mandado de segurança, que se defere. Agravo regimental 
desprovido". (STF; SS 300 AgR/DF; Min. NÉRI DA SILVEIRA; PLENO; DJ DATA-30-04-92 PP-05722). 
54 "MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE LIMINAR. FISCALIZAÇÃO DE MÁQUINAS 
ELETRÔNICAS PROGRAMÁVEIS. PODER DE POLÍCIA ESTATAL. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA, 
NELA COMPREENDIDA A ORDEM ADMINISTRATIVA. 1. A estreita via da suspensão de segurança não 
comporta a discussão de aspectos atinentes ao mérito da questão de fundo, devendo ater-se ao exame da alegada lesão 
aos bens tutelados pela norma de regência, a saber: ordem, saúde, segurança e economia públicas. 2. A subsistência de 
liminar concedida para obstar que o Poder Público fiscalize máquinas eletrônicas programáveis sobre as quais 
paira a suspeita de veicularem jogo de azar acarreta grave lesão à ordem pública, nela compreendida a ordem 
administrativa, impondo-se sua suspensão. 3. Agravo improvido" (STJ; AgRg na SS 1252/RS; Ministro NILSON 
NAVES; CORTE ESPECIAL; DJ 28.06.2004 p. 175); "SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO. 
MÁQUINAS ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. EXPLORAÇÃO. PROIBIÇÃO. CONTRAVENÇÃO. AGRAVO 
REGIMENTAL. 1. À tutela antecipada aplicam-se as disposições da Lei n° 8.437/92, art. 4°, quando a magnitude da 
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pagamento de taxas56; impedem administradores públicos de decidir politicamente sobre a 

alocação dos recursos públicos postos à sua disposição57; impedem o prosseguimento de 

concurso público e a conseqüente nomeação dos aprovados em cargos públicos relevantes 

para a coletividade58; resultam em quebra do equilíbrio econômico-financeiro de importantes 

                                                                                                                                                         
decisão atacada implicar em grave lesão aos valores sociais nela tutelados (ordem, saúde, segurança e economia 
públicas). 2. Tratando, a hipótese, de matéria afeta à ordem administrativa e jurídico-penal, deve prevalecer o 
interesse público sobre o particular. 3. O tipo contravencional proibitivo dos jogos de azar inclui a exploração do jogo 
de bingo, do que resulta inadmissível a concessão de tutela antecipada a permitir a adução de conduta 
penalmente tipificada, ou determinar, à autoridade competente, que se abstenha de tomar as medidas 
necessárias a coibi-la. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ; AgRg na STA 69/ES; Ministro EDSON 
VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 06.12.2004 p. 172). 
55 "Suspensão de segurança (liminar). Transportes alternativos. Fiscalização e controle pelo poder público impedidos. 
Configurada grave lesão à ordem e à segurança públicas. Pedido deferido. Agravo regimental improvido. l. A 
liminar suspensa, ao impedir a fiscalização e controle dos chamados transportes alternativos, engessa o exercício da 
função do poder público de resguardar e preservar a segurança dos passageiros. 2. Agravo improvido". (STJ; AgRg na SS 
1237/CE; Ministro NILSON NAVES; CORTE ESPECIAL; DJ 09.12.2003 p. 193). 
56 "TAXA DE CLASSIFICAÇÃO, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO - P RODUTOS ANIMAIS E VEGETAIS - 
LESÃO À ORDEM PÚBLICA - SUSPENSÃO - LIMINAR - MANDADO DE SEGURANÇA. O NÃO 
RECOLHIMENTO DA TAXA INSTITUÍDA PELA LEI 6.305/75 I MPORTARIA EM GRAVE LESÃO A 
ORDEM PÚBLICA. NO JULGAMENTO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE 
SEGURANÇA NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO". (STJ; RESP 
143697/PR; MIN. GARCIA VIEIRA; DJ DATA:08/06/1998 PG:00026). 
57 "Suspensão de tutela antecipada deferida. Conservação, restauração e sinalização de rodovias federais situadas no 
Estado do Rio Grande do Sul. Grave lesão à ordem pública, nela compreendia a ordem administrativa, 
configurada. Agravo regimental. 1. A suspensão de tutela antecipada será deferida quando presente um dos 
requisitos autorizadores constantes no art. 4° da Lei n° 8.437/92. 2. Conquanto caiba ao Judiciário velar pela 
legalidade dos atos administrativos, trata-se, na espécie, de juízo de conveniência e oportunidade da autarquia 
federal para administrar, de forma equânime e proporcional, os parcos recursos de que dispõe para 
dispêndios com a sinalização das rodovias federais de todo o Brasil. 3. Questões atinentes ao mérito da 
controvérsia só encontram espaço nas vias ordinárias. 4. Agravo improvido" (STJ; AgRg na STA 22/RS; Ministro 
NILSON NAVES; CORTE ESPECIAL; DJ 16.08.2004 p. 117). 
58 "AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSOS DA POLÍCIA FEDERAL. RESERVA 
DE VAGAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PARA OS CARGOS DE ESCRIVÃO E PERITO. 
PUBLICAÇÃO DE EDITAL RETIFICADOR - ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA PRÉ-ESTABELECIDO - 
LESÃO À ORDEM PÚBLICA ADMINISTRATIVA. QUESTÕES DE MÉRITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
NÃO CABIMENTO. 1. A determinação para que se proceda à publicação de edital retificador, prevendo a reserva de 
vagas destinadas a portadores de deficiência para os cargos de Perito e Escrivão da Polícia Federal, implica 
alteração do cronograma pré-estabelecido, com adiamento da nomeação e posse dos aprovados, suficiente a 
causar lesão à ordem pública administrativa, face ao retardo no preenchimento de cargos de extrema relevância 
à segurança pública. 2. Não cabe na suspensão de liminar a apreciação de questões relacionadas ao mérito da ação 
principal, devendo o presidente limitar-se ao exame da alegada lesão a um ou mais dos bens públicos tutelados 
(ordem, saúde, segurança e/ou economia públicas). 3. Agravo Regimental não provido" (STJ; AgRg na SL 122/RS; 
Ministro EDSON VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 20.09.2004 p. 171); "Suspensão de segurança (liminar). Concurso 
público para provimento de cargos de professores municipais. Impedimento da realização da prova às vésperas da 
data marcada e do início do ano letivo. Configurada grave lesão à ordem. Pedido deferido. Preliminar de não-
cabimento rejeitada. Agravo regimental improvido. 1. "É da competência do Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça apreciar eventual pedido de suspensão de segurança, mesmo pendente na origem julgamento de agravo 
regimental" (AgRgSS-927, Ministro Nilson Naves, DJ de 20.5.02). 2. Há de se preservar o interesse público no 
confronto, de um lado, dos prejuízos iminentes para a administração municipal e para os alunos matriculados e, 
do outro, da irresignação, passível de correção ulterior, de interesse particular. 3. Agravo improvido". (STJ; AgRg 
na SS 1169/SP; Ministro NILSON NAVES; CORTE ESPECIAL; DJ 09.12.2003 p. 192). 
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contratos administrativos firmados com a Administração Pública59; obstam a retomada da 

execução de serviços públicos pela Administração Pública60, impedem a ampliação de 

determinado serviço público61 ou causam risco à manutenção de sua regular prestação62; 

invalidam exigências dispostas em edital de licitação pública apostos para o atendimento de 

