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RESUMO 

 

Este estudo trata do Pedido de Suspensão de Liminar regulado pela Lei nº 8.437/92, 

instrumento dado ao Poder Público em juízo para a proteção do interesse público primário. 

Após um breve relato acerca da jurisdição e da necessidade da tutela de urgência, é realizada 

uma pesquisa do momento de criação desse instituto, além de suas transformações através da 

edição de medidas provisórias pelo Poder Executivo. Analisa-se também seu âmbito de 

incidência, sua natureza jurídica, seus pressupostos, sua eficácia e demais aspectos 

procedimentais pelos quais se desenvolve. Por fim, faz-se uma comparação entre o Pedido de 

Suspensão e os princípios constitucionais, especialmente o princípio do devido processo legal. 

 

Palavras-chave: Suspensão, Liminar, Poder Público, Lei 8.437/92, Interesse Público. 
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ABSTRACTS 

  

This study treats the Request of Suspension of Preliminary Verdict guided by the Law nº 

8.437/92, instrument given to the Public Power in judgement for the protection of the public 

primary interest. After a short report about the jurisdiction and the necessity of the protection 

of urgency, is carried out an inquiry of the moment of creation of this institute, besides its 

transformations through the publication of provisional measures by the Executive Power. 

Analyses also its extent of incidence, its legal nature, its presuppositions, its efficiency and 

too many proceeding aspects by which it is developed. Finally, a comparison is done between 

the Request of Suspension and the Constitutional Beginnings, specially the Beginning of the 

proper legal process. 

Key words: Suspension, Preliminary verdict, Public Power, Law 8.437/92, Public Interest. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo, não só no âmbito da Administração Pública, o Princípio da 

Supremacia do Interesse Público é aplicado em prol da coletividade. O próprio legislador, 

tanto o constituinte quanto o ordinário, editaram diversas normas no intuito de evidenciar que 

o particular poderá ter alguns de seus direitos limitados, ou até mesmo suprimidos, em 

proveito do Poder Público. Nesse sentido, desde o ano de 1936, foi trazido ao ordenamento 

jurídico o denominado Pedido de Suspensão de Liminares, inicialmente de forma incidental 

no processo do mandado de segurança. 

Com o passar do tempo, em vista das diversas restrições impostas na via do 

mandamus, tanto em relação à concessão de liminares, quanto à possibilidade de cassação de 

seus efeitos com a Suspensão de Segurança, os particulares lançaram mão de ações cautelares, 

ao invés do writ, para verem assegurados seus direitos. Frente a isso, o Poder Público não 

ficou inerte. Com intuito de barrar esse novo caminho desenvolvido pela prática forense, a Lei 

8.437/92, de 30 de junho de 1992, ampliou as vedações já existentes aos processos de ação 

cautelar, ação civil pública e ação popular. 

Pretende-se, no presente estudo, analisar especificamente o Pedido de Suspensão 

de Liminar conferido às pessoas jurídicas de direito público por esse diploma legal, 

pesquisando todas as características do instituto que possam ajudar na elucidação quanto ao 

aparente conflito entre os Princípios da Efetividade da Tutela Jurisdicional e da Supremacia 

do Interesse Público. 

Após um breve relato acerca da jurisdição e da necessidade da tutela de urgência, 

em vista da demora necessária para o desenvolvimento do processo judicial, realiza-se uma 

pesquisa do momento histórico de surgimento desse instituto, além de suas transformações 

através da desenfreada edição de medidas provisórias pelo Poder Executivo nos anos de 2000 

e 2001. 

Vistas essas premissas básicas, analisa-se o âmbito de incidência do Pedido de 

Suspensão da Lei nº 8.437/92, sua natureza jurídica e seus pressupostos, fundados em 

conceitos altamente vagos e imprecisos. O Próximo passo consiste na exposição dos aspectos 

procedimentais desse instrumento, como sua legitimidade, competência, elementos básicos da 

petição de suspensão, contraditório, decisão e fundamentação, recursos cabíveis e eficácia da 
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decisão. Por fim, o trabalho atenta-se ao atendimento ou não dos princípios constitucionais na 

criação, no desenvolvimento e no uso do instituto. 

Todo esse estudo justifica-se tanto pelo forte teor político dessa providência 

quanto pela latente disparidade entre o particular e a Fazenda Pública em juízo, o que acarreta 

polêmica em relação ao atendimento dos princípios constitucionais quando da concessão da 

suspensão. Dessa forma, a temática em questão aborda um assunto de crucial importância no 

direito processual vigente, que é o da desigualdade entre o particular e o Poder Público em 

juízo. 

Entendermos de forma aprofundada a natureza jurídica do Pedido de Suspensão, 

como também sua aplicabilidade e pressupostos, trará implicações para a compreensão da 

efetividade da tutela jurisdicional em face da Fazenda Pública, trazendo grandes benefícios à 

elucidação das temáticas envolvidas, a fim de que a redução ou supressão dos direitos 

individuais não seja executada de forma indevida. 

Além do levantamento bibliográfico das obras pertinentes ao tema, realiza-se uma 

pesquisa acerca da jurisprudência nos Tribunais Superiores, Regionais e Estaduais do país. 
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1 TUTELAS DE URGÊNCIA 

 

1.1 DIREITO E JURISDIÇÃO 

 

Desde que o homem organizou-se em sociedade, o conflito mostra-se inerente ao 

seu cotidiano. Para uma interação harmônica, foi necessário regulamentar a vida social 

através de normas de observância obrigatória, indicando-se quais as condutas aprováveis e 

quais as reprováveis. Conforme ensinamento do professor Miguel Reale, “o Direito é, sob 

certo prisma, um manto protetor de organização e de direção dos comportamentos sociais”
1
; 

impondo limites à ação dos indivíduos e assegurando, enfim, a coexistência pacífica. 

A ausência de regulamentação do comportamento humano, portanto, 

impossibilitaria a convivência social. A simples normatização das condutas, porém, não fez, 

nem poderia fazer, com que o conflito entre os homens deixasse de existir, seja pela intenção 

de desrespeitar as regras jurídicas de harmônica convivência, seja pela dúvida em torno de sua 

interpretação. Nesse sentido, a instauração da lide ou do litígio caracteriza-se como o choque 

de interesses qualificado por uma pretensão resistida
2
. 

Em vista da quantidade insuficiente de bens da vida para suprir as carências de 

todos os indivíduos, o interesse, definido como a posição favorável para a satisfação de uma 

necessidade, geralmente sofrerá exigência de subordinação por uma pretensão alheia. Assim, 

quando mais de um cidadão visa à utilização de um mesmo bem, e não se chega a uma 

solução voluntária, o embate deve ser resolvido através do exercício da jurisdição. 

Nos primórdios, quando o Estado ditava as normas, mas não tinha poder de fazer 

observá-las, realizava seu interesse aquele que detivesse mais força para tanto. A partir da 

monopolização da justiça, contudo, a autotutela fora proibida, não cabendo mais aos 

particulares a defesa e realização de seus direitos utilizando-se dos meios privativos de que 

dispunham. Todos passaram a ter de recorrer à justiça pública através do exercício do direito 

de ação. 

Tanto aqueles que impunham seus interesses sobre os demais quanto os mais 

fracos nas relações jurídicas tiveram de se submeter às decisões soberanas. Ocorre que, como 

                                                 
1
 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 6. ed., São Paulo: Saraiva, 1979, p. 5. 

2
 Lição de Francesco Carnelutti, Cf. Sistema de Diritto Processuale Civile. Pádua, 1936, v. I, n

os
 2 citado por 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 40. ed., v. I, Rio de Janeiro: Forense, 

2003, p. 31. 
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a dedução da lide em juízo passou a ser a única alternativa ao titular do direito lesado ou 

ameaçado, a parte deve obter, em substituição à autotutela, aquilo que seria alcançado acaso o 

fizesse pelas suas mãos
3
. 

Constata-se, dessa forma, que o objetivo mediato da jurisdição é a pacificação 

social, a fim de restabelecer a harmonia entre os particulares, submetidos que estão ao poder 

estatal
4
. Em contra-partida, seu objetivo imediato é aplicação da lei ao caso concreto, 

mostrando-se o elaborador das normas legais o sujeito mais apto a interpretá-las e aplicá-las. 

Consoante os ensinamentos de Juvêncio Vasconcelos Viana, “o processo é, sem 

dúvida, instrumento essencial à tutela da ordem jurídica material, mas também tem papel 

decisivo para a convivência em sociedade e, como também se tem destacado modernamente, 

para a realização de garantias constitucionalmente previstas.”
5
 

Cabe frisar, por seu turno, que a jurisdição não se mostra apenas como um poder 

do Estado, sendo verdadeiro poder-dever. Qualquer pessoa que se ache no exercício de seus 

direitos
6
, e apresente interesse em requerer a intervenção do Poder Judiciário, pode exigir que 

lhe seja apresentada solução adequada ao caso concreto, não podendo o juiz eximir-se de 

sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei
7
. O direito de ação consiste, 

então, no direito de o indivíduo recorrer ao Estado, diante de conflitos de interesses, e ter a 

solução prestada através da outorga de uma resposta tempestiva e efetiva. 

 

1.2 TEMPO E JURISDIÇÃO 

 

O processo, instrumento pelo qual se externa a jurisdição, segue uma prática 

seqüenciada de atos, consumindo certo lapso temporal. A prestação jurisdicional, portanto, 

não é de pronto dada, nem teria como sê-la, já que “impossível a completa solução do conflito 

de interesses sem que medeie razoável espaço de tempo entre a formação do processo e a 

                                                 
3
 Nesse sentido, THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 36. ed., v. II, Rio de 

Janeiro: Forense, 2004, p. 537. 
4
 Corroborando esse entendimento, THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 40. 

ed., v. I, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 5. 
5
 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública. São Paulo: Dialética, 

2003, p. 15. 
6
 BRASIL. Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, 11 de janeiro de 1973. Art. 7º. Toda pessoa que se acha no 

exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. 
7
 BRASIL. Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, 11 de janeiro de 1973. Art. 126. O juiz não se exime de 

sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as 

normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. 
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sentença final proferida pelo magistrado”
8
. Mesmo se o processo fosse desenvolvido de forma 

ideal, totalmente inofensivo às procrastinações, a implicação processo versus tempo não 

deixaria de existir. 

Constata-se, contudo, que a própria insatisfação do direito material, por si só, já é 

um dano imediato sofrido pelo titular do interesse resistido. O não gozo também durante a 

tramitação do processo, pelo tempo necessário ao deslinde do feito, põe em risco a efetividade 

da tutela jurisdicional pretendida. Fato mais agravante ainda é a morosidade do sistema 

judiciário, principalmente o brasileiro. 

Nesse sentido, deve ficar claro que não apenas os atos praticados por uma das 

partes podem causar prejuízo à outra, mas que a omissão por parte da justiça, ou a simples 

demora necessária ao iter processual, pode vir a gerar mal ainda maior, visto que se está 

diante, além do conflito de interesses prévio, do contencioso judicial, cuja época de desfecho 

é imprevisível. 

Acaso não dispusesse a parte de alternativas aptas a garantir a prestação 

jurisdicional ao final do processo, este não se mostraria efetivo, concluindo-se que a justiça, 

em seu conceito substancial, não seria alcançada. A idéia de que o processo e sua efetividade 

podem ser estudados de maneira neutra e distante da realidade social, assim como do direito 

material, resta completamente superada. 

Nesse sentido, a doutrina moderna afirma estarmos na terceira fase do Direito 

Processual Brasileiro, qual seja, a da instrumentalidade, quando se deve visar ao máximo à 

efetividade do processo, embora sem esquecer a técnica conquistada na fase autonomista 
9
. 

Não se deve ater apenas à idéia da prestação jurisdicional em si, mas também ao efetivo 

acesso à ordem jurídica justa e tempestiva. 

Assim, o ordenamento jurídico traz diversas formas de evitar que o tempo 

necessário ao deslinde do feito acarrete danos maiores, criando o legislador a figura dos 

títulos executivos extra-judiciais, do rito sumário e dos Juizados Especiais; e, modernamente, 

                                                 
8
 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil (vol. 3: medidas de urgência, tutela 

antecipada e ação cautelar, procedimentos especiais). São Paulo: Atlas, 2005, p. 36. 
9
 Como bem destaca Juvêncio Vasconcelos Viana, a fase autonomista fora marcantemente conceitual, trazendo 

as teorias acerca da natureza jurídica da ação e do processo, bem como os estudos das condições da ação e dos 

pressupostos processuais, quando se percebeu que existe uma relação jurídica entre os sujeitos do processo 

distinta daquela relação material deduzida em juízo, havendo, portanto, a afirmação da autonomia científica do 

Direito Processual. Cf. Ob. cit., pp. 13-14. 
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a idéia das Tutelas de Urgência, garantida constitucionalmente
10

. Estas últimas são 

providências tomadas antes do desfecho natural e definitivo do processo, a fim de afastar 

graves situações de risco de dano à efetividade daquele, decorrentes de sua inevitável demora. 

Dentre elas estão as medidas cautelares e as medidas de antecipação de tutela. 

 

1.3 MEDIDAS CAUTELARES 

 

Para que a prestação jurisdicional seja efetivada, deve a parte, declarada 

vencedora frente ao conflito de interesses, realizar seu direito após o pronunciamento judicial. 

Entretanto, como acima se afirmou, muitas vezes o provimento jurisdicional não tem como 

ser executado satisfatoriamente, em vista de alterações na situação fática ocorridas durante o 

curso do processo. O ideal seria que a lide fosse solucionada no mesmo estado em que se 

achava ao ser posta em juízo, para que a parte vencedora efetivamente pudesse usufruir de seu 

direito. 

Objetivando minimizar esse problema, a tutela cautelar mostra-se como uma das 

principais alternativas para o litigante garantir o resultado útil do contencioso judicial. 