                                                 
59 "AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO À ORDEM PÚBLICA 
E ECONÔMICA CONFIGURADA. INSEGURANÇA JURÍDICA E RISCO BRASIL AGRAVADO. 1. No âmbito 
especial da suspensão liminar, cujos limites cognitivos prendem-se à verificação das hipóteses expressas na Lei n° 
8.437/92, art. 4°, descabem alegações relativas às questões de fundo. 2. Caracterizado o risco inverso, refletido no 
cenário de insegurança jurídica que pode se instalar com a manutenção da liminar, que, em princípio, admite a 
quebra do equilíbrio dos contratos firmados com o Poder Público, lesando a ordem pública administrativa e 
econômica e agravando o risco Brasil, defere-se o pedido de suspensão. 3. Agravo regimental provido" (STJ; AgRg na SL 
57/DF; Ministro EDSON VIDIGAL; DJ 06.09.2004 p. 152). 
60 "AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. LEI N° 4.348/64, ART. 4°. LESÃO 
À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 
DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RETOMADA DO 
SERVIÇO PELO PODER PÚBLICO CONCEDENTE. 1. Nos casos de Mandado de Segurança, quando indeferido 
o pedido originário de suspensão em segundo grau, o novo pedido de suspensão, em se tratando de matéria 
infraconstitucional, pode ser requerido ao STJ, como na exata hipótese dos autos (Lei n° 4.348/64, art. 4°, § 1°). 2. A 
suspensão de liminar, como medida de natureza excepcionalíssima que é, somente deve ser deferida quando demonstrada a 
possibilidade real de que a decisão questionada cause conseqüências graves e desastrosas a pelo menos um dos valores 
tutelados pela norma de regência: ordem, saúde, segurança e economia públicas (Lei n° 4.348/64, art. 4°). 3. Extinto o 
contrato de concessão - destinado ao abastecimento de água e esgoto do Município - por decurso do prazo de 
vigência, cabe ao Poder Público a retomada imediata da prestação do serviço, até a realização de nova 
licitação, a fim de assegurar a plena observância do princípio da continuidade do serviço público (Lei n° 
8.987/95). A efetividade do direito à indenização da concessionária, caso devida, deve ser garantida nas vias ordinárias. 
4 Com a demonstração do risco de dano alegado, impõe-se a manutenção da suspensão concedida. 5. Agravo 
Regimental não provido" (STJ; AgRg na SS 1307 / PR; Ministro EDSON VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 
06.12.2004 p. 175); "Pedido de suspensão (deferimento). Agravo regimental (cabimento). Assunção dos serviços de 
água e esgoto pela municipalidade (precedente). Lesão à ordem e à saúde públicas (art. 4° da Lei n° 8.437/92). 
Interesse público, l - A decisão suspensa, ao impedir que a municipalidade exerça, em sua plenitude, o direito consagrado 
por norma legal e constitucional como poder concedente que é, possui potencial suficiente para causar grave lesão à 
economia e à ordem públicas. 2 - Agravo improvido. (STJ; AgRg na SS 1072/GO; Ministro NILSON NAVES; CORTE 
ESPECIAL; DJ 29.09.2003 p. 133). 
61 "Suspensão de liminar (deferimento). Agravo regimental (cabimento). Lesão à ordem e à economia públicas (art. 4° da 
Lei n° 8.437/92). Interesse privado se sobrepondo ao interesse público. Agravo improvido. l - Na espécie, a decisão 
suspensa tinha potencial para causar lesão à ordem e à economia públicas, porquanto impedia a instalação de nova linha 
de transmissão destinada ao abastecimento da área metropolitana da cidade de Recife. 2 - O interesse público não 
pode ficar sob o jugo de interesses privados, pois eventuais prejuízos podem ser reparados pelos meios próprios. 3 - 
Agravo improvido". (STJ; AgRg na SL 45/PE; Ministro NILSON NAVES; CORTE ESPECIAL; DJ 29.03.2004 p. 
162). 
62 "Suspensão de tutela antecipada (deferimento). Agravo regimental (cabimento). Matéria infraconstitucional. Presidente 
do Superior Tribunal (competência). Itaipu Binacional (legitimidade). Lesão à ordem e à economia públicas (art. 4° da 
Lei n° 8.437/92). Interesse público, l- Estando a discussão situada no âmbito de matéria estritamente 
infraconstitucional, é esta Presidência competente para apreciar o pedido de suspensão (art. 25 da Lei n° 8.038/90). 2 - 
Itaipu Binacional - empresa pública binacional - é parte legítima para postular o pedido de suspensão de acordo com 
precedente deste Superior Tribunal (REsp n° 50.284-5, DJ 12.6.2000, Rei. Min. Peçanha Martins). 3 - A 
conservação da decisão suspensa tinha potencial para causar colapso no sistema elétrico paraguaio, o que 
causaria sérios riscos à economia e à ordem públicas, visto que o Paraguai exporta todo o excedente 
produzido na Hidroelétrica de Itaipu para o Brasil. 4 - A manutenção da suspensão visa ao atendimento do 
interesse público, ainda mais quando vivemos constantemente sob o risco de apagões e racionamento de energia elétrica. 
5 - Agravo improvido". (STJ; AgRg na PET 1495/PR; Ministro NILSON NAVES; CORTE ESPECIAL; DJ 09.12.2003 
p. 193); "Transferência de professores da zona rural para a urbana. Grave lesão à ordem pública. Suspensão de 
segurança deferida. Agravo regimental improvido". (STJ; AgRg na SS 1077/BA; Ministro NILSON NAVES; CORTE 
ESPECIAL; DJ 14.04.2003 p. 164). 
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interesses públicos63 ou determinam a suspensão de licitação pública64; impedem a 

Administração Pública de efetivar a publicidade dos seus atos administrativos65; obstam a 

atuação regulamentadora e fiscalizadora da Administração Pública na prestação de serviços 

privados de saúde complementar66; asseguram a determinados servidores públicos concessão 

                                                 
63 "SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEI N° 4.348/64, ART. 4°. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DO 
PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POTENCIAL DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E À ORDEM 
PÚBLICA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. 1. Tratando-se de causa fundada em matéria infraconstitucional, 
competente o Presidente do Superior Tribunal de Justiça para apreciar o pedido de suspensão de liminar concedida, em 
Mandado de Segurança, por Desembargadora Relatora no Tribunal de Justiça do Estado, Lei n° 4.348/64, art. 4° e Lei 
n° 8.038/90, art. 25. 2. Justifica-se a exigência, em edital de licitação, de disponibilização do aparelhamento e da 
equipe técnica no momento da contratação, na localidade onde serão realizados os programas que o Estado 
pretende divulgar através dos serviços da empresa vencedora. 3. Presentes os pressupostos ensejadores da medida 
drástica, a ocorrência de manifesto interesse público a tocar, com carga de lesividade grave, qualquer um dos valores 
protegidos pela norma regente, no caso a ordem pública administrativa, impõe-se deferir o pedido de suspensão feito pelo 
Estado. 4. Agravo da empresa não provido". (STJ; AgRg na SS 1397/MA; Ministro EDSON VIDIGAL; CORTE 
ESPECIAL; DJ 06.12.2004 p. 177). 
64 "AGRAVO REGIMENTAL - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER LICITAÇÃO - CONCESSIONÁRIA 
DE SERVIÇO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA - PEDIDO DE SUSPENSÃO -DEFERIMENTO - LESÃO À 
ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADA - MANUTENÇÃO. 1. As entidades de direito privado no 
exercício de atividade delegada da Administração Pública e em defesa do interesse público têm legitimidade para 
requerer suspensão de liminar nos termos da Lei n° 8.437/92, art. 4° e Lei n° 4.384/64, conforme precedentes do Supremo 
Tribunal Federal e desta Corte. 2. Há lesão à ordem pública, aqui compreendida a ordem administrativa, quando a 
decisão atacada interfere no critério de conveniência e oportunidade do ato administrativo impugnado. 3. Estando 
evidente o risco de lesão a pelo menos um dos bens jurídicos tutelados pela norma de regência é de ser deferida a 
suspensão de liminar. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ; AgRg na STA 66/MA; Ministro EDSON VIDIGAL; 
CORTE ESPECIAL; DJ 06.12.2004 p. 171). 
65 "AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO CIVIL PUBLICA - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER 
CONTRATO DE PUBLICIDADE - PEDIDO DE SUSPENSÃO - DEFERIMENTO - LESÃO À ORDEM E À SAÚDE 
PÚBLICAS CONFIGURADA - PEDIDO DE EXTINÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA 
DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL - RECONSIDERAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, l. Não 
cabe examinar, no pedido de suspensão de liminar, as questões de fundo envolvidas na lide, tampouco se analisa erro de 
julgamento ou de procedimento, que devem ser discutidos nas vias ordinárias recursais. 2. Não tendo se operado o 
trânsito em julgado da decisão que apreciou o mérito da questão na instância ordinária, não há que se falar em 
perda de eficácia de suspensão já deferida. 3. Estando a Administração obrigada a dar publicidade a seus atos, 
configura lesão à ordem pública, compreendida na ordem administrativa, decisão que inviabiliza os serviços de 
publicidade obrigatórios, tais como publicação de editais de licitação, avisos, notificações, convocações para 
audiências públicas, etc.. 4. Há manifesto risco à saúde pública quando, por força de decisão concessiva de tutela 
antecipada, resta obstaculizada a informação à população sobre paralisação de obras em Hospitais, suspensão de 
aquisição de medicamentos pela administração e importância da vacinação como instrumento de erradicação de doenças. 
5. Não tendo sido infirmados os requisitos ensejadores da suspensão, é de ser mantida a mesma, para evitar lesão aos bens 
jurídicos tutelados pela norma de regência. 6. Agravo Regimental não provido". (STJ; AgRg na STA 29/DF; Ministro 
EDSON VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 06.12.2004 p. 180). 
66 "AGRAVO REGIMENTAL - SUSPENSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -DEFERIMENTO - 
PLANOS DE SAÚDE - PROGRAMA DE INCENTIVO À ADAPTAÇÃO DE CONTRATOS - PEDIDO DE 
SUSPENSÃO - DEFERIMENTO - INTERESSE PÚBLICO E GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA 
PÚBLICAS CONFIGURADOS. 1. Configurada lesão à ordem pública porque ao suspender não apenas a 
propaganda institucional, mas todo o PIAC - Programa de Incentivo à Adaptação de Contratos, instituído 
em cumprimento do que determina a Lei n° 10.850/04, a liminar atacada privou os consumidores da atuação 
regulamentadora da ANS quanto à aferição e fiscalização do cumprimento, pelas operadoras, das providências 
necessárias à adaptação e migração dos contratos não abrangidos pela Lei n° 9.656/98. 2. Não é razoável a obstrução 
de um Programa desenvolvido a nível nacional com o objetivo de estender as garantias dadas pela Lei n° 9.656/98 aos 
milhões de usuários de planos de saúde, apenas por suposta irregularidade na atuação de duas operadoras de planos de 
saúde. 3. A suspensão abrupta do PIAC a nível nacional implica desperdício dos recursos públicos já despendidos na 
execução do Programa, configurando lesão à economia pública. 4. Na via excepcional da suspensão não se examina erro 
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de elevados reajustes remuneratórios, mediante provimento jurisdicional antecipatório 

juridicamente indevido na espécie67; inviabilizam desapropriação de propriedade privada pela 