Diferentemente da atividade de cognição, que define a vontade concreta da lei diante da 

situação litigiosa, e da atividade de execução, que realiza essa mesma vontade, a tutela 

cautelar, usualmente, assegura “a solução ‘justa’ da lide”
11

. 

Em consonância com a noção de uma prestação jurisdicional apta, útil e eficaz, o 

processo cautelar não visa à realização do direito, mas a garantia de que ele se realize 

oportunamente. É indispensável que a tutela dispensada pelo Estado a seus cidadãos seja 

idônea a realizar, em efetivo, o desígnio para o qual foi engendrada. 

Nas palavras de Luiz Orione Neto, 

 

A atividade jurisdicional cautelar tem por escopo assegurar o resultado útil e 

profícuo do processo principal. Portanto, a tutela cautelar, como se sabe, 

assume caráter conservativo e assecuratório. Garante-se, através desta 

outorga de segurança, a eficácia do processo principal. A ação cautelar de 

arresto, v. g., mantém apenas a integridade do bem para servir de garantia à 

                                                 
10

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. 
11

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 36. ed., v. II, Rio de Janeiro: Forense, 
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futura execução por quantia certa. Não avança, contudo, em qualquer ato de 

natureza executiva, limitando-se a conservar o bem para, no momento 

azado, resolver-se a penhora, esta sim ato serial da execução forçada.
12

 

 

O principal objetivo da tutela cautelar, portanto, é a manutenção das coisas, 

pessoas e provas, com o intuito de proporcionar, além do resultado útil e eficaz, o curso 

processual sem maiores percalços. Sendo especificamente uma tutela de prevenção, não busca 

a composição da lide, mas a garantia de uma situação provisória de segurança para os 

litigantes. 

Constitucionalmente prevista através da proteção não só do direito lesado, como 

também do direito ameaçado, a providência cautelar auxilia a função jurisdicional, que 

objetiva, de forma mediata, a pacificação social. Não possui natureza satisfativa, pois em 

momento algum antecipa o pretenso direito da parte litigante, nem tem um fim em si mesma, 

visando sempre à preservação do resultado útil de outro processo. 

Reconhecida como um tertium genus em relação às outras formas de tutela 

jurisdicional, a tutela cautelar é dotada de autonomia em relação ao processo principal, seja 

este de conhecimento ou de execução. A situação preservada, contudo, não se reveste de 

caráter definitivo, vigorando por um espaço de tempo determinado, podendo, antes do término 

desse prazo, ser substituída, modificada ou revogada por outro provimento. 

Na apreciação do pedido cautelar, devem estar presentes os requisitos básicos 

ensejadores da sua concessão: o fumus boni juris e o periculum in mora. Humberto Theodoro 

Júnior explica de forma completa que a primeira condição legal revela-se 

 

como um ‘interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito 

subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os 

elementos que prima facie possam formar no juiz uma opinião de 

credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial
13

. 

 

O perigo na demora da prestação jurisdicional consiste, por sua vez, no risco de 

perecimento de bens ou provas necessários ao desenvolvimento do feito ou ao seu resultado 

útil. A possibilidade de destruição, desvio ou deteriorização de qualquer das circunstâncias de 

                                                 
12

 ORIONE NETO, Luiz. Liminares no processo civil e legislação processual extravagante. São Paulo: LEJUS, 

1999, p. 52. (grifo do autor) 
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 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 36. ed., v. II, Rio de Janeiro: Forense, 
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que o processo depende tem de ser demonstrada a fim de proteger a justa composição do 

litígio. 

Ressalte-se que, em razão da natureza de urgência, mesmo evidentes seus 

requisitos, o processo cautelar apresenta-se como uma atividade de risco
14

, colocando em 

choque a celeridade processual e a ponderação da apreciação da demanda. A busca em evitar 

um mal maior pode promover uma decisão lesiva à parte contrária, desequilibrando 

desproporcionalmente a relação processual. 

O juiz tem de ser, portanto, bastante diligente, sopesando o fazer depressa, mas 

mal, e o fazer bem feito, porém devagar. O risco de que eventual decisão errada acarrete 

danos maiores à parte requerida deve ser minimizado através de mecanismos que balanceiem 

novamente a relação jurídica, atendendo à previsão de tratamento isonômico entre as partes, 

presente tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Civil
15

. 

Essas travas de segurança são externadas através das medidas de contra-cautela
16

, 

como o emprego de cauções previamente ao deferimento da tutela cautelar e a previsão de 

responsabilidade civil para o requerente da medida
17

. A própria provisoriedade do provimento 

cautelar, que pode ser revogado no curso do processo ou na sentença, ou ainda ser substituída 

por outra qualitativamente diversa, vai ao encontro do equilíbrio processual. 

A análise dos requisitos deve ser, portanto, bastante cuidadosa, e o uso de 

garantias em contrapartida ao provimento deferido são no todo elogiáveis. Todavia, negar a 

tutela cautelar, como diversas leis o estão fazendo, constitui retrocesso deplorável, 

contradizendo a própria história da jurisdição e sua efetividade, principalmente quando o 

tapume legal é justa e exclusivamente em favor do Poder Público. 

 

1.4 TUTELA ANTECIPADA 

 

Antes da mini-reforma processual de 1994, que inseriu a Tutela Antecipada no 

nosso ordenamento jurídico, todas as situações de risco iminente, independente da natureza 

                                                 
14

 Cf. VIANA, Juvêncio Vasconcelos. “Processo Cautelar”. Revista Dialética de Direito Processual n. 23, São 

Paulo: Dialética, fev/2005, p. 60. 
15

 BRASIL. Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, 11 de janeiro de 1973. Art 125. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento. 
16

 Sobre o tema, cf. VIANA, Juvêncio Vasconcelos. op. cit., 2005, p. 63. 
17

 BRASIL. Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, 11 de janeiro de 1973. Art. 811. Sem prejuízo do disposto 

no art. 16, o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução 

da medida. 
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específica da tutela pretendida, eram solucionadas através do poder geral de cautela, inserto 

no artigo 798 do Código de Processo Civil
18

. Não importava se a medida tinha cunho de 

assegurar a viabilidade da prestação jurisdicional pelo risco de perecimento de objetos ou 

pessoas, ou se o pleito tratava de dar no início do processo aquilo que se deveria obter apenas 

ao final desse. 

Assim, o uso da medida cautelar com fim apenas satisfativo, bem como a 

duplicidade de procedimentos para a tutela do direito material, levaram o legislador a alterar a 

redação do artigo 273 ao Código de Processo Civil, através da Lei 8.952/94, sendo essa, no 

quadro das recentes reformas do direito processual, a mais importante inovação. 

Ao juiz foi conferido o poder, no curso do procedimento ordinário, sempre a 

requerimento da parte, de antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança das 

alegações, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou fique 

caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

Embora a medida antecipatória seja, assim como a tutela cautelar, de natureza 

emergencial, executiva e sumária, seus requisitos são bem mais exigentes. Isso se deve, 

essencialmente, à satisfatividade do provimento de antecipação, que realiza a pretensão antes 

do provimento final, ensejando uma espécie de execução provisória. 

Note-se que a tutela antecipada pode ser deferida até o momento da prolação da 

sentença. Acaso concedida nesta ocasião, eventual apelação não terá efeito suspensivo em 

relação à confirmação da antecipação dos efeitos da tutela
19

. Normalmente, porém, sua 

concessão dá-se no início do contencioso judicial, quebrando-se 

 

a regra geral do processo de conhecimento, que se inclina para apenas 

permitir ao autor que conviva com os benefícios da certificação do direito da 

sentença judicial que lhe foi favorável. Com a antecipação de tutela, esse 

convívio é antecedido em termos de momento processual, não permitindo 

que o processo sirva ao réu que (aparentemente, em juízo de probabilidade) 

não tem razão.
20
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 BRASIL. Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, 11 de janeiro de 1973. Art. 798.  Além dos procedimentos 
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Assim, para que seja deferida a tutela antecipatória, deve haver quatro das cinco 

exigências relacionadas: o requerimento da parte interessada, a produção de prova inequívoca 

dos fatos arrolados na inicial, o convencimento do juiz acerca da verossimilhança das 

alegações e, alternativamente, a demonstração do receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, ou a caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu.  

Em tese, caso haja perigo de irreversibilidade do provimento, não se deve 

antecipar os efeitos da tutela pretendida. No mesmo intuito, se esse risco apresentar-se no 

decorrer do processo, a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, 

assim como as medidas cautelares. 

De acordo com o § 6º do artigo 273, incluído pela Lei 10.444, de 07 de maio de 

2002, outra possibilidade de anteciparem-se os efeitos da tutela ocorre quando um ou mais 

dos pedidos cumulados, ou parcelas deles, mostrarem-se incontroversos. Não alegando o réu, 

em sua contestação, as matérias de defesa, de modo a impugnar a petição do autor, reputam-se 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, ocasião em que sobre esses (fatos não 

contraditos) poderá ser antecipada total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida ao 

final da lide. 

Em conclusão, cabe apenas destacarmos que “a medida antecipatória jamais 

poderá assumir o efeito exauriente da tutela jurisdicional”
21

, devendo o processo seguir seu 

trâmite legal até o julgamento final de mérito, de forma a conviver a tutela antecipada com o 

contraditório posteriormente desenvolvido, o qual não deve ser jamais desrespeitado, mas sim 

eventualmente postergado. 

 

1.5 FUNGIBILIDADE ENTRE A TUTELA CAUTELAR E A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA: § 7º DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

Antes de analisar a fungibilidade entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela, 

urge adentrarmos nas dessemelhanças essenciais entre os dois institutos. Inicialmente, a 

principal divergência está na natureza das medidas: a cautelar visa apenas assegurar uma 
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pretensão, sendo não satisfativa; enquanto a antecipação de tutela a realiza de imediato, 

satisfazendo-a provisoriamente. 

Procedimentalmente, a antecipação de tutela somente é possível no curso do 

processo principal; enquanto a cautelar é objeto de ação separada, podendo ser ajuizada antes 

ou durante o curso da demanda principal. Embora possuam pressupostos diversos, os 

pressupostos ao deferimento da antecipação, por serem mais exigentes, acabam por englobar a 

exigência da fumaça do bom direito e o perigo na demora, requisitos próprios da tutela 

cautelar. 

Tendo ambas as medidas, cautelar e antecipatória, natureza emergencial, e por 

integrarem o gênero das tutelas de urgência, em muitas situações fáticas não se apresenta fácil 

a distinção de qual pleito deve ser intentado. Na realidade, a própria antecipação de tutela tem 

caráter também acautelatório, sendo estreito o limiar entre os dois institutos. 

No direito europeu
22

, a necessidade de antecipação dos efeitos do provimento 

final foi solucionada pelo alargamento do poder geral de cautela conferido ao juiz, não se 

fazendo qualquer diferenciação entre as duas formas. Como, porém, no ordenamento jurídico 

brasileiro, o legislador achou por bem disciplinar a prevenção e a satisfação em institutos 

diversos, a prática forense deparou-se com inúmeras situações fronteiriças, havendo o risco de 

uma medida ser requerida ao invés da outra. Há ainda diversos casos práticos em que a 

própria distinção entre a natureza cautelar ou antecipatória da tutela pretendida mostra-se 

extremamente difícil. 

O uso de medidas cautelares com finalidade diversa da preservação de bens, 

provas e pessoas tornou-se, assim, praxe nos tribunais. “O expediente das impropriamente 

denominadas cautelares satisfativas consistiam na solução criativa dos advogados e dos 

tribunais, para colmatar uma lacuna, que o sistema não tem mais”.
23

 

Dessa forma, ou os pleitos invertidos eram negados pelo simples erro de forma, 

prevalecendo uma interpretação completamente tecnicista; ou o juiz determinava a emenda da 

petição inicial, adequando-se o pedido à natureza processual pertinente. Nesse sentido, a 

máquina judiciária sofria imenso desgaste, além dos potenciais danos à parte pela demora na 

prestação jurisdicional.  
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 Humberto Theodoro Júnior explica as diferenças entre o ordenamento jurídico pátrio e as regras do direito 

europeu, cf. Curso de Direito Processual Civil. 36. ed., v. II, Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 563-565. 
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Para solucionar tal confusão, o legislador introduziu, através da Lei 10.444, de 07 

de maio de 2002, um novo parágrafo ao já modificado artigo 273 do Código de Processo 

Civil. Prevê o dispositivo que, se autor requerer providência de natureza cautelar a título de 

antecipação de tutela, poderá o juiz deferir a medida cautelar em caráter incidental no 

processo ajuizado, quando presentes seus pressupostos. Assim, se houver pleito cautelar sob o 

rótulo de antecipação de tutela, o juiz o deferirá de imediato como incidente do processo 

principal. 

Essa solução, digna de louvor, foi de encontro à autonomia procedimental das 

cautelares. Aliás, com as alterações promovidas ao Código de Processo Civil no ano de 2002, 

esse conceito já deveria ter sofrido revisão, de forma a alterar-se, inclusive, o entendimento 

jurisprudencial de que não podem ser cumulados na mesma demanda pedido principal (de 

mérito) e pedido cautelar. 

Apesar da mens legis acima evidenciada, a doutrina majoritária afirma não ser 

essa fungibilidade recíproca, no sentido de não haver possibilidade de antecipação de tutela 

quando o pedido houver sido erroneamente formulado sob a forma de cautelar. Destacamos, 

contudo, que a conversão do pleito cautelar de caráter satisfativo em tutela antecipada pode 

ser concedida sem maiores rigores técnicos, no caso de já haver sido intentada a ação 

principal, e realizados os ajustes necessários com a emenda da inicial. Bastaria estarem 

presentes os requisitos elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA-DOUTRINÁRIA E AMBIENTAÇÃO 

LEGAL DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR 

 

É natural que o conflito de interesses não esteja adstrito ao campo das relações 

entre os particulares. Sob a égide do Estado Democrático de Direito, estruturado com base no 

princípio da separação de poderes, a Administração Pública tem seu funcionamento regulado 

por normas, sendo limitado o poder de governar. Nesse sentido, os direitos individuais devem 

ser assegurados independentemente contra quem se desenvolva o litígio. 

Por conseguinte, a composição da lide entre o Poder Público e o particular 

também se dá através do processo judicial, instrumento de realização da jurisdição, no qual 

transcorre um lapso temporal, como já afirmado no capítulo anterior, para a necessária 

reconstituição dos fatos e apreciação do direito. Essa projeção temporal, porém, não raras 

vezes compromete a efetividade da prestação jurisdicional, vez que não se tem como escapar 

da implicação processo-tempo. 

Nesse sentido, a utilização de tutelas de urgência pelo particular em face da 

Fazenda Pública apresenta-se de grande utilidade, sendo esta exponencialmente elevada 

quando autoridades da Administração Pública praticam atos arbitrários e ilegais, notadamente 

no que concerne à arrecadação de tributos. De acordo com o professor Hugo de Brito 

Machado, ao menos em matéria tributária quem mais desobedece a lei é o próprio Fisco. 

O Poder Público, por sua vez, procura prover-se de prerrogativas decorrentes de 

seu Regime Jurídico próprio, em compensação ao uso de medidas cautelares e antecipatórias, 

legitimado no Princípio da Supremacia do Interesse Público e na presunção de legitimidade 

dos atos da Administração Pública. Para Leonardo José Carneiro da Cunha, “sempre que se 

concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, admite-se, em contrapartida, uma 

contracautela”
24

. 

A fim de atender suas finalidades, esse processo de re-equilíbrio deve ser pautado 

em justificativas plausíveis, de acordo com o princípio da razoabilidade, o que nem sempre 

ocorre. O Estado, ao contrário, diversas vezes utiliza meios inadequados; visando apenas 

distanciar-se dos particulares, como, por exemplo, através da desenfreada edição de medidas 
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provisórias para a regulamentação do direito processual público
25

, até a Emenda 

Constitucional n. 32 de 2001. 

A atividade legiferante do Poder Executivo, portanto, desnatura sua função 

primordial, fazendo-nos concluir, nos dizeres de Flávia Monteiro de Castro Brandão, que 

 

o Estado brasileiro, mesmo após a consolidação democrática, sempre foi 

caracterizado por uma prevalência do Poder Executivo sobre os Poderes 

Legislativo e Judiciário, não obstante a Constituição da República seja 

enfática na adoção do princípio do equilíbrio entre os poderes, e controle 

mútuo entre os mesmos.
26

 

 

Não se está a questionar as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, porém a 

forma e a intensidade com que as normas de direito processual resguardam-na. Ora, mesmo 

ao maior defensor desses privilégios, não se mostra razoável a quantidade de normas 

protetivas que foram reguladas por meio de medidas provisórias até a Emenda Constitucional 

n. 32, que, por serem de competência do próprio Poder Executivo, feriram tanto o processo 

legislativo adequado quanto o princípio da isonomia. 

 

2.1 MEDIDAS RESTRITIVAS OU IMPEDITIVAS DE LIMINARES CONTRA O 

PODER PÚBLICO 

 

A ordem jurídica brasileira encontra-se inflacionada
27

 com normas impeditivas de 

liminares contra o Poder Público. Defendem alguns doutrinadores que isso se deve ao fato de 

a aplicação do instituto cautelar ter fugido, em alguma medida, aos limites impostos pelos 

seus próprios requisitos de admissibilidade, sendo a edição de “leis expressamente restritivas 

(ou mesmo impeditivas) quanto à concessão de liminares, em razão da matéria ou de algum 

                                                 
25
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tipo de circunstância”
28

, reação absolutamente natural, de forma a evitar o abuso na sua 

concessão e utilização. 

Não nos parece, contudo, correto tal entendimento. Nem o abuso na concessão das 

liminares, nem a infinidade de restrições à sua concessão (mormente quando o pólo contrário 

na demanda for a Fazenda Pública) justificam-se à luz da garantia constitucional do efetivo 

acesso à justiça. Na realidade, as normas restritivas “sempre tiveram um ‘pano de fundo’ 

econômico ou político a ensejar a sua edição. Foram postas em vigência de forma casuística, a 

fim de se proteger certa conjuntura sócio-econômica pela qual passava o Brasil”.
29

 Nesse 

sentido, leciona Renato Luís Benucci: 

 

Tais restrições, invariavelmente, sempre estiveram ligadas a determinada 

conjuntura econômica. Assim, exemplificativamente, a Lei nº 2.770, de 04 

de maio de 1956, que suprimiu a concessão de medidas liminares para a 

liberação de mercadorias de procedência estrangeira, teve por finalidade a 

proteção da incipiente indústria automobilística nacional; a Lei nº 5.021/66, 

que limitou o pagamento de vencimentos e vantagens em sede de mandado 

de segurança, teve por objetivo restringir a discussão da reforma 

administrativa que se implantava à época; a Lei nº 8.076, de 23 de agosto de 

1990, que impediu as medidas liminares em cautelares e em mandados de 

segurança, tinha por objetivo limitar a discussão sobre as reformas 

econômicas implantadas pelo Plano Collor.
30

 

 

Já na década de cinqüenta, a Lei nº 2.410 vedava, em seu artigo 3º, letra a, a 

concessão de liminares, quando porventura requeridas para o desembaraço de bens de 

qualquer ordem vindos a qualquer título do estrangeiro sem licença prévia ou com licença 

considerada falsa. 

Posteriormente, em 04 de maio de 1956, a Lei nº 2.770 foi editada, dispondo que 

nas ações e procedimentos judiciais de qualquer natureza, que visem obter liberação de 

mercadorias, bens ou coisas de qualquer espécie procedentes do estrangeiro, não se 

concederá, em caso algum, medida preventiva ou liminar que, direta ou indiretamente, 

importe na entrega da mercadoria, bem ou coisa. 
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Mais tarde, a Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, em seu artigo 5º, vedou 

liminar em mandado de segurança sobre reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos, ou que conceda aumento ou extensão de vantagens. Comentando esse dispositivo, o 

professor Juvêncio Vasconcelos Viana explica que se, nessas ocasiões, a segurança for 

concedida liminarmente, mas ao final do processo for negada, era praticamente impossível a 

restituição ao status quo ante, conseguindo-se a recuperação dos veículos dispersos no 

território nacional ou a devolução completa dos valores pagos aos servidores. 

Complementando, esclarece: 

 

Tais problemas trouxeram para nossa ordem jurídica, como sabemos, normas 

impeditivas de liminares para a liberação de mercadorias estrangeiras e de 

concessão de aumentos e vantagens para servidores, bem como, em 1964, o 

perfil do pedido de “suspensão de segurança” que temos até hoje (Lei n. 

4.348/64).
31

 

 

Em 16 de julho do mesmo ano, a Lei nº 4.357, em seu art. 39, estabeleceu a não 

concessão de “medida liminar em mandado de segurança, impetrado contra a Fazenda 

Nacional, em decorrência da aplicação da presente Lei”. 

Por sua vez, a Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966, dispõe, no § 4º de seu art. 1º, 

que não se concederá medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens 

pecuniárias a servidores da União, dos Estados ou dos Municípios e de suas autarquias. 

Passadas mais de duas décadas, após a promulgação da Constituição Federal, 

diversas medidas provisórias começaram a regulamentar a matéria, trazendo novos 

impedimentos à concessão de liminares. Primeiramente, a Medida Provisória n. 118, 

transformada na Lei nº 7.969, de 22 de dezembro de 1989, estendeu os efeitos do art. 5º da 

Lei nº 4.348/64 às medidas cautelares. 

Em 23 de agosto de 1990, após a publicação das Medidas Provisórias n.
os

 173, 

181, 186, 197 e 198, todas do mesmo ano, o Congresso Nacional editou a Lei nº 8.076, 

prevendo que, nos mandados de segurança e nos procedimentos cautelares de que tratam os 

artigos 796 e seguintes do Código de Processo Civil, que versem matérias reguladas pelas 

disposições das Leis n
 os

 8.012, de 4 de abril de 1990; 8.014, de 6 de abril de 1990; 8.021, 

8.023; 8.024; 8.029; 8.030; 8.032; 8.033; 8.034, todas de 12 de abril de 1990; 8.036, de 11 de 
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maio de 1990; e 8.039, de 30 de maio de 1990, fica suspensa a concessão de medidas 

liminares, até 15 de setembro de 1992. Essa determinação tinha como objetivo a preservação 

do Plano “Brasil Novo” ou Plano Collor
32

, trazendo um absurdo lapso temporal para a 

proibição das liminares. 

Pouco depois, em 30 de junho de 1992, a Lei nº 8.437 foi publicada, impedindo o 

favorecimento da parte requerente através de decisão liminar nos procedimentos cautelares ou 

em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nas mesmas hipóteses que essas 

não possam ser concedidas em mandado de segurança, quando impugnado ato de autoridade 

sujeita, na via do mandado de segurança, à competência originária do Tribunal ou ainda 

quando esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 

Tal previsão, que representa, no atual estágio legislativo, a principal disciplina 

normativa impeditiva e restritiva de medidas liminares contra atos do Poder Público, veio 

também bloquear a constante utilização da tutela cautelar em substituição ao mandado de 

segurança, em decorrência das diversas proibições em sede de mandamus. 

Por fim, em vista da ausência de proibição de liminares no âmbito da antecipação 

de tutela, o que consistia salutar vazio legislativo
33

, fora editada a Medida Provisória nº 

1.570, convertida na Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, a qual trouxe para a tutela 

antecipada as restrições anteriormente conferidas às cautelares e aos mandados de 

segurança
34

. 

Dessa forma, constata-se que esses impedimentos visaram, a todo custo, evitar a 

produção adiantada de efeitos de qualquer decisão judicial proferida contra o Poder Público. 

Essa atuação deletéria do Poder Executivo, que, através do espúrio instrumento das medidas 

provisórias, não mediu esforços na investida contra os institutos processuais que tornam 

viável a tutela de urgência em face da Fazenda Pública
35

, demonstra profunda resistência à 

moderna noção de efetividade do processo. 

A restrição à concessão de liminares pelo juízo originário da causa não tem, 

porém, razão de existir, pois, na análise para o deferimento ou não da liminar, deve também 
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ser considerado o periculum in mora inverso, afastando, por seu turno, eventual concretização 

de grave risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação para o paciente da 

ordem emanada. 

Na realidade, tais normas de restrição ferem o princípio da isonomia processual e 

do livre acesso à jurisdição, substituindo o juízo de valoração pertencente ao juiz da causa, 

comprometendo, inclusive, o princípio da separação dos poderes, visto que a vedação à 

atividade jurisdicional de urgência fora proposta pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder 

Legislativo, ou mesmo editada através de medidas provisórias, de competência exclusiva do 

chefe do Poder Executivo. 

 

2.2 PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINARES 

 

O chamado Pedido de Suspensão integra o conjunto de medidas tomadas pelo 

Poder Público visando à restrição da concessão de liminares quando requeridas contra atos 

por ele praticados, constituindo verdadeiro “remédio processual colocado a favor da 

Administração e do interesse público por ela tutelado”
 36

. 

Em vista de a limitação ao deferimento das tutelas de urgência não ser total, 

restam inúmeras possibilidades de a Fazenda Pública ver-se na obrigação de ter de cumprir 

uma ordem judicial exarada contra si. Para remediar essa desagradável imposição, não ficou o 

Poder Público inerte, disciplinando a viabilidade de suspensão dos efeitos da decisão 

emanada, tomando como pressuposto a ordem pública, conceito altamente indeterminado. 

Potencialmente, portanto, nenhuma medida judicial ficou fora de seu raio de ação castrativo. 

Cássio Scarpinella Bueno, porém, traz outro raciocínio quanto à gênese do Pedido 

de Suspensão, ou, mais precisamente, da Suspensão de Segurança, que foi a primeira espécie 

daquele. Defende o doutrinador que sua origem tem estreita relação com a ausência de 

previsão de efeito suspensivo nos recursos contra as decisões em mandado de segurança. Para 

ele, como “o sistema recursal não era apto para suspender a eficácia daqueles atos”
37

, a única 

alternativa para “paralisar, quando fosse o caso, a eficácia das liminares e das sentenças 
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preferidas em sede de mandado de segurança”
38

 era a utilização do pedido de suspensão. 

Embora este posicionamento não deixe de seguir uma linha lógica, preferimos a explicação 

acima exposta. 

A discussão sobre a disciplina de tal medida, ainda que relativamente recente, não 

demonstra sua idade. A primeira expressão dessa providência foi introduzida no ordenamento 

jurídico pela Lei nº 191, de 16 de janeiro de 1936, que regulou o processo do mandado de 

segurança previsto na Constituição de 1934. Justificada pelo princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado, à época fundamento compreendido sem qualquer ressalva, 

estava prevista no artigo 13 da lei, cuja redação, conforme a Secretaria de Informações do 

Senado Federal
39

, dispunha, in verbis: 

 

Art. 13. Nos casos do art. 8º, § 9º, e art. 40, poderá o Presidente da Côrte 

Suprema, quando se tratar de decisão da Justiça Federal, ou da Côrte de 

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

representante da pessoa jurídica de direito publico interno interessada, para 

evitar lesão grave à ordem, à saúde, segurança publica, manter a execução do 

acto impugnado até ao julgamento do feito, em primeira ou em segunda 

instâncias. 