Administração Pública, para fins de reforma agrária68; impõem obstáculos às atividades 

institucionais de órgãos do Ministério Público69 ou do Poder Legislativo70; neutralizam o 

poder disciplinar da Administração Pública71. 

                                                                                                                                                         
de julgamento ou de procedimento, devendo o Presidente ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. 5. 
Não infirmados os motivos autorizadores da medida, deve ser mantida a suspensão, notadamente porque inegável a 
ofensa aos bens jurídicos protegidos pela norma de regência. 6. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg na SL 
12l/PE; Ministro EDSON VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 06.12.2004 p. 173). 
67 "AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZES CLASSISTAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REAJUSTE DE 
PROVENTOS E PENSÕES. MAJORAÇÃO DADA PELA LEI N° 10.474/00 À MAGISTRATURA DA UNIÃO. 
SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. LESÃO AOS VALORES TUTELADOS PELA LEI N° 
8.437/92 DEMONSTRADA. EFEITO MULTIPLICADOR. 1. Exauridas todas as vias recursais no Tribunal de origem, 
revela-se cabível o pedido originário de suspensão perante o Superior Tribunal de Justiça, afigurando-se, no caso, 
como condição de procedibilidade do pleito o anterior julgamento, pela Corte local, do Agravo Regimental ou do 
Agravo de Instrumento lá interposto, conforme ocorreu no caso dos autos, a teor da Lei n° 8.437/92, art. 4°, § 5° (acrescido 
pela MP n° 2.180-35/2001). 2. A suspensão de tutela antecipada, como medida de natureza excepcionalíssima, somente 
deve ser deferida quando demonstrada a possibilidade real de que a decisão questionada cause conseqüências graves e 
desastrosas a pelo menos um dos bens tutelados pela Lei n° 8.437/92, art. 4°: ordem, saúde, segurança e economia 
públicas. 3. O provimento, consubstanciado na ordem de pagamento de reajustes de proventos e pensões de Juizes 
classistas, estendendo a eles os efeitos da majoração conferida pela Lei n° 10.474/00 à magistratura da União, é 
daqueles que não pode ser antecipado, a teor do decidido pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da 
ADC-4/DF. 4. Há fundado risco de lesão à ordem pública, nesta compreendida a administrativa, particularmente 
quando considerado o real efeito multiplicador de inúmeras questões análogas, fundadas em argumentos 
lastreados em cognição sumária e ainda submetidas à solução definitiva nas instâncias ordinárias, aqui 
evidenciado na apresentação de ações idênticas perante esta Presidência, como a STA 62-PE. 5. Somado a isso, o 
reajuste a 56 Juizes classistas aposentados e pensionistas, sendo que, na STA 62-PE, são mais 80 beneficiados 
com a antecipação de tutela, implica em considerável desembolso mensal pela União, antes mesmo que definitivamente 
julgadas tais ações, a configurar concreto risco de lesão à economia pública. 6. Com a demonstração do risco de 
dano alegado, impõe-se a manutenção da suspensão da tutela antecipada contra a União. 7. Agravo Regimental não 
provido". (STJ; AgRg na STA 6l/CE; Ministro EDSON VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 06.12.2004 p. 171). 
68 “ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA 
AGRÁRIA. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Ofende a ordem pública a 
decisão que irregularmente inviabiliza o pleno exercício de atribuição legal de Autarquia, obstruindo, assim, o 
próprio poder de polícia da Administração. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg na SL 48/PE; Ministro 
EDSON VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 20.09.2004 p. 170). 
69 “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INQUÉRITO CIVIL. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. OBSTÁCULOS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA. 
COMPETÊNCIA E REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Concedida a liminar, a respectiva suspensão compete 
ao Presidente do Tribunal ao qual couber o respectivo recurso (Lei n° 4.348/64, art. 4°). Competência da Presidência do 
Superior Tribunal de Justiça para decidir pedido de suspensão de decisão de Desembargador Federal, membro do 
Tribunal Regional Federal da 2a Região que se reconhece e declara. 2. As funções do Ministério Público Federal 
junto ao Superior Tribunal de Justiça são exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República 
(LC 75/93, art. 47, § 1°), não lhes faltando, pois, competência ou legitimidade para aqui requerer a drástica medida 
de suspensão. 3. A simples alegação de que extenso o lapso temporal decorrido entre a decisão que confirmou a liminar e 
o efetivo pedido de suspensão não afasta, por si só, os pressupostos justificadores da medida, quando verificado que a 
decisão impugnada se prolonga no tempo, continuando a implicar lesão aos valores sociais tutelados pela norma 
específica. 4. A imposição de obstáculos à atividade institucional do Ministério Público ameaça a ordem 
administrativa e, via desta, a ordem pública, especialmente quando ordenada em sede de cognição sumária, 
passível de reforma quando do exame definitivo da demanda. 5. A via da suspensão não se presta à discussão de 
fatos e provas, afetos às instâncias ordinárias. 6. Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg na SS 1045/RJ; 
Ministro EDSON VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 30.08.2004 p. 194). 
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Em remate, não poderia deixar de ser mencionada a clássica definição de ordem 

pública pelo então Ministro do antigo Tribunal Federal de Recurso, Nery da Silveira, em seu 

voto na SS 4405/SP, DJU 07.12.1979, segundo o qual “no juízo de ordem pública está 

compreendida, também, a ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execução do 

serviço público, o regular andamento das obras públicas, o devido exercício das funções da 

administração, pelas autoridades constituídas”. 

 

Contudo, os que podem interpor pedidos de suspensão valem-se do incidente, sob 

o prima da ordem pública, de forma temerária e inconseqüente, pois não é qualquer tipo de 

lesão que autoriza o deferimento do incidente, mas apenas aquelas que possam causar um 

gravame considerável a este interesse público qualificado. Desta forma, irretocável o seguinte 

posicionamento de Elton Venturi:  

 
(...) não nos parece suficiente para ensejar a concessão da medida excepcional a 
simples alteração da usual ou normal execução das obras ou serviços públicos, 
senão a sua virtual inviabilização pela imediata exeqüibilidade da liminar ou da 
sentença, única hipótese que caracteriza, objetivamente, a gravidade da lesão ao 
interesse público tutelado, legitimamente contrastada com o provimento judicial 
deferido em benefício do autor da ação contra o Poder Público.72 
 

 

 

                                                                                                                                                         
70 "SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. 1. MANIFESTA A LEGITIMIDADE ATIVA DE 
CÂMARA MUNICIPAL, DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE, PARA REQUERER 
SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM MANDAMUS, NO QUAL SE CONTROVERTE SOBRE A 
REALIZAÇÃO DE CONSULTA PLEBISCITÁRIA. 2. PRESERVAÇÃO DO CRITÉRIO DA CONVENIÊNCIA 
POLÍTICA, ÍNSITO AO PODER LEGISLATIVO, SOBRE O QUAL, NESSE ASPECTO, DESCABE CONTROLE 
JUDICIAL, PORQUANTO NELE RECAI A EXCLUSIVA TITULARIDADE DA LEGITIMAÇÃO PARA 
INAUGURAR O PROCEDIMENTO EMANCIPATÓRIO DA ENTIDADE MUNICIPAL. 3. SITUAÇÃO QUE 
CONFIGURA GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA, ASSIM CONSIDERADA NO SEU CONCEITO MAIS 
AMPLO. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO". (STJ; AgRg na SS 413/GO; Ministro BUENO DE 
SOUZA; CORTE ESPECIAL; DJ 14.04.1997 p. 12673). 
71 "MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO. HIPÓTESE EM QUE A PROVIDÊNCIA 
ACAUTELATÓRIA INIBE O PODER EXECUTIVO DE APURAR, EM PROCESSO REGULAR, FALTA 
DISCIPLINAR PRATICADA POR SERVIDOR PÚBLICO, CONFIGURANDO GRAVE PERTURBAÇÃO DA 
ORDEM ADMINISTRATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STJ; AGSS n° 49/BA; DJ DATA 
06/05/1991 PG:05635; MIN. ANTÔNIO TORREÃO BRAZ). 
72 VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 131-132. 
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5.2.2 Economia pública 

 

Muito embora o termo economia pública73 tenha ampla significação, até mesmo 

quando tratado na Constituição Federal, o seu uso, principalmente quando pressuposto dos 

pedidos de suspensão, restringi-se apenas à ordem financeira, sendo abordado como sinônimo 

de finanças públicas, ou como a reserva pecuniária à disposição dos cofres do Estado. 