 

Patente, portanto, sua finalidade de sobrestar a eficácia da decisão favorável ao 

impetrante. O Código de Processo Civil de 1939, por sua vez, ainda manteve o instituto 

apenas no âmbito do mandado de segurança. O artigo 328, inserto no Título V, Do mandado 

de segurança, Livro IV, Dos Processos Especiais, conservou as causas justificadoras do 

Pedido de Suspensão. Vejamos: 

 

Art. 328. A requerimento do representante da pessoa jurídica de direito 

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

pública, poderá o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de 

Apelação, conforme a competência, autorizar a execução do ato impugnado. 

 

Posteriormente, com a Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, que alterou 

disposições do Código de Processo Civil de 1939 relativas ao mandado de segurança, o 

Pedido de Suspensão foi mantido, entretanto com algumas modificações, se comparado com a 

disciplina anterior. A redação original prescrevia, in verbis: 
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Art. 13. Quando o mandado fôr concedido e o presidente do Supremo 

Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos ou do Tribunal de Justiça 

ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, dêsse seu ato caberá 

agravo de petição para o Tribunal a que presida. 

 

Percebe-se, dessa forma, que a norma fez menção apenas à supressão dos efeitos 

da sentença, o que acarretou uma discussão doutrinária acerca de sua aplicação também em 

relação às medidas liminares. Além disso, foram retirados do texto os motivos ensejadores do 

requerimento da suspensão, de forma que a justificativa para sua outorga ficou dependendo 

unicamente da vontade do presidente do tribunal competente, diferentemente das previsões 

anteriores, que traziam como pressuposto a lesão ou o perigo de lesão à ordem pública. 

Apesar dessas falhas na elaboração do dispositivo, a primeira vez que a medida 

foi utilizada em maior escala deu-se justamente no período de sua vigência. Celso Agrícola 

Barbi, citado por Juvêncio Vasconcelos Viana, recorda que 

 

nos anos de 1946 a 1955, a propósito das importações de bens, 

especialmente automóveis, que as autoridades do executivo sustentavam não 

obedecer às exigências fiscais e cambiais. Surgiram então os denominados 

mandados de segurança coletivos, para a liberação de centenas de veículos 

de uma só vez. Obtida a liminar e retirados da Alfândega os carros, os 

impetrantes desinteressavam-se do andamento do feito, retardavam-no 

deliberadamente, ou mesmo promoviam seu extravio, em conluio com 

funcionário menos inescrupulosos... Outra modalidade de larga utilização 

daquela medida consistiu no uso de mandados de segurança coletivos, 

abrangendo, em litisconsórcio ativo, centenas e até mesmo milhares de 

funcionários públicos, pleiteando equiparação ou aumento de vencimento ou 

outras vantagens pecuniárias.
 40

 

 

A omissão da Lei nº 1.533/51, em seu original, somente foi suprida no ano de 

1964. No processo de proteção do Poder Público em juízo, o legislador considerou imperiosa 

a necessidade de se estabelecerem regras procedimentais para a ação mandamental, 

introduzindo no ordenamento jurídico diversas normas do interesse da parte impetrada, 

através da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964. Seu artigo 4º dispunha: 
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Art. 4º. Quando a requerimento de pessoa jurídica de direito público 

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

pública, o presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do 

respectivo recurso (vetado) 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. 

 

Em vista da promulgação do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, em 11 

de janeiro de 1973, alterações em diversas leis esparsas tiveram de ser realizadas, a fim de 

adaptar todas as regras de processo civil ao novo diploma legal. Assim, a Lei 6.014, de 27 de 

dezembro de 1973, alterou o texto primitivo do artigo 13 da Lei nº 1.533/51, cujo teor passou 

a ser o seguinte: 

 

Art. 13. 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 Suspensão de Segurança foi estendida à ação civil pública através do § 1º do 

artigo 12 da Lei nº 7.437, de 24 de julho de 1985. A única diferença entre as medidas refere-

se ao prazo para cabimento do agravo da decisão, que fora reduzido, na ação civil, para 

apenas cinco dias. 

Posteriormente, o instituto passou a ser disciplinado também pela Lei nº 8.437, de 

30 de junho de 1992, tendo sua extensão ampliada para as decisões liminares e sentenças, 

tanto nas ações cautelares, quanto nas ações civis públicas e ações populares. De acordo com 

Cássio Scarpinella Bueno, a Lei nº 8.437/92 ampliou sobremaneira a aplicação do Pedido de 

Suspensão: 

 

Já sob a égide da Constituição de 1988, a Lei 8.437/92 acabou por estender, 

genericamente, a todas as outras ações que dirigidas (ou potencializadas) 

contra os atos praticados pelo Poder Público, pudessem assumir caráter 

cautelar (inclusive liminarmente), as restrições encontradiças no sistema 

jurídico para a concessão de liminares em se tratando de mandado de 

segurança (individual), já referidas.
41
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Nos anos de 2000 e 2001, constatamos que o Poder Executivo, em vista de fazer 

campanha explícita para a desestatização de vários segmentos da economia, editou inúmeras 

medidas provisórias que alteraram o instituto, alargando, assim, o emprego das normas 

restritivas. De acordo com Reis Friede, deve 

 

(...) ser expressamente consignado que, de certa forma, todas essas restrições 

incorporadas à Lei 8.437/92 tiveram como principal (e velado) objetivo, 

segundo expresso entendimento de diversos doutrinadores, prover o governo 

de instrumentos jurídicos mais efetivos com o intuito último de sustar, com 

plena eficácia, liminares contra o processo de privatizações, consignando, 

por vias transversas, novos elementos infraconstitucionais de restrição de 

concessão de medidas liminares (cautelares e antecipatórias) (...)
42

 

 

Essas modificações tiveram como objetivo, portanto, barrar a eficácia de qualquer 

decisão judicial que atrapalhasse o processo de privatização de empresas públicas. De acordo 

com Marcelo Abelha Rodrigues, “o ‘legislador’ modificou sensivelmente a estrutura das 

hipóteses de cabimento da suspensão de segurança, apenas com uma única finalidade: evitar 

que ações civis públicas que estavam em curso pudessem impedir as privatizações, ocorridas 

em massa durante o governo anterior”
43

. 

A Medida Provisória n. 1.570, de 26 de março de 1997, ampliou a incidência do 

Pedido de Suspensão também às decisões de antecipação de tutela em face da Fazenda 

Pública. Vejamos seu artigo 1º, in verbis: 

 

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código 

de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 

4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de 

junho de 1966, e nos arts 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. 

 

Após as reedições 1.570-1, 1.570-2, 1.570-3, 1.570-4 e 1.570-5, o Congresso 

Nacional converteu essa Medida Provisória na Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, cujo 

artigo 1º tem redação idêntica ao acima transcrito. 

Conclui-se, portanto, que muitas medidas de urgência favoráveis ao particular, 

contra a Fazenda Pública, podem ter, a qualquer momento, seus efeitos sustados pelo 
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Presidente do Tribunal competente através da utilização do Pedido de Suspensão. Basta 

estarem insertas nos pressupostos de ferimento à ordem, saúde, economia e segurança 

públicas, conceitos, diga-se de passagem, altamente vagos. 

Não podemos deixar de constatar, mais uma vez, a contra-mão que o direito 

processual público vem tomando nas últimas décadas. “Não obstante a clara tendência do 

processo civil moderno à efetividade e à universalidade da tutela jurisdicional, observa-se em 

nosso país uma persistente resistência ideológica à plena aplicação da efetividade jurisdicional 

em face do Poder Público.”
44
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CAPÍTULO 3 

 

3 AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO 

TEXTO LEGAL DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 

8.437/92 
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3 AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO TEXTO LEGAL DO ARTIGO 

4º DA LEI Nº 8.437/92 

 

Ao longo dos anos, o Poder Executivo mostrou-se pródigo na edição de medidas 

provisórias em toda e qualquer área do Direito, ignorando seus requisitos de relevância e 

urgência, o que acabou por deturpar instituto tão útil ao Estado Democrático de Direito. Não 

fosse essa atuação “legiferante”, bastaria, para o exame do objeto do presente estudo, afirmar 

que o Pedido de Suspensão disciplinado pelo artigo 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 

1992, foi elaborado a fim de alargar as prerrogativas da Fazenda Pública. 

Ocorre que o regime desse instituto sofreu diversas modificações provocadas por 

várias medidas provisórias, todas editadas sob um “pano de fundo” econômico, de 

privatização das empresas estatais. Nas palavras de Reis Friede, “nesse diapasão analítico, 

vale registrar que, em termos objetivos, a Lei nº 8.437/92 foi, numa inacreditável confusão 

legislativa patrocinada pelo Executivo, alterada inúmeras vezes através de diversas medidas 

provisórias”
45

. 

A própria redação atual do dispositivo firmou-se pela Medida Provisória n. 2.180-

35, de 24 de agosto de 2001, cuja origem remonta à Medida Provisória (MP) n. 1.798, de 13 

de janeiro de 1999, passando-se também pelas edições de n
os

 1.906, 1.984 e 2.180, mais suas 

inúmeras reedições. Apesar desse intenso desenvolvimento normativo, ressaltamos, porém, 

que nem todas essas normas modificaram a disciplina do Pedido de Suspensão; não sendo, 

portanto, pertinente, nesse momento, ater-nos à totalidade de seus textos. 

Diante disso, Cássio Scarpinella Bueno afirma que se deve atentar apenas para a 

forma final do Pedido de Suspensão, ou seja, para a 35
a
 edição da MP 1.798, a qual foi 

devidamente congelada pelo art. 2º da Emenda Constitucional n. 32, de 11 de setembro de 

2001
46

.  

Com a devida vênia, todavia, não vislumbramos o mesmo entendimento. Parece 

claro que a análise dessas alterações atende, ao menos, à finalidade de constatar o abuso na 

edição de medidas provisórias e a forma displicente com que o Executivo as promove, 

apresentando-se este, por conseguinte, como um péssimo legislador. Em conclusão, é 
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oportuno citar, e, no que couber, examinar, cada uma dessas mudanças, promovendo uma 

listagem da evolução do diploma legal. 

Ressaltemos, primeiramente, que a edição desenfreada de medidas provisórias 

dispositivas do direito processual público feriu gravemente a previsão constitucional de 

relevância e urgência para sua utilização desse instituto. Na realidade, o uso indiscriminado de 

medidas provisórias vai de encontro ao princípio da moralidade da Administração Pública. 

Vemos também como imprescindível esclarecer que a numeração dessas medidas provisórias, 

apesar de inúmeras reedições serem exatamente iguais às anteriores, não seguiram uma linha 

lógica, sofrendo três alterações sem qualquer razão aparente. Quanto ao assunto, o verdadeiro 

motivo para essas renumerações não está completamente encoberto. De acordo com Renato 

Luís Benucci: 

 

A causa de freqüente modificação da numeração desta famigerada medida 

provisória também parece óbvio: é uma manobra vil do Poder Executivo 

para que eventual ação direta de inconstitucionalidade perca o objeto, o que 

acaba por eternizar eventual sobre a inconstitucionalidade da medida 

provisória (com efeito, contra a Medida Provisória nº 1.798 foi ajuizada a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.974/DF que foi extinta por perda 

de objeto em 16.08.1990, exatamente pela mudança da numeração). Some-se 

a isto as inúmeras modificações de dispositivos ocorridas entre cada edição 

da medida provisória em testilha, tornando dificultosa e quase impraticável a 

tentativa de sistematização, evidenciando a nítida e atabalhoada usurpação 

da função de legislar pelo Poder Executivo.
47

 

 

Iniciando a evolução do texto legal, constata-se que o caput do artigo 4º da Lei nº 

8.437/92, cuja redação original foi baseada no texto do artigo 4º da Lei nº 4.348/64 e no §1º 

do artigo 12 da Lei nº 7.347/85, não sofreu qualquer alteração desde sua publicação. Vejamos, 

in verbis: 

 

Art. 4°. 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. 
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Além da cabeça do artigo, o texto primitivo trazia três dos nove parágrafos atuais. 

O primeiro deles, contudo, é o único elaborado exclusivamente pela atuação do Poder 

Legislativo. Trata do âmbito de incidência do Pedido de Suspensão: 

 

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de 

ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil 

pública, enquanto não transitada em julgado. 

 

Os outros dois parágrafos referem-se, respectivamente, à oitiva da parte autora e 

do membro do Ministério Público e ao cabimento de agravo da decisão que conceder ou negar 

a suspensão. Dispunham, in verbis: 

 

§ 2° O presidente do tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em 

cinco dias. 

 

§ 3° Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no 

prazo de cinco dias. 

 

A primeira ação do Poder Executivo que incidiu na disciplina do instituto, mesmo 

indiretamente, deu-se quase um ano e meio depois, quando o Poder Executivo editou a 

Medida Provisória n. 375, de 23 de novembro de 1993. Como seu propósito era restringir o 

deferimento de medidas liminares de modo geral, houve, conseqüentemente, um 

esvaziamento do Pedido de Suspensão
48

. 

A MP 375 previa, dentre outros, que o juiz, ao analisar a concessão da medida 

cautelar ou liminar deveria considerar, além dos pressupostos de direito aplicáveis à espécie, a 

ocorrência, ou o seu risco, de grave lesão ao interesse público, ou à ordem, à saúde, à 

segurança ou à economia pública; assim entendida a situação que, da ordem judicial, puder 

decorrer dano de difícil reparação em conseqüência da suspensão ou interrupção de atos e 

procedimentos administrativos ou da execução de serviço ou obra de interesse público, bem 

como do desembolso de importâncias ou da liberação de bens. Ora, atentar para esses outros 

requisitos nada mais é que a apreciação do “periculum in mora inverso”, não sendo necessária 

nova regulamentação nesse sentido. 
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Posteriormente, após o Supremo deferir a suspensão dos efeitos dessa medida 

provisória
49

, a norma perdeu a eficácia, não sendo apreciada pelo Congresso em tempo 

oportuno. A fundamentação do julgamento considerou a medida como real obstáculo à 

prestação jurisdicional, obstruindo o serviço da justiça, além de atentar contra a separação dos 

poderes. 