 

Isso advém da necessidade da Administração de ter um capital mínimo disponível 

que atenda às suas políticas públicas, tanto na área social como na econômica, daí o incidente 

de suspensão tutelar a economia dos entes federativos, suspendendo decisões que muitas 

vezes, sob a alegativa de atenderem a interesses particulares, dessangram os cofres públicos, 

invertendo o princípio da superioridade do interesse público sobre o privado. 

 

Desta forma, em situações excepcionais, em que estejam em jogo interesses 

privados e a economia pública, esta deve ser protegida, contudo, não basta a mera alusão de 

que a pessoa jurídica de direito público esteja passando por dificuldades financeiras, e que 

qualquer decisão que lhe importe algum dispêndio causará lesão aos seus cofres, é necessário 

que o impetrante do incidente demonstre através de planilhas de custos, extratos bancários, 

planejamentos orçamentários, enfim, de todo material probatório que indique a grave lesão 

                                                 
73 Segundo Vital Moreira, a expressão ordem econômica pode ser assim compreendida: “ – em um primeiro 
sentido ‘ordem econômica’ é o modo de ser empírico de uma determinada economia concreta; a expressão, aqui, 
é um termo de um conceito de fato e não de um conceito normativo ou de valor (é conceito do mundo do ser, 
portanto); o que o caracteriza é a circunstância de referir-se não a um conjunto de regras ou normas reguladoras 
de relações sociais, mas sim a uma relação entre fenômenos econômicos e materiais, ou seja, relação entre 
fatores econômicos concretos; conceito do mundo do ser, exprime a realidade de uma inerente articulação do 
econômico como fato; - em um segundo sentido, ‘ordem econômica’ é a expressão que designa o conjunto de 
todas as normas (ou regras de conduta), qualquer que seja a sua natureza (jurídica, religiosa, moral etc), que 
respeitam à regulação do comportamento dos sujeitos econômicos; é o sistema normativo (no sentido 
sociológico) da ação econômica; - em um terceiro sentido, ‘ordem econômica’ significa ordem jurídica da 
economia” (MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. Coimbra: Centelha, 1973, p. 67). 
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que o ente irá suportar com a execução do provimento adversado, frise-se, grave lesão, pois 

não é qualquer dano que importará o deferimento do incidente. 

 

Ressalte-se que na análise da gravidade da lesão deve ser levada em conta a 

capacidade financeira do ente federativo74, pois em um país de desigualdades regionais como 

o Brasil, repleto de Municípios e de Estados em níveis de desenvolvimento discrepantes, há 

aqueles com recursos orçamentários ínfimos, em que uma decisão judicial seria capaz de 

abalar seriamente sua economia, como também há os que nem perderiam tempo interpondo o 

incidente caso sofressem a mesma condenação. 

 

Ademais, o que se tem visto é a utilização dos pedidos de suspensão em defesa dos 

interesses específicos da fazenda pública, na qualidade de pessoa jurídica, conceituados como 

secundários conforme já expusemos, ligados apenas indiretamente à coletividade, sendo que 

tal prerrogativa processual deve ser manejada apenas na defesa dos interesses públicos 

primários, lidados diretamente às necessidades fundamentais da população. 

 

Desta sorte, vejamos a brilhante síntese de Izabel Cecília de Oliveira Bezerra ao 

enunciar as condições para o deferimento de pedidos de suspensão sob o prima da economia 

pública: 

 
A economia ou as finanças de determinada entidade de direito público ou 
equiparada poder ser atingida pelos efeitos de determinada decisão judicial 
principalmente quando destes resultam: a) grave comprometimento do montante 
das receitas e das despesas previstas nas leis orçamentárias; b) infringência às 
principais normas jurídicas estabelecidas com vistas à captação das receitas e ao 
controle das despesas; ou c) prejuízo econômico (prejuízo às atividades econômicas 

                                                 
74 Nesse sentido, “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Em sede 
angusta de pedido de suspensão basta verificar se o decisum malsinado exibe potencialidade apta a causar grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. A questão do impacto patrimonial ao orçamento 
deve ser analisado à luz da situação sócio-econômica de cada Unidade da Federação. 3. Agravo Regimental 
desprovido (STJ, AgRg na SS 446/PA, Min. Bueno de Souza, Corte Especial, DJ 28.06.1999. p. 40). 
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exercidas direta ou indiretamente, patrimonial (prejuízo aos diversos bens 
patrimoniais públicos) ou pecuniário (prejuízo financeiro) direto.75 

 

Em remate, vejamos os exemplos também colacionados por Izabel Cecília de 

Oliveira Bezerra, em sua tese de mestrado já citada, dos entendimentos dos Tribunais 

superiores que têm considerado passíveis de causar grave lesão à economia pública os efeitos 

de decisões judiciais que: promoveram, mediante provimento jurisdicional antecipatório, a 

elevação dos valores do FUNDEFE devidos por cada aluno a serem repassados pela União – 

Ministério da Educação, aos Municípios, resultando em vultosa soma não prevista na 

legislação orçamentária76; asseguraram o pagamento das diferenças decorrentes do 

reajustamento da tabela de procedimentos do SUS, com conseqüente desvio de elevados 

recursos destinados à saúde77; garantiram a majoração da remuneração78 ou a não realização 

                                                 
75 BEZERRA, Izabel Cecília de Oliveira. Suspensão dos efeitos de tutelas jurisdicionais deferidas contra o Poder 
Público. 2005. p. 273-274. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2005. 
76 "AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. FUNDEF. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. ALEGAÇÃO DE RISCO DE 
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA - NÃO 
PRESENTES. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO - VEDADA. VALORES DISCUTIDOS 
VULTOSOS - POSSIBILIDADE DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. 1. A suspensão é medida de caráter 
excepcional, devendo ser concedida somente quando evidenciado pela parte requerente a possibilidade de lesão a pelo 
menos um dos bens públicos protegidos pela norma de regência, no caso a Lei 8.437/92, art. 4°. 2. A tutela antecipada 
requer prova inequívoca e verossimilhança da alegação para a sua concessão. No presente caso, tais pressupostos não 
ficaram evidenciados, tendo em consideração que a matéria discutida é controvertida e os valores apresentados não 
gozam de qualquer certeza e liquidez. 3. Veda-se a concessão da antecipação de tutela quando houver perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ; AgRg na SL 33/SP; Min. EDSON 
VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 06.12.2004 p. 171). 
77 "AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE SUSPENSÃO. REAJUSTE NA TABELA DO SUS. 
LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DE DECISÃO DEFINITIVA. EFEITO MULTIPLICADOR. LESÃO À 
ECONOMIA E SAÚDE PÚBLICAS CONFIGURADA. LEI N° 8.437/92, ART. 4°. 1. A extrema medida de suspensão 
tem análise restrita aos aspectos concernentes à potencialidade lesiva do ato decisório contra os valores juridicamente 
protegidos pela Lei n° 8.437/92, art. 4°: ordem, saúde, segurança e economia públicas. 2. Quanto às decisões que 
impõem à União o desembolso de quantia vultosa, referente ao reajuste de 9,56% nas tabelas de remuneração dos 
prestadores de serviços médico-hospitalares ao Sistema Único de Saúde - SUS, afigura-se mais prudente aguardar o 
deslinde definitivo da controvérsia em sede de cognição plena, para que, aí sim, caso vencida a União, seja determinado o 
pagamento em debate. 3. Com a demonstração do risco de dano alegado, evidenciado pelo efeito multiplicador de ações 
propostas com idêntico objeto, impõe-se a manutenção da suspensão concedida pela Presidência desta Corte. 4. Agravo 
Regimental não provido". (STJ; AgRg na PET 1491/RS; Min. EDSON VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 06.12.2004 p. 
178). 
78 "Suspensão de liminar (deferimento). Decisão judicial que determinou majoração da remuneração de servidores 
municipais. Lesão à ordem pública (ocorrência). 1. Para a concessão da suspensão de liminar, faz-se imprescindível lesão 
ao menos a um dos bens tutelados pela norma de regência, a saber: ordem, saúde, economia ou seguranças públicas. 2. 
Pedido de suspensão formulado contra decisão que determinou a limitação dos proventos dos servidores municipais ao 
teto dos proventos do prefeito gera grande aumento no gasto suplementar mensal do ente público, configurando lesão à 
economia pública. 3. Há a possibilidade de a municipalidade ressarcir os servidores caso perdedora nas vias ordinária, 
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de descontos previdenciários sobre a remuneração de servidores públicos79; autorizaram a 

compensação de créditos tributários em valores milionários80; determinaram que se 

procedesse à correção dos balanços patrimoniais das empresas com base em indexadores 

diferentes dos até então adotados81; resultaram em quebras do equilíbrio econômico de 

contrato firmado com o Poder Público, gerando impactos negativos sobre o risco-Brasil82; 

                                                                                                                                                         
não ocorrendo o mesmo na situação inversa. 4. Agravo improvido". (STJ; AgRg na SL 8/AM; Min. NILSON NAVES; 
CORTE ESPECIAL; DJ 16.08.2004 p. 117); "MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, POR TRIBUNAL 
ESTADUAL, A FIM DE ATRIBUIR DIREITO DE EQUIPARAÇÃO DE TESOUREIRO-AUXILIAR A JUI Z DE 
DIREITO, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO - Relevância jurídica da tese do Estado requerente, baseada 
no art. 37, XIII, da Constituição Federal. Grave lesão à economia pública, em face da liquidação de atrasados, em 
desrespeito ao § 3° do art. 1° da Lei n° 5.021/1966 e à súmula n° 271 do STF. (STF; AGRSS 660/MA; PLENO; Min. 
OCTÁVIO GALLOTTI; DJU 23.09.1994); "MANDADO DE SEGURANÇA - Pedido de suspensão de segurança, 
versando tema constitucional relevante, concernente a vinculação entre a remuneração de servidores públicos (art. 37, 
XIII, da CF), com grave repercussão sobre a economia pública estadual". (STF; AGRSS 601/ES; PLENO; Min. 
OCTÁVIO GALLOTTI; DJU 08.04.1994). 
79 "AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO DE RELATOR DO TRE QUE CONCEDEU LIMINAR PA RA 
SUSPENDER A INCIDÊNCIA DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO S OBRE O ADICIONAL DE FÉRIAS E 
HORAS EXTRAS E DEMAIS PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AO  VENCIMENTO - PEDIDO DE 
SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LIMINAR DEFERIDA - Em processo de suspensão de segurança, não se examinam 
as questões da causa em que deferida a segurança ou a liminar, mas, apenas, se ocorre, com tal deferimento, hipótese 
de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Precedentes do STF. Impetrações 
dessa natureza, em cascata, denominadas de "efeito multiplicador" são aptas a caraterizar "grave lesão à ordem e 
economia públicas", requisito necessário ao deferimento de pedidos de suspensão dos efeitos de decisões. Precedentes 
do STF e TSE. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo regimental improvido". 
(TSE; ASS 32;. Min. NELSON JOBIM; DJU 15.02.2002 p. 141). 
80 "Suspensão de Segurança. Mandado de Segurança. Extinção. Ilegitimidade. Medida Cautelar. Liminar. Concessão. 
Grave lesão à ordem pública. Possibilidade. I - Julgado extinto o Mandado de Segurança por ilegitimidade passiva 
da autoridade citada como coatora e por ausência de direito líquido e certo da impetrante, a liminar posteriormente deferida, 
unilateralmente, por relator de medida cautelar para liberar a compensação de créditos de IPI no valor de mais de 
duzentos e quatorze milhões de reais, poderá acarretar grave lesão à ordem econômica. II - Agravo regimental 
provido para deferir o pedido de suspensão da liminar concedida". (STJ; AgRg na SS 1228/SP; Min. NILSON NAVES; 
CORTE ESPECIAL; DJ 19.12.2003 p. 300). 
81 "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE LIMINAR. 1. A 
suspensão de liminar em mandado de segurança deve ser decretada quando os seus efeitos afetem a economia 
pública. 2. Os critérios da valoração da conveniência e da oportunidade da suspensão de liminar em mandado de 
segurança são fixados pelo Presidente do Tribunal, que exerce o juízo crítico a respeito da existência ou não de 
atentado à ordem administrativa, à saúde e à economia da coletividade. 3. Em tema de suspensão de liminar em 
mandado de segurança, há de se considerar a provisoriedade do ato expedido, em comparações com o dever de 
serem resguardados interesses maiores da nação que devem se submeter à definitividade da coisa julgada. 4. Há de 
se considerar, de modo objetivo, como provocador de grave lesão às finanças do país, a proliferação de liminares 
concedendo a correção de todos os balanços patrimoniais das empresas com base em indexadores diferentes dos 
até então adotados. 5. Não há possibilidade de, em sede recurso especial, proceder-se a revisão de entendimento posto 
em acórdão que prestigiou decisão do Presidente do Tribunal no sentido de suspender liminar em mandado de 
segurança, por entendê-la capaz de afetar a economia pública. 6. O juízo emitido pelo acórdão não contém violação ao 
art. 4°, da Lei n. 7.384/64, haja vista não conter excesso e se comportar nos limites da discricionariedade a ser gerida 
pelo julgador, conforme lhe permite o dispositivo legal supra-referido. 7. Agravo regimental improvido" (STJ; 
AgRg nos EDcl no AG 156497/MG; Min. JOSÉ DELGADO; PRIMEIRA TURMA; DJ 03.08.1998 p. 101). 
82 "AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO À ORDEM PÚBLICA E 
ECONÓMICA CONFIGURADA. INSEGURANÇA JURÍDICA E RISCO BRASIL AGRAVADO, l. No âmbito 
especial da suspensão liminar, cujos limites cognitivos prendem-se à verificação das hipóteses expressas na Lei n° 
8.437/92, art. 4°, descabem alegações relativas às questões de fundo. 2. Caracterizado o risco inverso, refletido no 
cenário de insegurança jurídica que pode se instalar com a manutenção da liminar, que, em princípio, admite a 
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implicaram em paralisação de obra pública, com riscos de prejuízo ao erário83; 

comprometeram a repartição das receitas tributárias84; resultaram em comprometimento do 

regime de substituição tributária85; desrespeitaram as normas jurídicas estabelecidas com 

vistas a evitar “lavagem de dinheiro”, causando impactos negativos sobre as reservas 

internacionais86; geraram grandes riscos de prejuízos às exportações brasileiras87; asseguraram 