A participação efetiva do Executivo no texto da Lei nº 8.437/92 iniciou-se apenas 

em janeiro de 2000, com a Medida Provisória n. 1.984-13. Antes de adentrar no âmbito das 

alterações propriamente ditas, chamemos a atenção para o fato de não haver qualquer 

alteração na numeração, à exceção do dígito da reedição, nem na ementa da medida, apesar de 

se tratar, na realidade, de uma nova disciplina. Para o professor Juvêncio Viana Vasconcelos, 

 

A Medida Provisória 1.984 chegou com a ‘onda’ das privatizações bem 

como com as ações que buscavam correção de saldos do FGTS em planos 

econômicos do começo da década. Veio, como noticiou a imprensa de então, 

para dificultar as vitórias judiciais do funcionalismo e para retardar o 

cumprimento de sentenças que impliquem gastos para o tesouro.
50

 

 

Na ocasião, acrescentaram-se os §§ 4º e 5º ao artigo 4º, ampliando a 

recorribilidade dos entes estatais contra o deferimento de medidas liminares de modo geral. O 

§ 4º previa a possibilidade de um novo pedido de suspensão, caso o primeiro tivesse sido 

indeferido, tornando o acesso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, 

independente da matéria tratada, bem mais amplo para o Poder Público, verbis: 

 

§ 4
o
  Negada a suspensão, mesmo antes da interposição do agravo a que se 

refere o parágrafo precedente, caberá novo pedido de suspensão ao 

Presidente do Tribunal competente para julgar eventual recurso especial ou 

extraordinário. 

 

O § 5º, por sua vez, afirmou que o agravo de instrumento e o novo pedido de 

suspensão são independentes entre si. Vejamos: 

 

§ 5
o
  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. 
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Outra significativa modificação ocorreu com a Medida Provisória n. 1984-16, de 

06 de abril de 2000, que reformulou o texto do § 3º e adicionou os §§ 6º, 7º e 8º. Novamente, 

porém, não houve qualquer alteração externa que evidenciasse tamanha modificação. Cássio 

Scarpinella Bueno, após demonstrar a importância da nova medida, como os novos parágrafos 

à lei da Ação Civil Pública e à Lei de Improbidade Administrativa, também os artigos 1º-B e 

1º-C da Lei 9.494/97, e o parágrafo único do artigo 467 da Consolidação das Leis 

Trabalhistas, afirma: 

 

Tratou-se, em suma, de nova medida provisória, substancialmente diversa de 

todas que a precederam. Mas – e aqui o problema – sem nenhuma alteração 

formal ou externa; sem nenhuma indicação de que se tratava de ato diverso 

dos demais. Nem sequer o seu número, friso este ponto, foi alterado a título, 

senão de alerta, ao menos de aviso. No que me interessa para este trabalho, 

outrossim, a ementa é idêntica: como as novas regras foram introduzidas em 

diplomas legais que já estavam sendo alterados anteriormente, nenhuma 

modificação externa pôde ser constatada
51

 

 

Então, ampliaram-se, sobremaneira os termos restritivos da Lei nº 8.437/92, 

permitindo, além da anterior repetição do pedido de suspensão da medida liminar 

eventualmente deferida pelo juiz a quo, que havia sido introduzido pela Medida Provisória n. 

1984-13, a concessão de efeito suspensivo liminar pelo presidente do tribunal a que estiver 

adstrito o julgador; a chamada suspensão com efeitos retroativos e a denominada suspensão 

coletiva de liminares. Vejamos, in verbis: 

 

§ 3
o
  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no 

prazo de cinco dias, que poderá ser recebido com efeito suspensivo. 

 

§ 6
o
  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.  

 

§ 7
o
  Ao verificar que a liminar esgotou, no todo ou em qualquer parte, o 

objeto da ação ou foi deferida em flagrante ofensa à lei ou a jurisprudência 

de tribunal superior, o presidente do tribunal poderá suspendê-la com 

eficácia retroativa à data em que foi concedida, tornando sem efeito qualquer 

ato executivo dela decorrente. 

 

§ 8
o
  As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma 

única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da 
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suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do 

pedido original. 

 

Quase dois meses depois, a Medida Provisória n. 1984-18, de 1º de junho de 

2000, modificou a redação dos §§ 3º e 4º e incluiu um novo § 5º ao artigo 4º da Lei 8.437. 

Primeiro, quanto ao agravo da decisão da suspensão, estabeleceu que este deve ser levado a 

julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Depois, redisciplinou, em seu § 4º, o Novo 

Pedido de Suspensão, ou Suspensão da Suspensão, cuja redação dava oportunidade à 

interpretação de que o particular poderia também se valer da medida para se alçar às Cortes 

Superiores. Por fim, confundiu demasiadamente as normas relativas ao agravo e à suspensão 

requerida aos tribunais superiores, renumerando, ao final, os últimos parágrafos. Vejamos, in 

verbis: 

 

§ 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 Negado provimento ao agravo de que trata o parágrafo anterior, caberá 

novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para julgar 

eventual recurso especial ou extraordinário. 

 

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 

anterior, 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 Ao verificar que a liminar esgotou, no todo ou em qualquer parte, ou 

objeto da ação ou foi deferida em flagrante ofensa à lei ou a jurisprudência 

de tribunal superior, o presidente do tribunal poderá suspendê-la com 

eficácia retroativa à data em que foi concedida, tornando sem efeito qualquer 

ato executivo dela decorrente. 

 

§ 9º 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. 
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A Medida Provisória nº 1.984-19 alterou mais uma vez a redação dos §§ 2º e 4º, 

reduzindo o prazo da oitiva do autor e do Ministério Público de cinco dias para 72 horas, e 

impedindo que o Novo ou o segundo Pedido de Suspensão pudesse ser formulado por quem 

não tivesse legitimidade para requerer o primeiro. Isso porque, conforme visto, o texto 

anterior dava azo a que o particular também se utilizasse da medida. Ou seja, a falha da 

redação anterior que dava ensejo à interposição do novo pedido de suspensão pelo particular 

foi corrigida. Vejamos: 

 

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, 

em setenta e duas horas. 

 

§ 4º Se do julgamento no agravo de que trata o parágrafo anterior resultar a 

manutenção ou restabelecimento da decisão de que pretende suspender, 

caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para 

conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.  

 

O § 8º, que tratava da suspensão de liminares com efeito retroativo, em vista do 

deferimento da suspensão cautelar pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº2.251/DF, foi eliminado pela Medida Provisória n. 1.984-22, de 27 de 

setembro de 2000, sendo necessária nova numeração ao último parágrafo. Também, nesse 

momento, foram unificados os regimes do “novo” pedido de suspensão nas Ações Cautelares 

e Mandado de Segurança, em vista da incorporação dos §§1
o
 e 2

o
 ao artigo 4º da Lei 4.348/64. 

Mais tarde, a Medida Provisória 2.102-31, de 24 de maio de 2001, trouxe a última 

alteração aos parágrafos relativos ao Novo Pedido de Suspensão, dando aos §§ 4º e 5º do art. 

4º da Lei 8.437/92 sua atual redação. Apenas permutou a expressão parágrafo anterior ao 

número do parágrafo correspondente. 

Por fim, dia 24 de agosto de 2001, foi editada a última medida provisória que 

modificou o artigo 4º da Lei nº 8.437/2: a MP 2.180-35. Com essa derradeira alteração, 

introduziu-se a maior novidade do Pedido de Suspensão nas ações cautelares, ações civis 

públicas e ações populares: a ultratividade. Talvez porque previsível, nos bastidores das casas 

legislativas, a proximidade da promulgação do que veio a ser a Emenda Constitucional n. 32, 

em setembro de 2001; e já certo de que haveria uma absurda norma de transição que 

conservaria todas as medidas provisórias até então editadas, tratou o Executivo de dar efeito 

prolongado para a suspensão das decisões, acrescentando, para tanto, mais um parágrafo, in 

verbis: 
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§ 9
o
  A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o 

trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. 

 

Com a Emenda Constitucional n. 32, publicada dia 11 de setembro de 2002, todas 

essas transformações no instituto sub examen foram enraizadas no ordenamento jurídico 

pátrio. Apesar de um dos objetivos da Emenda ter sido vedar as desenfreadas edições e 

reedições dessas normativas, atentando pela imoralidade com que diversas situações jurídicas 

eram disciplinadas por poder incompetente, sua norma de transição acabou dando eficácia 

prolongada às medidas provisórias até então editadas. Previa o artigo 2º da Emenda: 

 

Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação 

desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as 

revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. 

 

Talvez o motivo desse congelamento tenha sido justamente uma negociação 

política realizada nos bastidores do Congresso Nacional para a aprovação dessa alteração 

constitucional. Dessa forma, a Lei nº 8.437/92, após várias ampliações e reduções, teve sua 

redação estagnada, já que a maioria de seus parágrafos tinha sido criada ou modificada por 

meio de medida provisória, que agora somente perderá o efeito quando apreciada pelo Poder 

Legislativo ou revogada por meio de lei ordinária. 

Percebemos, portanto, que, instantaneamente, inúmeras medidas provisórias 

transformaram-se numa previsão legislativa sui generis, visto que sua vigência e eficácia não 

dependem mais de qualquer prazo ou manifestação por parte do Poder Legislativo ou 

Executivo. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno: 

 

A leitura deste dispositivo é clara o suficiente para atestar que todas as 

medidas provisórias até a publicação da Emenda Constitucional n. 32 (12-9-

2001) ficaram ‘congeladas’ – mantidas, feitas ‘permanentes’ – até ulterior 

deliberação normativa. Inviável que matéria processual – ou, de forma mais 

ampla, que diga respeito a cidadania – seja veiculada por medida provisória 

desde a atual redação do art. 62 da Constituição Federal (cf. o § 1º, I, a e b), 

a Medida Provisória n. 2.180 – a exemplo de tantas outras – está, desde 

então, estabilizada até ulterior deliberação legislativa.
52
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Assim, equivocadamente foi estabelecido um “direito adquirido” às medidas 

provisórias até então criadas, transformando-as em não provisórias, ou, mais precisamente, 

em medidas permanentes. 

Apesar desse disparate na disciplina do Pedido de Suspensão, o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, manifestaram-se pela 

constitucionalidade dessas restrições, agindo, por conseqüência, muito mais como Tribunais 

políticos do que como Tribunais jurisdicionais. Quanto ao controle de constitucionalidade 

exercido sobre tais diplomas, ateremo-nos ao assunto mais adiante. 
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4 APLICAÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR DA LEI 

Nº 8.437/92 

 

4.1 PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS 

 

Os artigos 162 e 163 do Código de Processo Civil apresentam uma classificação 

dos atos praticados pelo juiz, dividindo-os em sentença, decisão interlocutória, despacho e 

acórdão. De acordo com o texto legal, sentença é o ato pelo qual se põe termo ao processo, 

decidindo ou não o mérito da causa; decisão interlocutória, a manifestação que, no curso do 

processo, resolve questão incidente; despacho, todos os demais atos, praticados de ofício ou a 

requerimento da parte, como aqueles que dão impulso oficial ao feito; e, por fim, acórdão, o 

pronunciamento dos tribunais que decida questão de mérito. 

Percebemos que o legislador não trouxe, dentre esse elenco, todos os 

pronunciamentos atribuídos aos órgãos judiciais, não podendo essa lista ser considerada um 

rol taxativo. Atos como a realização de audiência, inquirição de testemunhas, tomada de 

depoimento pessoal, diligências, dentre outros, seriam, segundo essa divisão, considerados 

despachos, decisões interlocutórias ou sentença. Dessa forma, William Santos Ferreira afirma: 

 

(...) a enumeração da lei não é exaustiva, até porque, na lição de Nelson Nery 

Jr., nos tribunais foram considerados apenas no artigo 163 as decisões 

coletivas, quando se sabe que inúmeras outras decisões proferidas são 

monocráticas, inclusive expressamente previstas no Código de Processo 

Civil, como o indeferimento da liminar, pelo relator, dos embargos 

infrigentes (art. 532), de outros recursos (art. 557 e seus parágrafos) etc.
53

 

 

Independente dessa falha, constata-se que o critério tomado pelo legislador ao 

classificaçar os pronunciamentos do juiz foi a finalidade do ato, ou seja, seu objetivo ou suas 

conseqüências. Assim, caso haja decisão que ponha fim ao processo, esta será denominada 

uma sentença; se possuir cunho decisório, mas não extinguir o processo, denominar-se-á 

decisão interlocutória; e, vindo a não se inserir em nenhuma das duas categorias anteriores, 

será apenas um despacho. 

                                                 
53

 FERREIRA, William Santos. Tutela antecipada no âmbito recursal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2000. (Recursos no processo civil; 8), p. 191. (grifo do autor) 



 48 

Para Tereza Arruda Alvim Wambier
54

, porém, as decisões judiciais devem ser 

classificadas segundo a natureza de seu conteúdo, e não seu propósito. Consideramos, 

contudo, que a finalidade do ato e o seu conteúdo apresentam-se como elementos 

intrinsecamente ligados, já que, a partir da constatação de suas conseqüências, compreende-se 

seu teor, não se podendo dissociar esses dois conceitos. 

Essa distinção entre o propósito e o conteúdo da decisão mostra-se bastante 

pertinente com o estudo do sistema recursal brasileiro, principalmente quanto ao dispositivo 

contido no artigo 504 do Código de Processo Civil, que impede a interposição de qualquer 

recurso dos despachos de mero expediente. 

É que, caso se levasse em conta apenas a destinação do ato, muitas manifestações 

do juiz não seriam passíveis de impugnação recursal, devendo-se, para afastar essa esdrúxula 

conclusão, analisar o conteúdo decisório de determinados “despachos”, e não apenas sua 

forma exterior. Se houver algum gravame ou prejuízo a uma das partes do processo, ou 

terceiro interessado, não se estará diante de um despacho de mero expediente, e sim de uma 

decisão interlocutória, passível de ser recorrida. 