                                                                                                                                                         
quebra do equilíbrio dos contratos firmados com o Poder Público, lesando a ordem pública administrativa e 
econômica e agravando o risco Brasil, defere-se o pedido de suspensão. 3. Agravo regimental provido". (STJ; AgRg na 
SL 57/DF; CORTE ESPECIAL; Min. EDSON VIDIGAL; DJ 06.09.2004 p. 152). 
83 "AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. FIXAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA. AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE. RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA PLAUSÍVEL. 
OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (LEI N° 8.437/92). DESPROVIMENTO DO RECURSO. I - 
Concedida liminar por membro de Tribunal, a competência atribuída ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça para 
apreciação do pedido de suspensão da medida, fundado em risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia públicas não afasta, no âmbito daquela Corte, o cabimento de agravo para exame da ocorrência de eventuais 
vícios (error in procedendo ou in judicando) na decisão. Precedente (Rcl n° 460/PE). II - Caracterizada a potencialidade 
de dano ao meio ambiente em face da proximidade de chuvas regulares na região e o risco de graves prejuízos à 
economia pública, decorrentes da suspensão de obras de engenharia em vias de conclusão (ponte sobre o rio 
Paraná), impõe-se a suspensão da eficácia da medida. III - Configuração dos pressupostos não elidida pela impugnação 
recursal. IV - Agravo desprovido". (STJ; AgRg na PET 1018/PR; Min. ANTÓNIO DE PÁDUA RIBEIRO; CORTE 
ESPECIAL; DJ 26.04.1999 p. 36). 
84 "CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA: 
SUSPENSÃO - LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS - ICMS: ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS - CF, ART. 158, IV — I. A concessão de liminar em mandado de segurança que repete anterior writ 
denegado pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, confirmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça e transitado 
em julgado, é lesiva à ordem pública, considerada esta em termos de ordem jurídico-constitucional. II. Ocorrência de 
lesão à economia pública, dado que o Poder Executivo estadual ficaria obrigado a repartir a receita tributária 
proveniente do ICMS com diminuição das cotas de participação dos municípios goianos. III. Agravo não 
provido". (STF; AGRSS 1806/GO; PLENO; Min. CARLOS VELLOSO; DJU 11.10.2001 p. 00008). 
85 "AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. 
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE 
LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA. 1. É responsável tributário, por substituição, o industrial, o comerciante 
ou o prestador de serviço, relativamente ao imposto devido pelas anteriores ou subseqüentes saídas de mercadorias ou, 
ainda, por serviços prestados por qualquer outra categoria de contribuinte. Legitimidade do regime de substituição 
tributária declarada pelo Pleno deste Tribunal. 2. Distribuidora de petróleo, combustíveis e derivados. Benefício da 
imunidade tributária. Concessão. Impossibilidade, por cuidar-se de benesse concedida aos Estados e não às 
empresas distribuidoras de combustíveis. 3. Mandado de segurança. Suspensão da medida liminar, em face da 
probabilidade de sua execução causar lesão à ordem e à economia públicas. Pressupostos para o seu deferimento. 
Observância. Agravo regimental a que se nega provimento". (STF; SS 2242 AgR / MA; Min. MAURÍCIO 
CORRÊA, PLENO; DJ DATA-21-05-2004 PP-00033). 
86 "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CAUTELAR: SUSPENSÃO. LEI 9.613/98: "LAVAGEM DE 
DINHEIRO". LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. I. - Cautelar deferida pelo Juiz de 1° grau, mantida 
pelo TRF/5a Região. Pedido de suspensão da cautelar formulado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Indícios 
da ocorrência de "lavagem de dinheiro", praticando a empresa fraude à Lei 9.613/98, que ordena a identificação das 
compras de moedas em quantia superior a US$ 10.000,00 (dez mil dólares). II. -A manutenção da liminar pode acarretar 
grave lesão à ordem e à economia públicas, dado que causa eia impacto negativo sobre as reservas internacionais. III. - 
Lesão à ordem pública, considerada esta em termos de ordem administrativa, ordem legal, porque proporciona 
válvula de escape à Lei 9.613/98, que visa a coibir a "lavagem de dinheiro". IV. - Agravo provido, restabelecendo-
se a decisão do Presidente do STF que suspendeu a execução da cautelar. (STF; Pet 1890 AgR-AgR/CE; Min. 
MARCO AURÉLIO; PLENO; DJ DATA-05-03-2004 PP-00014). 
87 "SUSPENSÃO DE LIMINAR (DEFERIMENTO) - AGRAVO REGIMENTAL (CABIMENTO) -Possibilidade de 
alastramento de praga causada pelo cancro europeu em lavoura de maças (lesão à economia pública). 
Incineração da plantação já realizada (pedido prejudicado). Perdas e danos (meios próprios), l. A ocorrência da praga 
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o não-recolhimento de elevados valores de tributos devidos88; garantiram o seqüestro de 

recursos públicos, comprometendo a continuidade da prestação de serviços públicos89; 

obstaculizam a elevação da alíquota de imposto com efeitos extrafiscais90.  

 

5.2.3 Segurança pública 

 

Segundo o art. 144 da Constituição Federal de 1988, a segurança pública é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Sobre ordem pública já discorremos anteriormente, agora quanto a manter a incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, vemos a preocupação do constituinte em preservar a integridade 

física dos seres humanos, além de seu patrimônio, através de um equilíbrio nas relações 

sociais. Nesse sentido: 

 
Segurança pública consiste numa situação de preservação ou restabelecimento da 
convivência social que permite que todos gozem de seus direitos e exerçam suas 

                                                                                                                                                         
causada pelo cancro europeu em propriedade da agravante tem potencial para causar lesão à economia pública, 
visto que causará prejuízo às nossas exportações. Us$ 30.000.000.00. 2. Na espécie, a plantação de maças já foi 
incinerada, o que esvazia a pretensão da agravante. 3. Possível reparação por perdas e danos há de ser buscada em outras 
ações. 4. Agravo prejudicado". (STJ; AGSS 1144/RS; CORTE ESPECIAL; Min. NILSON NAVES; DJU 22.09.2003 p. 
00248). 
88 "SUSPENSÃO DE SEGURANÇA (DEFERIMENTO) - AGRAVO REGIMENTAL (CABIMENTO) -
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL (COMPETÊNCIA) - NORMA CONSTITUCIONAL (FORMA 
REFLEXA) - NÃO-RECOLHIMENTO DE QUANTIA A TÍTULO DE ICMS - LESÃO À ECONOMIA 
PÚBLICA (ART. 4° DA LEI N° 4.348/64) - INTERESSE PÚBLICO - I - É competente o Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça para apreciar pedido de suspensão de liminar quando a controvérsia gira em torno de questão de mera 
legalidade. II - Na espécie, o conflito com a norma constitucional ocorre de forma reflexa, o que não permitiria, em tese, a 
interposição de recurso extraordinário. III - O não-recolhimento de quantia superior a R$ 24.000.000, 00 a título 
de ICMS incidente sobre o provimento de acesso à internet causa grave lesão à economia pública. IV - O 
interesse privado não deve sobrepor-se ao público. V - Agravo improvido". (STJ; AGSS 1084/SP; CORTE 
ESPECIAL; Min. NILSON NAVES; DJU 14.04.2003). 
89 "SUSPENSÃO DE LIMINAR QUE ASSEGUROU O SEQUESTRO DE RECURSOS MUNICIPAIS, PARA 
PROVER A SATISFAÇÃO DE FUTURA E DETERMINADA COBRANÇA, A SER AJUIZADA CONTRA A 
PREFEITURA - Relevante alegação, pela Municipalidade, de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal, com grave 
lesão à economia pública e reflexo negativo na execução dos serviços básicos locais". (STF; AGRSS 751/BA; 
PLENO; Min. OCTÁVIO GALLOTTI; DJU 06.10.1995). 
90 "Imposto de importação: automóveis de passeio: aumento da alíquota (CF, art. 153,1 e par. L): incidência sobre 
mercadorias já adquiridas, quando da edição do decreto: pedido de suspensão de liminar em mandado de segurança 
impetrado sob a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito: deferimento da suspensão, com base na relevância da tese 
contraria da União e da necessidade de salvaguardar os efeitos extrafiscais da medida: suspensão que se mantém, 
dado que ditos efeitos não foram definitivamente prejudicados pela remessa das divisas correspondentes à aquisição 
de mercadoria, dadas as providências governamentais tomadas para viabilizar a reexportação". (STF; SS 775 AgR/SP; 
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; TRIBUNAL PLENO; DJ DATA-23-02-1996 PP-03625). 
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atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e reivindicação de 
seus próprios direitos e defesa de seus legítimos interesses. Na dinâmica, é uma 
atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas.91 

 

Desta forma, podemos conceituar Segurança Pública como uma atividade 

pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger 

a cidadania, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas 

ou potenciais, garantindo o exercício  pleno da cidadania nos limites da lei. 

 

Nesse diapasão, vem o incidente processual ora estudado com vistas a tutelar a 

segurança pública como um todo, diante de decisões que coloquem em risco a normal e boa 

convivência entre os seres humanos, ou que desestabilizem situações equilibradas, causando 

um gravame à segurança da coletividade. 

 

Dado à dificuldade de cingir a lesão à segurança pública a certos casos concretos, 

deve-se analisar pormenorizadamente cada situação, tendo em vista que, às vezes, apenas 

intrinsecamente se percebe o gravame, é o exemplo de uma decisão judicial que ordena a 

reintegração de um servidor público demitido, preliminarmente, não se aventa nenhuma 

possibilidade de malferimento à segurança, mas se o servidor for um delegado de polícia a 

situação se torna mais delicada, tendo em vista os poderes que são acometidos a este cargo. 

 

Vejamos novamente outros exemplos trazidos por Izabel Cecília de Oliveira 

Bezerra, em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm deferido 

postulações suspensivas em face de decisões judiciais que: suspendeu planos governamentais 

de desapropriação para reforma agrária, gerando riscos de iminentes conflitos agrários92; 

                                                 
91 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 756. 
92 "PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO 
REGIMENTAL. 1. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO RURAL ADOTADO E DESENVOLVIDO PELO 
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autorizou a construção de terminal de combustível em área urbana residencial, com sérios 

riscos de explosão e incêndio93; permitiu a instalação irregular de condomínio em localidade 

desprovida de serviços de segurança, bombeiros, ou iluminação pública94; reintegrou às 

funções Delegado de Polícia submetido a processo investigatório95. 