É de extrema importância, portanto, analisar o que o ato judicial determina, 

juntamente com seu propósito. Mais ainda, para compreender o nosso sistema recursal, 

assevera-se essencial a verificação de qual espécie de decisão que se intenta impugnar. 

Por fim, não podemos deixar de demonstrar que as decisões interlocutórias e as 

sentenças são espécies do gênero decisão. As duas primeiras têm significado restrito, 

conforme suas definições acima explicadas, em comparação com o gênero, que, por sua vez, é 

espécie dos pronunciamentos judiciais. 

 

4.2 CABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO 

 

Após essa compreensão inicial em torno dos pronunciamentos judiciais, cabe, 

agora, delimitar quais desses atos praticados pelo juiz são passíveis de terem seus efeitos 

cassados através do Pedido de Suspensão previsto pela Lei nº 8.437/92. 

Inicialmente, destacamos, a partir da leitura integrada da cabeça do artigo 4º e de 

seu § 1º, que o objeto da suspensão por parte do Presidente do Tribunal competente não é a 
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decisão do juiz, e sim a execução desta. A expressão Pedido de Suspensão de liminar, 

corrente na doutrina e meio forense, mostra-se tecnicamente equivocada, já que o que se está 

a sustar é a eficácia do provimento, e não seu conteúdo. A decisão judicial somente será 

suspensa no caso de concessão de efeito suspensivo em recurso contra ela interposto. 

Apesar disso, manifestamo-nos pelo uso das duas denominações, Pedido de 

Suspensão de Liminar e Pedido de Suspensão dos efeitos da liminar, porquanto o apego à 

tecnicidade não se mostra cabível em grau tão elevado. Aliás, falar em suspensão da decisão 

torna o discurso, diversas vezes, bem mais compreensível, razão pela qual usaremos ambas no 

decurso de nosso estudo, não se esquecendo, todavia, qual o real alcance da suspensão. 

Antes de adentrarmos no campo de incidência do Pedido de Suspensão, atentemos 

ainda para o fato de a ementa da Lei nº 8.437/92 referir-se, de forma expressa, a medidas 

cautelares contra atos do Poder Público, dando a entender que irá regulamentar matéria 

pertinente apenas à tutela cautelar. Já seu artigo 1º, ao prever a vedação de toda e qualquer 

medida liminar nos procedimentos cautelares e outras ações de natureza cautelar ou 

preventiva, aponta para uma abrangência bem maior, não fazendo, em momento algum, 

qualquer distinção de ordem processual. 

Quanto à aplicação do instituto sub examen, porém, deve o examinador ater-se 

especificamente ao caput do artigo 4º e seu § 1º, in verbis: 

 

Art. 4°. 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. (destaque nosso) 

 

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de 

ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil 

pública, enquanto não transitada em julgado. (destaque nosso) 

 

Analisando o dispositivo, temos que a expressão liminar nas ações movidas 

contra o Poder Público ou seus agentes traz-nos três importantes observações. Primeiro, o 

significado e a abrangência da expressão liminar, que serão dissecados na seção seguinte. 

Segundo, a possibilidade de se interpor Pedido de Suspensão tanto nos processos 
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desenvolvidos contra a pessoa jurídica de direito público, como naqueles contra a pessoa 

física, agente do Poder Público, quando tratar de matéria pertinente à atuação de sua função. 

Ressalte-se que agentes públicos são todas as pessoas físicas que exercem função 

pública, com ou sem vínculo empregatício, compreendendo tanto os servidores do Poder 

Executivo, quanto aqueles do Legislativo e Judiciário. Consoante classificação proposta por 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
55

, estão abrangidos os agentes políticos, os servidores 

públicos, os militares e os particulares em colaboração com o Poder Público. 

Para a terceira observação, devemos, contudo, reter maior atenção, a fim de se 

analisar qual a amplitude do termo “ações movidas contra o Poder Público”. Se 

considerarmos o seu sentido mais amplo, a medida aplicar-se-ia a liminares nos processos de 

ação de rito ordinário, de rito sumário, ação declaratória, anulatória, ou constitutiva, de 

medida cautelar, de mandado de segurança, de ação civil pública, dentre inúmeras outras. 

Apesar de esse raciocínio parecer o mais correto, algumas razões nos fazem 

entender que essa expressão deve ser tomada num sentido mais restrito. O artigo 1º da Lei nº 

9.494 é uma dessas justificativas, visto que ampliou a incidência da medida para as decisões 

de antecipação de tutela, dando a entender que as liminares de tutela antecipada ainda não 

estavam sob a incidência do Pedido de Suspensão. Também não teria sido coerente a Medida 

Provisória n. 1.984-22 inserir os parágrafos 1
o
 e 2

o
 ao artigo 4º da Lei nº 4.348, que trata da 

Suspensão de Segurança, pois esses apenas repetem o que já estava disciplinado na Lei nº 

8.437. Assim, caso o Pedido de Suspensão da Lei nº 8.437/92 pudesse ser aplicado em 

qualquer liminar concedida contra o Poder Público, nem o artigo 1º da Lei nº 9.494/97 

(especificamente quando tratou do cabimento à tutela antecipada da medida sub examen) nem 

a incorporação dos parágrafos 1º e 2º à Lei nº 4.348/64 teriam sido necessários. 

Esses fatores nos levam a concluir, portanto, que a disciplina da Lei nº 8.437 não 

se revela tão abrangente assim, ainda que, num primeiro momento, a cabeça de seu artigo 4º 

faça crer que, tratando-se de liminares, em qualquer processo poderia ser intentado o Pedido 

de Suspensão.  

A pergunta contra quais decisões pode ser interposto o incidente é esclarecida 

pela redação do § 1º do artigo 4º. Esse dispositivo prevê que o caput do artigo também se 

aplica às sentenças nos processos de ação cautelar, ação civil pública e ação popular. Assim, 

concluímos que o Pedido de Suspensão aplica-se às liminares e sentenças nos processos de 
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ação cautelar, ação civil pública e ação popular. Apesar de os doutrinadores não adentrarem 

na discussão de quais as decisões que podem sofrer a castração desse instituto, o professor 

Juvêncio Vasconcelos Viana comunga deste ponto de vista, afirmando que “o pedido de 

suspensão foi previsto para as liminares e sentenças das ações cautelares, ações civis públicas 

e ações populares (Lei 8.437/92, art. 4º, § 1º)”
56

. Pedimos licença para alargar sua incidência 

contra qualquer ato do juiz que tenha conteúdo decisório, seja decisão in limine, no curso 

regular do processo, ou na sentença. 

Quanto à conclusão de que esse dispositivo é cabível nas decisões em processos 

cautelares, devemos ter em mente a distinção, já comentada, entre decisões em medidas 

cautelares e natureza cautelar das decisões. Partindo dessa premissa, chegamos ao acerto de 

que apenas será aplicada a suspensão nos procedimentos cautelares propriamente ditos, e não 

em toda manifestação de cunho preservativo e assecuratório. Assim, a disciplina da Lei nº 

8.437 não poderá ser estendida aos mandados de segurança, independente da discussão sobre 

sua natureza jurídica. No writ, aliás, já há instituto análogo: a Suspensão de Segurança, 

regulada pela Lei nº 4.348/64. Por vias tranversas, mas chegando à mesma conclusão, Cássio 

Scarpinella Bueno afirma: 

 

Em suma, sempre me pareceu acertado o entendimento de que a Lei n. 

4.348/64 (que estabelece normas processuais relativas ao mandado de 

segurança) e a Lei 8.437/92 (que estabelece normas processuais relativas às 

ações cautelares contra o Poder Público) não se comunicam, mantendo, cada 

uma delas, seu campo de incidência restrita, leis específicas que são.
57

 

 

Destacando-se que as normas pertinentes ao Pedido de Suspensão nas ações 

cautelares não se aplicam à suspensão de segurança, cabe, então, reconhecer outra espécie de 

decisão que pode ser atacada pelo primeiro instituto: a antecipação de tutela. Essa 

possibilidade está reconhecida no artigo 1º da Lei 9.494/97, e não pela suposta identidade 

entre as tutelas cautelar e antecipada, as quais, como já afirmado, não podem ser confundidas. 

Necessita-se também ressaltar que, quando o ato atacado for uma sentença, trata-

se de suspensão de uma execução provisória, já que se está diante de uma decisão ainda não 

transitada em julgado, podendo a mesma ter sido impugnada mediante recurso recebido 

apenas no efeito devolutivo. Por fim, a expressão “enquanto não transitar em julgado” nem 
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precisaria constar na redação do artigo, porquanto é sabido que das sentenças contra as quais 

não cabe mais recurso promove-se execução definitiva, e não execução provisória. 

 

4.3 LIMINARES 

 

De acordo com De Plácido e Silva 
58

, o termo liminar deriva do latim liminaris e 

quer dizer tudo que se faz inicialmente, no começo, sem mais tardança, antes de qualquer 

outra coisa. Para José Cretella Júnior
59

, significa limiar, soleira, entrada, porta, pertencente 

ainda à família do termo limes, limitis, linde, fronteira, raia, limite. 

No âmbito da ciência do direito, porém, constitui-se em expressão complexa e 

controvertida. Considerando apenas seu conteúdo terminológico, pode ser considerada 

decisão liminar qualquer manifestação do juiz que se dê no início do processo, tais como o 

indeferimento da petição inicial, despacho determinando a emenda do feito, ou mandando 

citar o pólo passivo da demanda, bem como a decisão que defere pleito cautelar, ou antecipa a 

tutela. 

O uso do vocábulo, todavia, ganhou especial relevo nas últimas décadas, 

traduzindo conceito bem mais específico. Assim, o sentido técnico mais adequado ao termo 

“liminar” é aquele que leva em conta não apenas o critério topográfico, mas também seu 

conteúdo, não podendo limitar-se àqueles provimentos jurisdicionais proferidos quando o 

demandado ainda não teve oportunidade de defesa. De acordo com Reis Friede: 

 

Trata-se de liminar como forma efetiva de revestimento instrumental de 

providências cautelares em ações de conhecimento reputadas especiais (tais 

como habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, ação civil 

pública, etc.), cujo objeto próprio e particular (alusivo a direitos 

fundamentais individuais e coletivos (e também difusos) ), acabou por 

influenciar o legislador no sentido de procurar prover – de uma maneira mais 

segura – a plena efetividade (inteireza) do pronunciamento jurisdicional final 

de caráter cognitivo.
60

 

 

Dessa forma, a fim de assegurar o resultado útil do processo, ou antecipar os 

efeitos da tutela pretendida, o juiz concede decisão, antes do final da demanda, a fim de 
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preservar ou assegurar, ou ainda satisfazer provisoriamente, o pretenso direito da parte 

requerente. Trata-se de medida excepcional e precária, devendo haver um juízo de valoração 

específico para a sua concessão. 

Nesse sentido, não se deve confundir liminar com medida cautelar. Aquela é 

instituto autônomo, com seus contornos próprios e específicos, podendo ou não apresentar 

natureza cautelar. Em muitas situações, a concessão da liminar dá-se sem que seja necessária 

a presença do periculum in mora, como é o caso das ações possessórias, ou mesmo da 

antecipação de tutela fundamentada no abuso de direito de defesa ou no manifesto propósito 

protelatório do réu, ou ainda na presença de pedido incontroverso. Sendo assim, as liminares 

podem ser concedidas nos mais variados tipos de processos, enquanto a medida cautelar 

apenas é possível no bojo de uma ação cautelar. 

Para se conceder a liminar, deve ficar caracterizada a urgência do provimento, 

sendo sua cognição sumária e superficial. Em vista desses fatores, ela pode ser revista ou 

revogada a qualquer tempo, sendo eminentemente uma decisão provisória, que será 

confirmada ou não com a sentença final do contencioso judicial. 

A manifestação do órgão judicial que a concede dá-se em decisão interlocutória, 

devendo ser motivada e fundamentada, sob pena de nulidade. Pode ser deferida com ou sem 

audiência da parte contrária, denominada inaudita altera pars no segundo caso, somente 

cabível quando a espera pelo contraditório puder ocasionar dano irreparável ao bem a que se 

visa proteger. Assim, o juiz deve ouvir a parte que suportará a futura ordem, apenas sendo 

possível a exceção desse preceito quando condições especialíssimas de risco ficarem 

comprovadas, juntamente com a robustez da prova apresentada e o juízo de plausibilidade do 

direito material alegado. 

Segundo entendimento da doutrina, não há discricionariedade na concessão da 

liminar. Estando presentes seus requisitos, o juiz deve deferir a medida, assim como quando 

aqueles estiverem ausentes, deve-se negá-la. Não pode o fundamento do indeferimento da 

liminar ser pautado na ocorrência de seus pressupostos. Na realidade, cabe ao juiz, no juízo de 

valoração, sopesar os fatos a partir de seu convencimento pessoal, algumas vezes orientado 

através de conceitos indeterminados, mas que estão legalmente previstos. 
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4.4 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

A Ação Civil Pública está disciplinada na Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, 

sendo o instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos morais e 

patrimoniais causados ao consumidor, ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como à defesa da ordem econômica e 

urbanística. Protege, assim, os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos da 

sociedade
61

. Quando, porém, o interesse tutelado puder ser individualmente identificado, não 

caberá a propositura desta actio
62

. 

Além do Ministério Público, são competentes para propô-la a União, os Estados e 

os Municípios, bem como as autarquias, as empresas públicas, as fundações, as sociedades de 

economia mista ou as associações que estejam constituídas há pelo menos um ano e incluam 

entre suas finalidades institucionais a proteção a um dos direitos acima descritos. 