 

                                                                                                                                                         
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO NA REGIÃO DENOMINADA "PONTAL DO PARANAPANEMA". 2. 
DECRETOS LIMINARES CONCEDIDOS EM AÇÕES MANDAMENTAIS QUE, AO EMPRESTAREM EFEITO 
SUSPENSIVO A AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES CONCESSIVAS DE 
CAUTELA ANTECIPADA, TIVERAM O CONDÃO DE PARALISAR O PLANO GOVERNAMENTAL. 3. 
POTENCIALIDADE DE OCORRÊNCIA DE GRAVES E IMPREVISÍV EIS DISTÚRBIOS DA ORDEM E 
SEGURANÇA PÚBLICAS, MERCÊ DA ATUAÇÃO DE GRUPO DE PESSOAS QUE SE AUTO-
INTITULAM "SEM TERRAS". 4. "CONQUANTO O PODER JUDICIÁRIO NÃO POSSA DESCURAR DO 
DIREITO DE PROPRIEDADE, DE UM LADO, POR OUTRA PARTE DEVE ESTAR ATENTO AOS REFLEXOS 
NO CONTEXTO SOCIAL QUE SUAS DECISÕES PROVOCAM". 5. SITUAÇÃO DE INTRANQUILIDADE 
SOCIAL QUE AINDA PERSISTE NA LOCALIDADE BANDEIRANTE , NÃO SENDO ELIDIDA PELOS MEROS 
ARGUMENTOS TRAZIDOS PELOS AGRAVANTES. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, SEM 
DISCREPÂNCIA DE VOTOS". (STJ; AGSS 450/SP; DJ DATA:16/09/1996 PG:33651; MIN. BUENO DE SOUZA). 
93 "Suspensão de segurança (deferimento). Cognição sumária. Potencial de lesão à saúde e segurança públicas. Interesse 
público. Recurso improvido. A suspensão de segurança será deferida quando a decisão impugnada tiver potencial 
suficiente para causar lesão aos valores tutelados pela norma de regência: saúde, segurança, economia e ordem públicas 
(art. 4° da Lei n° 4.348/64). Construção de terminal de combustível em área urbana residencial - potencial de 
lesão à saúde e à segurança públicas. O interesse privado não deve sobrepor-se ao interesse público. Recurso improvido. 
(STJ; AgRg na SS 1026/PA; Min. NILSON NAVES; DJ 18.11.2002). 
94 "l - A instalação irregular de condomínio tendente a agredir o ecossistema com a desordenada ocupação do solo, 
acarretando grave risco de contaminação de lençóis freáticos e nascentes d'água pela abertura de fossas de coleta de 
esgoto próximas a poços artesianos; a ausência de regular coleta de lixo e o risco de doenças decorrentes da 
insalubridade; a inexistência de serviços de segurança e bombeiros em local sem iluminação pública com 
população estimada em mais de quatro mil pessoas; e a possibilidade de arcar com a indenização de 
edificações diante do fato consumado são hábeis a configurar a presença dos pressupostos autorizadores da suspensão 
da liminar. 2 - Fundando-se a impetração em alegação de descumprimento da Lei n° 6.766/79, que cuida de loteamento ou 
parcelamento de solo, firma-se a competência do Presidente do Superior Tribunal de Justiça para examinar o pedido de 
suspensão da medida liminar. 3 - Afigura-se inadequado o exame, nessa sede, de questões relativas ao mérito da decisão, as 
quais devem ser dirimidas nas vias recursais ordinárias. 4 - Agravo desprovido". (STJ; AGSS 693/DF; DJ 
DATA:20/09/1999 PG:00033; MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). 
95 "Suspensão de segurança. Demissão de policial civil estadual a bem do serviço público. Liminar, em mandado 
de segurança, assegurando o retorno do Delegado de Polícia ao exercício de suas funções, ao fundamento de que, 
em virtude de estar respondendo a ações penais pelos fatos, somente após a conclusão destas seria possível a demissão. 
Dentre as faltas disciplinares graves atribuídas ao policial, algumas tem correspondência com os crimes dos arts. 316 
e 317do Código Penal (concussão e corrupção passiva), objeto das ações penais em curso; outras constituem faltas de 
natureza disciplinar, cuja apuração e imposição de sanções independem de qualquer apreciação no juízo penal. A 
autonomia das instancias administrativa, civil e penal autoriza, em princípio, a imposição de sanção disciplinar, 
independentemente da conclusão do processo criminal. Fatos tão só do âmbito disciplinar, considerados na decisão 
administrativa de demissão, após processo administrativo regular. Não cabia, pois, liminarmente, suspender o ato 
governamental a partir da afirmativa de que se fazia mister prévia decisão do juízo penal. A liminar concedida, a tal 
fundamento, constitui ameaça de grave lesão à ordem pública, enquanto nesta se compreende, também, a ordem 
administrativa em geral, o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas. Seria, nessa 
hipótese, coarctar o legítimo exercício, pela autoridade administrativa competente, do poder disciplinar, que lhe reserva 
a ordem jurídica. Aspectos de ameaça, também, de grave lesão a segurança pública que merecem 
considerados, pela influência do Delegado de Policia demitido e os graves envolvimentos que lhe são imputados, 
com reflexos no funcionamento do aparelho policial estadual e na segurança dos cidadãos, máxime, em virtude 
dos fatos apurados. Suspensão da liminar concedida, com base no art. 4. da Lei n. 4.348/1964. Agravo regimental 
desprovido". (STF; SS 284 AgR/DF; Min. NÉRI DA SILVEIRA; PLENO; DJ DATA-30-04-92 PP-05722). 



 

 

54

5.2.4 Saúde pública 

 

A Saúde Pública, como bem salienta a Constituição Federal de 1988 em seu art. 

6º e 196, é um direito social de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos a ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

O direito à saúde, considerado singularmente, visa a resguardar à vida, à própria 

existência humana, através do zelo da integridade física e psíquica das pessoas, consoante 

bem assevera Elton Venturi ao enunciar que: “A proteção à saúde engendrada pelos pedidos 

de suspensão tem como missão a garantia do bem-estar social, ou seja, de todas as condições 

físicas e psíquicas necessárias para a manutenção de um padrão de vida saudável e interativo 

com o ambiente natural e social”.96  

 

A proteção à saúde, precisamente situado no incidente de suspensão, se verifica 

na medida em que se preservam os meios que a instrumentalizam, ou seja, retirando os óbices 

impostos ao pleno desenvolvimento de seus serviços em virtude de provimentos judiciais. 

Logo, o interesse público ora estudado deve ser protegido diante de decisões que lhe causem 

danos diretos ou indiretos, consoante enuncia Izabel Cecília de Oliveira Bezerra:  

 
Nestes termos, pode-se concluir que podem ser excepcionalmente suspensos os 
efeitos de tutelas jurisdicionais que possam resultar em malferimento à saúde 
pública, posto que promovem: a) obstrução de quaisquer das atividades 
administrativas destinas à promoção da saúde pública; b) a permissão de quaisquer 
atividades individuais lesivas à saúde pública97 

 

                                                 
96 VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 140. 
97 BEZERRA, Izabel Cecília de Oliveira. Suspensão dos efeitos de tutelas jurisdicionais deferidas contra o Poder 
Público. 2005. p. 269. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2005. 
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Ainda, segundo a supracitada mestranda, o Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça, nestes sentidos, têm deferido pedidos de suspensão em face de 

decisões que: impedem a Administração Pública de adquirir medicamentos importados 

necessários para a reposição dos estoques de rede hospitalar pública98; asseguram a redução 

da carga horária de trabalho dos médicos de hospital público, em prejuízo do atendimento à 

população99; autorizam a instalação irregular de condomínio tendente a agredir o meio 

ambiente e a saúde pública pela desordenada ocupação do solo, abertura de fossas de coleta 

de esgoto próximas a poços artesianos, com grave risco de contaminação de lençóis freáticos 

e nascentes d’água, e pela ausência de regular coleta de lixo, com grave risco de doenças100; 

inviabilizam o sistema de aquisição e distribuição de medicamentos à população carente101; 