O poder de ajuizamento concedido a essas pessoas não deve dar ensejo à 

propositura de lide temerária. A petição inicial tem de estar embasada em dispositivos legais 

que tipifiquem o ato lesivo ao bem a ser protegido, apresentando ou indicando as provas 

existentes ou a serem produzidas no processo, não bastando o juízo subjetivo para a 

procedência da ação. Nesse sentido, adverte Luiz Orione Neto: 

 

As balizas legais também não autorizam o Ministério Público a requerer a 

concessão de liminar suspensiva de obras e serviços públicos ou particulares, 

regularmente aprovados pelos órgãos técnicos e administrativos 

competentes, sob a simples alegação de dano ao meio ambiente.
63

 

 

Estão legalmente previstas duas situações em que poderá ser concedida decisão 

liminar. A primeira dá-se dentro de uma ação cautelar, antecedente ou incidente à ação civil 
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pública, na forma prevista pelo artigo 4º da Lei nº 7.347/85. A outra pode acontecer no bojo 

da ação principal, podendo o juiz concedê-la de pronto, ou, quando a parte passiva for pessoa 

jurídica de direito público, após a audiência do seu representante judicial, que deverá se 

pronunciar no prazo de 72 horas, conforme o artigo 2º da Lei nº 8.437/92. 

Quando, contudo, houver ameaça iminente de perecimento, ou situação que gere 

dano irreparável, deve-se deferir a liminar inaudita altera pars, sopesando, para tanto, os 

valores em jogo, de acordo com o princípio da proporcionalidade. Lembremos que se está a 

proteger interesses difusos, e não inter-subjetivos, motivo pelo qual deve ser objetivado evitar 

o dano, pois eventual reparação patrimonial não irá reconstituir o status quo ante
64

. 

A natureza jurídica desse provimento, portanto, é eminentemente cautelar, tendo 

como característica principal assegurar o resultado útil do processo através da conservação da 

situação fática. Há, então, a necessidade de se terem presentes os pressupostos do periculum 

in mora e fumus boni juris. 

Como, na maioria das vezes, a ação civil pública visa ao cumprimento de uma 

obrigação de fazer ou não fazer, a liminar deferida terá não só função preservativa, mas 

também executiva lato senso. A imposição de fazer ou não fazer mostra-se bem mais racional 

e coerente, atendendo à real finalidade da actio. O juiz pode também determinar a cominação 

de multa diária, nos casos em que a obrigação principal não seja cumprida. 

Ressalta-se, novamente, que não se configura a discricionariedade na concessão, 

ou denegação, da liminar. Caso estejam configurados seus pressupostos legais, deve a medida 

ser prolatada. Na realidade, o que existe é uma interpretação de conceitos vagos, e não 

discricionariedade em si. 

Em relação à sua legitimidade passiva, todo e qualquer responsável pelas 

situações de risco ou fatos ensejadores da ação civil pública devem responder por ela, sejam 

pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as estatais, as autárquicas e as paraestatais. Percebe-se, 

portanto, que, em muitas situações, o pólo passivo da ação civil pública será uma pessoa 

jurídica de direito público. Nesse caso, estarão em conflito interesses coletivos nos dois pólos 

da demanda, gerando uma desagradável e aparente contradição: como devem ser aquilatados 
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esses dois valores? De acordo com Luiz Orione Neto, “aqui se estabelece uma intrínseca 

conflittualità, contrapondo massas de interesses, e levando o julgador, às vezes, a ter que 

fazer uma verdadeira opção entre escolhas políticas”
65

. 

Ingressando na possibilidade do Pedido de Suspensão em ação civil pública, cuja 

primeira previsão normativa estava disciplinada pelo § 1º do artigo 12 da Lei 7.347/85, ele 

somente será possível quando o pólo passivo for pessoa jurídica de direito público ou agente 

público, caso em que o Presidente do Tribunal deve analisar se a decisão na actio “não trará 

grave transtorno ao andamento normal e necessário dos serviços públicos, ou não perturbará a 

ordem pública”
66

. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “muitas vezes a medida liminar, 

tolhendo obras, serviços ou atividades essenciais à comunidade, afeta o interesse público e 

justifica sua cassação até o julgamento final da causa”
67

. 

Marcelo Abelha Rodrigues, por sua vez, defende que também cabe suspensão da 

execução provisória de acórdão, em vista de que, apesar do silêncio do legislador, a expressão 

enquanto não transitar em julgado, presente no § 1º do artigo 4º da Lei 8.437/92 autoriza esse 

entendimento
68

. 

 

4.5 AÇÃO POPULAR 

 

A ação popular, prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXIII, e 

regulamentada pela Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, é verdadeiro remédio constitucional 

posto à disposição do cidadão para invalidar atos administrativos ilegais, lesivos ao 

patrimônio público ou à moralidade administrativa. Revela-se como o meio adequado para 

defender o patrimônio público e os interesses da coletividade, sendo uma barreira contra a 

corrupção e a imoralidade. 

Ampara-se, assim, no interesse da comunidade, visto que o beneficiário direto e 

imediato não é o cidadão brasileiro autor da demanda, e sim o povo, titular do direito 

subjetivo a um governo honesto
69

. Para ser legitimado a propor a ação popular, basta a 

condição de eleitor, a ilegalidade e a lesividade ao patrimônio público. 
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Haja vista a magnitude de sua finalidade, não deve ser intentada como ardil 

instrumento político, pois seu propósito não é a paralisação de obras e serviços essenciais à 

comunidade que ela visa tutelar. Não se autoriza também o Judiciário a invalidar as opções 

administrativas, ou substituir critérios técnicos por outros que considere mais convenientes e 

oportunos, pois as valorações verdadeiramente discricionárias são privativas da 

Administração Pública. 

Originalmente não havia previsão de concessão de medida liminar em sede de 

Ação Popular. A Lei nº 6.513/77, contudo, acrescentou o § 4º ao artigo 5º da Lei nº 4.717/65, 

prevendo que, na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo 

impugnado. Constatamos que sua natureza também é eminentemente cautelar, em razão do 

seu conteúdo assecuratório, devendo-se exigir, na situação concreta, os pressupostos 

específicos da tutela cautelar. 

Nos casos em que a ação popular tenha conseqüência nos atos do Poder 

Executivo, defende Alcebíades da Silva Minhoto Júnior que sua atuação deve ser restrita: 

 

De qualquer forma, não nos parece compatível com a mens legis autorizar, 

de maneira indiscriminada, o Judiciário a arrasar a atividade administrativa, 

nas suas origens, fulminando projetos oriundos, muitas vezes, de estudos 

complexos e responsáveis. Em uma palavra, a utilização da liminar, sem 

critérios profundamente meditados, pode ensejar, sem dúvida, a ocorrência 

de um mal maior ou, pelo menos, tão grave quanto o próprio ato que se 

inquina de lesivo, em detrimento do interesse público que a demanda visa 

proteger.
70

 

 

Nesse mesmo sentido, adverte o Tribunal Regional Federal da 1
a
 Região que a 

liminar, em ação popular, há que ser deferida, com muita prudência e justificativa legal, como 

instrumento de proteção ao patrimônio publico, visando a impedir danos irreversíveis e a 

destruição de bens insubstituíveis da Administração, por isso que, para sua concessão, há de 

configurar-se, no plano fático, um evidente (não aparente) e iminente periculum in mora (o 

que não se vê na espécie), sob pena de tornar-se a ordem liminar uma perene ameaça à 

Administração, pela possibilidade sempre presente de paralisação de suas obras e serviços, 

por mero arbítrio do juiz.
71
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Logo, como é possível que as decisões, seja uma liminar ou sentença, no âmbito 

da ação popular, incidam direta ou indiretamente no raio de atuação do Poder Público, previu 

o legislador, em defesa do interesse coletivo, a possibilidade de suspensão de seus efeitos pelo 

Presidente do Tribunal competente para julgar eventual recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

5 NATUREZA JURÍDICA 

5.1 Meio de Impugnação das Decisões Judiciais 

5.2 Natureza Recursal do Pedido de Suspensão 

5.3 Natureza Administrativa do Pedido de 

Suspensão 5.4 Natureza Política do Pedido de 

Suspensão 5.5 Pedido de Suspensão: Incidente 

Processual 5.6 Contracautela 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

5 NATUREZA JURÍDICA 

 

A natureza jurídica do Pedido de Suspensão envolve inúmeras controvérsias
72

. 

Alguns doutrinadores afirmam que a medida tem caráter administrativo, outros apontam para 

sua natureza eminentemente política. Há posicionamento inclusive no sentido de que a 

suspensão é uma ação cautelar incidental de impugnação
73

. A fim de elidir esse debate, 

iremos dissecar as características do instituto, partindo da premissa de que o mesmo atinge 

apenas os efeitos das decisões, e não seu conteúdo. 

 

5.1 MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

Duas são as formas de impugnação das decisões judiciais: o recurso e a ação 

autônoma de impugnação. O primeiro mostra-se como o meio idôneo a ensejar o reexame da 

decisão dentro do mesmo processo em que foi proferida, antes da formação da coisa julgada. 

Ocorre como uma extensão da lide originária, visando reformular, invalidar ou aprimorar o 

pronunciamento judicial. De acordo com Humberto Theodoro Júnior: 

 

(...) recurso em direito processual tem uma acepção técnica e restrita, 

podendo ser definido como o meio ou ‘o poder de provocar o reexame de 

uma decisão, pela mesma autoridade judiciária, ou por outra 

hierarquicamente superior, visando a obter a sua reforma ou modificação’, 

ou apenas sua invalidação.
74

 

 

A ação autônoma de impugnação, por sua vez, dá-se em outra relação jurídica 

processual, antes ou depois do trânsito em julgado da sentença. Tem característica de 

sucedâneo recursal, sendo exemplos seus a ação rescisória, o mandado de segurança e a ação 

cautelar. De acordo com Nelson Nery Júnior, “o traço evidenciador da diferença que existe 

entre ambos os institutos não é, propriamente, a matéria que enseja uma ou outra medida, mas 
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sim o exercício e a época desse exercício”
75

. Isso porque ambas têm a mesma finalidade, mas 

se exercitam em momentos processuais distintos. 

O Código de Processo Civil (CPC), apesar de não ter definido recurso, trouxe no 

artigo 496 um rol de suas espécies, das quais constam a apelação, o agravo de instrumento e 

os embargos infringentes. Conforme a disciplina da Constituição Federal, e do próprio CPC, o 

sistema recursal brasileiro norteia-se pelos princípios do duplo grau de jurisdição, da 

taxatividade, da singularidade, da fungibilidade recursal, da consumação, da voluntariedade, 

da proibição da reforma para pior (reformatio in pejus) e da dialeticidade. Quanto aos seus 

efeitos, a doutrina geralmente aponta os seguintes: o devolutivo, que consiste na transferência 

ao órgão ad quem do conhecimento da matéria impugnada
76

; o suspensivo, que se caracteriza 

pelo impedimento da produção imediata dos efeitos da decisão, seja ela declaratória, 

constitutiva ou condenatória; e o substitutivo
77

, em vista de a decisão no âmbito recursal 

assumir o lugar da decisão impugnada, atribuindo-lhe ainda o efeito substitutivo. Destacamos 

ainda que o recurso interposto obsta o trânsito em julgado, evitando a preclusão
78

. 

 

5.2 NATUREZA RECURSAL DO PEDIDO DE SUSPENSÃO 

 

O Pedido de Suspensão, como o próprio nome revela, não objetiva a reforma, a 

cassação, nem a reformulação da decisão atacada, destinando-se apenas a retirar a 

executoriedade do provimento judicial, que se mantêm, em sua existência, intocado. Por esse 

motivo, não lhe pode ser atribuída a natureza recursal, posto que nenhuma das características 

dos recursos fazem-se presente. 

A matéria da demanda não é devolvida ao Presidente do Tribunal para análise, o 

que ocorre em sede recursal, nem há efeito substitutivo, pois, mesmo que a suspensão seja 

deferida, a decisão que a concedeu não faz as vezes daquela cujos efeitos foram sustados. Por 
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fim, a interposição do Pedido de Suspensão não impede o trânsito em julgado da decisão 

impugnada. 

A Fazenda Pública, inclusive, não necessita sequer provocar a análise do mérito 

da decisão, bastando que demonstre que os efeitos da liminar ou da sentença causam dano à 

ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Já os recursos podem veicular qualquer 

error in procedendo ou error in judicando, até mesmo aqueles contrários aos interesses 

públicos. Teresa Arruda Alvim, na mesma orientação, observa: 

  

Não se trata de recurso por uma série de razões, mas certamente a mais 

relevante delas é a de que o expediente foi concebido para dar à autoridade 

oportunidade de suspender a eficácia da ordem emanada independentemente 

de discutir seu erro ou acerto, o que não ocorre com os recursos, que são 

expedientes de que, via de regra, a parte se vale para impugnar a decisão que 

a prejudicou, tachando-a de equivocada, desacertada ou incorreta
79

. 

 

No mesmo sentido, Leonardo José Carneiro da Cunha afirma que o Pedido de 

Suspensão não terá o condão de reformar, anular, nem desconstituir a decisão liminar: 

 

Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a 

que alude o art. 512 do CPC. Na verdade, enquanto alguns autores de 

nomeada lhe atribuem a natureza de sucedâneo recursal, o pedido de 

suspensão consiste num incidente processual, destinado, apenas, a retirar da 

decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, 

mantendo-a, em sua existência, incólume.
 80

 

 

O doutrinador ainda adverte acerca da ausência de previsão legal que taxe o 

Pedido de Suspensão como recurso. Segundo seu entendimento: 

 

O pedido de suspensão não detém natureza recursal, porquanto somente se 

considera recurso aquele que esteja previsto ou taxado em lei como tal. E, 

justamente por não estar previsto em lei como recurso, o pedido de 

suspensão não deve assim ser considerado, por não atender ao princípio da 

taxatividade, ‘segundo o qual somente são considerados como tais (como 

recursos) aqueles designados, em numerus clausus, pela lei federal.
81
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Avultamos também para a ausência do requisito da tempestividade, inerente aos 

recursos, já que não há previsão legal de prazo peremptório para a interposição do pedido de 

suspensão. A qualquer tempo, independente de eventual agravo de instrumento ou apelação, a 

pessoa jurídica de direito público interessada poderá requerer a medida.  