                                                 
98 “Suspensão de Segurança. Relevância dos fundamentos jurídicos opostos, pela União Federal, à liminar 
obstativa da aquisição de medicamentos importados. Grave lesão à saúde pública, caracterizada pela 
inviabilidade de reposição, em tempo útil, dos estoques da rede hospitalar oficial, a prosperarem os efeitos 
da liminar.” (STF; AGRSS; MIN. OCTAVIO FALLOLOTTI; DJ DATA-24-02-95 PP-03679). 
99 SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SUSTAÇÃO DE EFICÁCIA DE MEDIDA LIMINAR. REDUÇÃO DE 
CARGA HORÁRIA DE MÉDICOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. 
POSSIBILIDADE DE RISCO DE GRAVE LESÃO À SAÚDE PÚBLICA. I. A concessão de liminar para a 
redução da carga horária do corpo de saúde da Fundação Hospitalar do Distrito Federal traz ínsita a 
possibilidade de grave risco à saúde pública, especificamente às populações do Distrito Federal e demais 
localidades do entorno. II. Desinfluente ao desate da contenda a inexata correspondência entre o número de 
médicos indicado pela requerente e o real efetivo daqueles beneficiados pela medida liminar, quando desponta 
expressivo o número de profissionais da área de saúde a terem reduzida a carga horária de atendimentos à 
população. III. A estreita via da medida drástica não obriga dilação probatória. Ocorrente a hipótese de 
incidência da lei regente, impõe-se a respectiva suspensão. IV Agravo Regimental denegado”. (STJ, AGSS 
694/DF; DJ DATA:05/10/1998 PG:00001; MIN ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). 
100 "l - A instalação irregular de condomínio tendente a agredir o ecossistema com a desordenada ocupação 
do solo, acarretando grave risco de contaminação de lençóis freáticos e nascentes d'água pela abertura de fossas 
de coleta de esgoto próximas a poços artesianos; a ausência de regular coleta de lixo e o risco de doenças decorrentes 
da insalubridade; a inexistência de serviços de segurança e bombeiros em local sem iluminação pública com 
população estimada em mais de quatro mil pessoas: e a possibilidade de arcar com a indenização de edificações 
diante do fato consumado são hábeis a configurar a presença dos pressupostos autorizadores da suspensão da 
liminar. 2 - Fundando-se a impetração em alegação de descumprimento da Lei n° 6.766/79, que cuida de loteamento ou 
parcelamento de solo, firma-se a competência do Presidente do Superior Tribunal de Justiça para examinar o pedido 
de suspensão da medida liminar. 3 -Afigura-se inadequado o exame, nessa sede, de questões relativas ao mérito da 
decisão, as quais devera ser dirimidas nas vias recursais ordinárias. 4 - Agravo desprovido". (STJ; AGSS 693/DF; DJ 
DATA:20/09/1999 PG:00033; MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). 
101 "SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. SAÚDE PÚBLICA. LESÃO 
RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL. 1. A imposição do fornecimento gratuito, aleatório e eventual de 
medicação não especificada ou sequer discriminada tem potencial suficiente para inviabilizar o aparelho de aquisição 
e distribuição de medicamentos à população carente e, por isso, o próprio sistema de saúde pública. 2. Agravo 
Regimental não provido". (STJ; AgRg na STA 59/SC; MIN. ELIANA CALMON; CORTE ESPECIAL; DJ 28.02.2005 p. 
171). 
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resultam em desvios dos recursos destinados ao financiamento do sistema único de saúde102; 

obstaculizam a prestação de informações importantes para a saúde da população103. 

 

Em remate, vale gizar que a jurisprudência vem alargando o conceito de saúde 

pública para nele inserir o direito a um meio ambiente equilibrado, como tentativa de escapar 

à suposta taxatividade dos interesses públicos tutelados pelo incidente: ordem, economia, 

segurança e saúde. Contudo, conforme já dispusemos, tal interpretação extensiva se faz 

desnecessária, haja vista que os interesses públicos qualificados pelas diversas Leis que 

disciplinam o incidente de suspensão são meramente exemplificativos, neles sendo 

compreendidos outros interesses primários, como o do meio ambiente saudável, por exemplo. 

                                                 
102 "Processual civil. Suspensão de tutela antecipada. Reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde - SUS. Lesão à 
saúde e economia públicas. I - No âmbito estreito do pedido de suspensão de decisão proferida contra o Poder Público, 
impõem-se a verificação da ocorrência dos pressupostos atinentes ao risco de grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas, sendo vedado o exame do mérito da controvérsia principal. II - A Corte Especial firmou 
o entendimento de que as inúmeras ações propostas com o intuito de se reajustar a tabela do SUS têm potencial 
suficiente para causar lesão à saúde pública, visto que devem ser apreciadas em conjunto e não em cada caso particular. 
III - A proliferação de ações idênticas tem potencial suficiente para causar lesão à saúde pública, porquanto os 
recursos orçamentários destinados ao atendimento de todo o sistema público serão desviados para o atendimento 
de interesse de particulares. IV - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg na STA 16/RS; Ministro EDSON 
VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; DJ 11.10.2004 p. 210). 
103 “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO CIVIL PUBLICA - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER 
CONTRATO DE PUBLICIDADE - PEDIDO DE SUSPENSÃO - DEFERIMENTO - LESÃO À ORDEM E À SAÚDE 
PÚBLICAS CONFIGURADA - PEDIDO DE EXTINÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA 
DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL - RECONSIDERAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, l. Não 
cabe examinar, no pedido de suspensão de liminar, as questões de fundo envolvidas na lide, tampouco se analisa erro 
de julgamento ou de procedimento, que devem ser discutidos nas vias ordinárias recursais. 2. Não tendo se operado 
o trânsito em julgado da decisão que apreciou o mérito da questão na instância ordinária, não há que se falar em perda 
de eficácia de suspensão já deferida. 3. Estando a Administração obrigada a dar publicidade a seus atos, configura 
lesão à ordem pública, compreendida na ordem administrativa, decisão que inviabiliza os serviços de publicidade 
obrigatórios, tais como publicação de editais de licitação, avisos, notificações, convocações para audiências públicas, 
etc.. 4. Há manifesto risco à saúde pública quando, por força de decisão concessiva de tutela antecipada, resta 
obstaculizada a informação à população sobre paralisação de obras em Hospitais, suspensão de aquisição de 
medicamentos pela administração e importância da vacinação como instrumento de erradicação de doenças. 5. 
Não tendo sido infirmados os requisitos ensejadores da suspensão, é de ser mantida a mesma, para evitar lesão aos bens 
jurídicos tutelados pela norma de regência. 6. Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg na STA 29/DF; Ministro 
EDSON VIDIGAL; CORTE ESPECIAL; D J 06.12.2004 p. 180). 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O incidente de suspensão deve ser visto não como uma prerrogativa abusiva do 

Poder Público, mas como um meio legalmente que lhe é disponibilizado, toda vez que se 

vislumbre, concretamente, perigo de grave lesão aos valores atinentes à ordem, à economia, à 

saúde ou à segurança pública. 

 

Nesse diapasão, na medida em que o incidente inviabiliza a pronta 

executoriedade de uma decisão judicial, de certa forma, subtraindo o poder geral de cautela 

atribuído aos magistrados, deve o mesmo ser deferido apenas nos casos em que seja 

cabalmente demonstrada a gravidade da lesão aos interesses públicos qualificados. 

 

Não basta a mera presunção de risco ou lesão, muito menos a simples alegativa 

pelo ente público, as conseqüências nefastas da decisão impugnada devem ser comprovadas 

de forma contundente, sem que haja dúvidas pelos Presidentes dos Tribunais. Da mesma 

forma, não basta a mera lesão a um dos bens tutelados pelo incidente, a gravidade deve ser o 

requisito fundamental, pois esta prerrogativa processual não tem como finalidade impedir 

danos de pouca monta, sem relevância, ou de fácil reparação. 

 

Ademais, o juízo de valor atribuído na decisão do incidente não deve se voltar ao 

mérito da causa principal ou sobre a legalidade ou ilegalidade do provimento resistido, pois na 

via estreita dos pedidos de suspensão não se analisam erros materiais ou processuais ocorridos 

na tramitação do feito, assim, nele deve-se discorrer apenas sobre a existência do risco 

potencial de grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. 
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Se assim não fosse, estar-se-ia atribuindo ao incidente de suspensão natureza 

recursal, tornando-o como o meio de reformar ou anular decisões judiciais sem as devidas 

cautelas existentes nas vias normais de impugnação, como as existentes no trâmite dos 

recursos em geral, obrigação esta advinda da aplicabilidade do princípio do devido processo 

legal. 

 

Contudo, o que se vê é o Poder Público utilizando os pedidos de suspensão como 

sucedâneo recursal, tendo em vista o seu uso freqüente para se tentar corrigir eventual “error 

in procedendo” ou “error in judiciando” contido do provimento invectivado, tornado-o a 

regra ao invés da excepcionalidade. 

 

Portanto, incumbe reavaliar-se o incidente de suspensão, na medida em que, não 

obstante se revele prerrogativa processual excepcional do Poder Público, hodiernamente é 

utilizado, em muitos casos, de forma arbitrária e abusiva, cerceando o efetivo acesso à justiça 

daqueles que se vêem lesados pela Administração Pública e, ainda, subtraindo o poder de 

cautela dos magistrados, que muitas vezes se sentem desestimulados em conceder liminares 

ou tutelas antecipatórias por já preverem a sua suspensão, mesmo quando esta não caiba na 

espécie. 
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