Por fim, a legitimidade ativa para o Pedido de Suspensão não é tão ampla como a 

legitimidade recursal. Com efeito, enquanto o recurso pode ser interposto por qualquer uma 

das partes, por terceiro prejudicado e pelo Ministério Público
82

, a regra do caput do artigo 4º 

da Lei 8.437/92 reside na propositura exclusivamente da pessoa jurídica de direito público 

interessada e do Ministério Público. 

Quanto à implicação de sucedâneo recursal, é sabido que este tenta obter o mesmo 

resultado que seria alcançado caso a decisão fosse arrebatada por um recurso no sentido 

estrito. Isso ocorre, por exemplo, no pedido de reconsideração, quando se procura um novo 

pronunciamento para substituir o de primeira instância. O instituto em questão, contudo, não 

guarda qualquer semelhança com esse objetivo, posto que não alcança o conteúdo da 

demanda. Segundo explana a Ministra Ellen Gracie Northfleet, 

 

a natureza do ato presidencial não se reveste de caráter revisional, nem se 

substitui ao reexame juridicional na via recursal própria. (...) Em suma, 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.
83

 

 

Desta feita, o Pedido de Suspensão não pode ser considerado recurso nem 

sucedâneo deste, embora seu resultado prático assemelhe-se com o efeito suspensivo previsto 

no artigo 588 do Código de Processo Civil. Isso se dá pelas características completamente 

diversas entre os institutos. 
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5.3 NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO 

 

Já se implicou ao Pedido de Suspensão a natureza de ato administrativo. De 

acordo com esse posicionamento, o presidente do Tribunal estaria agindo consoante sua 

função atípica de administração. 

A fim de constatar a veracidade de tal assertiva, devemos ter em mente o conceito 

de ato administrativo. Inicialmente, não há de se confundir ato da Administração com ato 

administrativo
84

. O primeiro é todo aquele praticado no exercício da função administrativa, 

englobando o conceito do segundo, que tem significação mais restrita, podendo ser definido 

como “a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos 

imediatos, com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita a controle 

do Poder Judiciário”
85

. A manifestação do órgão jurisdicional não pode, portanto, ser 

considerada ato administrativo, já que apenas os entes da Administração Pública são 

competentes para ditá-los. 

Ainda assim, alguns apontam as características de ato administrativo ao instituto 

em comento, atribuindo-se-lhe os critérios da oportunidade e conveniência, característicos da 

discricionariedade no âmbito da Administração Pública. Ocorre que o juízo de convencimento 

caracteriza-se pela apreciação dos fatos quanto ao enquadramento na previsão legal, 

chegando-se à solução que se entender devida, diferentemente das escolhas administrativas, 

quando o agente público prefere, dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito, a 

que se considerar mais conveniente e oportuna. 

Talvez essa imputação deva-se ao fato de que, para o desempenho de suas 

funções, a Administração Pública disponha de poderes, limitados pela lei, que lhe asseguram 

posição de supremacia sobre o particular, sem os quais ela não atingiria seus objetivos, o que 

se relaciona com a base fundamental dos pressupostos do Pedido de Suspensão, o Princípio da 

Supremacia do Interesse Público sobre o privado. O Presidente do Tribunal, contudo, deve ser 

conduzido pelas diretrizes disciplinadas na legislação processual, e não pela 

discricionariedade. 

Caso consistisse em atividade administrativa, o ato do presidente não necessitaria 

sequer de provocação da parte interessada, admitindo-se a concessão da suspensão da liminar 
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de ofício, o que vai de encontro à expressa previsão normativa do requerimento do Ministério 

Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, inserta no caput do artigo 4º da 

Lei nº 8.437/92. Ainda restaria a dúvida de como uma decisão administrativa teria o condão 

de atingir os efeitos de uma decisão judicial
86

, sobrepondo-se a esta. Eduardo Arruda Alvim, 

corroborando esse posicionamento, afirma: 

 

(...) ao pedido de suspensão também não pode ser atribuída a natureza de ato 

administrativo. Outro, aliás, não poderia ser o entendimento, porquanto nos 

parece bastante remota a possibilidade de admitir-se como legal e/ou 

constitucional a suspensão de decisão judicial por ato administrativo.
87

 

 

Concluímos, assim, que o Presidente do Tribunal, ao decidir acerca de Pedido de 

Suspensão, não age no exercício de sua função atípica de administração. Não é porque o 

fundamento desse instituto (interesse público) relaciona-se com a atividade desenvolvida pelo 

Poder Executivo que sua natureza é a mesma do ato administrativo. 

 

5.4 NATUREZA POLÍTICA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO 

 

Ainda há quem afirme que o Pedido de Suspensão consiste numa medida 

eminentemente política, assertiva que deve ser tomada com cautela. Esse posicionamento é 

confirmado por diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça, que consideram a apreciação da suspensão um juízo político, cujos argumentos não se 

relacionam com o exame de legalidade. Por esse motivo não se mostra possível a interposição 

de Recurso Especial da decisão que suspende os efeitos da liminar ou sentença. Veja-se, nessa 

orientação: 

 

Aliás é assente nesta Corte que o ato de decisão que suspende a execução de 

medida liminar, ou decisão concedida em sede de mandado de segurança 

pelo Presidente do Tribunal, com base no art. 4º, da Lei nº 4348/1964, que se 

limita àquelas quatro estruturas de danos à saúde, à economia, à ordem 

pública e à segurança, tem natureza eminentemente política e, por se tratar 

de um ato político, não é controlado pela via do recurso especial, por sua 

fundamentação jurídica, tendo em vista o Presidente do Tribunal analisar 
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situações de fato e não legais. Por esse motivo, não é controlado pela via do 

Poder Judiciário, no âmbito do recurso especial.
 88

 

 

Consideramos, contudo, que não é o Pedido de Suspensão que tem natureza 

política, e sim a forma de apreciação de seus requisitos, em vista da amplitude dos conceitos 

que definem seu requisito, qual seja a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

públicas. Nas palavras do renomado professor Hugo de Brito Machado, 

 

A suspensão da execução da medida liminar tem motivação 

predominantemente política. Suspende-se a liminar, ainda que concedida 

com estrita observância da lei, se da execução da liminar resultar grave lesão 

à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
89

. 

 

Não é porque seus requisitos não dizem respeito ao mérito da controvérsia, ou 

seja, ao direito invocado, que seu cunho é exclusivamente político. Lembre-se que, embora 

imprecisos, os requisitos estão contidos em norma legal. Veja-se a lição de Hugo de Brito 

Machado Segundo quanto à Suspensão de Segurança: 

 

(...) há quem sustente que se trata de decisão de cunho exclusivamente 

político, e que, por isso mesmo, pode ser concedida ainda que o direito do 

impetrante seja evidentíssimo. Não é bem assim, contudo. Pelo menos 

enquanto o Brasil for um Estado Democrático de Direito. Seria inconcebível 

que um cidadão, tendo efetivamente lesado um direito líquido e certo, e 

correndo esse direito risco de total fenecimento, não se pudesse valer de uma 

efetiva prestação jurisdicional apenas porque isso poderia ensejar lesão à 

“ordem pública”, por exemplo.
90

 

 

Como o Pedido de Suspensão da Lei nº 8.437/92 é instituto análogo à Suspensão 

de Segurança, pode-se relacionar essa mesma ilação para ambos, concluindo que se consistem 

em medidas legais, e não políticas. 
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5.5 PEDIDO DE SUSPENSÃO: INCIDENTE PROCESSUAL 

 

Como demonstrado, o Pedido de Suspensão não é recurso, nem sucedâneo de 

recurso, e muito menos ato de natureza administrativa. A rigor, trata-se de um incidente 

processual, porquanto dá ensejo ao surgimento de uma questão que pode provocar desvio 

procedimental no feito em que recaiu. Sua competência, contudo, é diversa daquela do juiz da 

causa, visto que quem irá apreciar o pleito é o Presidente da Corte. 

Nesse sentido, o ilustre processualista Cândido Rangel Dinamarco, ao comentar 

um caso pendente na Justiça paulista, anuncia que, do ponto de vista procedimental, não se 

tem dúvida de que não passa de mero incidente de processo, visto que, assim como as 

exceções de suspeição, de impedimento, e de incompetência relativa, é uma questão que não 

ocasiona a formação de processo novo, mas provoca alguns desvios procedimentais 

significativos. Em suas palavras, “não surge processo novo, mas a lei elabora um sistema 

mais complexo, ou menos, de apreciação da questão de ordem pública suscitada pela entidade 

de direito público”.
91

 

 

5.6 CONTRACAUTELA 

 

Entende-se entre os doutrinadores, que o Pedido de Suspensão tem um fortíssimo 

teor de contra-cautela. Como já observado, sempre que se concede uma cautela contra o Poder 

Público, admite-se uma contra-cautela, a fim de lhe reestabelecer o equilíbrio entre as partes 

processuais. Assim, independentemente de ser atribuída natureza administrativa, política ou 

judicial, Leonardo José Carneiro da Cunha afirma: 

 

(...) não restam dúvidas de que o pedido de suspensão constitui incidente 

processual, com finalidade de contracautela, voltado a subtrair da decisão 

sua eficácia. No seu âmbito não se examina o mérito da controvérsia 

principal, aquilatando-se, apenas, a ocorrência de lesão a interesses públicos 

relevantes.
92
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A jurisprudência dos Tribunais Superiores
93

 também já advertiu que se mostra 

indispensável, para autorizar a medida excepcional de contracautela, a plausibilidade das 

razões da entidade pública. Não basta, para sustar a execução provisória, a configuração de 

lesão grave à saúde, à segurança, à ordem e à economia públicas. Veja-se: 

 

Assentando-se a decisão recorrida em mais de um fundamento suficiente, a 

impugnação parcial conduz ao trânsito em julgado do fundamento 

irrecorrido, consoante princípio cristalizado no enunciado nº 126 da 

Súmula/STJ. A suspensão de liminar, diferentemente do sistema recursal 

(que objetiva o acertamento da controvérsia), tem natureza jurídica de 

contracautela, cujo exercício depende da constatação da presença de risco de 

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

Reconhecimento da presença dos pressupostos autorizadores da drástica 

medida não elidido pela impugnação recursal.
94

 

 

O Ministro Sepúlveda Pertence, desde o ano de 1979, já afirmava que podem ser 

analisando os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: 

  

Verdadeiramente inconciliável com o Estado de Direito e a garantia 

constitucional da jurisdição seria o impedir a concessão ou permitir a 

cassação da segurança concedida, com base em motivos de conveniência 

política ou administrativa, ou seja, a superposição ao direito do cidadão das 

"razões de Estado"; não é o que sucede na suspensão de segurança, que susta 

apenas a execução provisória da decisão recorrível: assim como a liminar ou 

a execução provisória de decisão concessiva de mandado de segurança, 

quando recorrível, são modalidades criadas por lei de tutela cautelar do 

direito provável - mas ainda não definitivamente acertado - do impetrante, a 

suspensão dos seus efeitos, nas hipóteses excepcionais igualmente previstas 

em lei, é medida de contracautela com vistas a salvaguardar, contra o risco 

de grave lesão a interesses públicos privilegiados, o efeito útil do êxito 

provável do recurso da entidade estatal. 

Suspensão de segurança; delibação cabível e necessária do mérito do 

processo principal: precedente (AgSS 846, Pertence, DF 8.11.96). Sendo 

medida de natureza cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a 

suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris 

que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro 

provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade 

estatal à pretensão do impetrante.
95

 

 

Dessa forma, o perigo de lesão à ordem, à segurança, à saúde ou à economia 

públicas equivale ao periculum in mora da tutela cautelar, devendo também ser analisado se a 
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fundamentação jurídica do Poder Público é relevante, alcançando-se, assim, um pouco do 

mérito da demanda original. Conclui-se, portanto, que o Pedido de Suspensão consiste num 

incidente processual de natureza cautelar, cuja competência é do Presidente do Tribunal ao 

qual o juiz da causa da decisão impugnada está vinculado. 
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CAPÍTULO 6 

 

6 PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO  
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6 PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO 

 

Segundo expressamente consta no artigo 4º da Lei nº 8.437/92, cuja redação já 

transcrevemos precedentemente, é possível obter-se a suspensão da liminar ou sentença em 

ação cautelar, ação civil pública e ação popular, através do requerimento da pessoa jurídica de 

direito público interessada, quando houver manifesto interesse público ou flagrante 

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

Por ser medida drástica e excepcional, deve ficar comprovado que a situação 

fática, constituída com a liminar ou sentença, possa afetar de tal modo os interesses da 

coletividade que se aconselhe sua sustação até o julgamento final da demanda principal. É 

preciso, para tanto, que haja risco de comoção, abalo e perturbação intensa desses valores 

sociais. 

 Não basta a simples invocação dos motivos políticos enumerados. Ao contrário, 

faz-se premente a demonstração da plausibilidade de grave lesão, até porque os conceitos 

trazidos pela lei são extremamente vagos, o que atribui certa margem de liberdade ao 

magistrado. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação 

à suspensão de segurança, que pode ser estendido ao instituto sub examen: 

 

Tratando-se de liminar que não implica risco de grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança e à economia públicas, não cabe o requerimento de 

suspensão ao presidente do tribunal previsto no artigo 4º da Lei 4348/64, 

mas, sim, agravo de instrumento para um dos órgãos colegiados da Corte.
96

 

 

No plano real, confrontam-se, de um lado, a parte autora do processo principal, 

que, eventualmente, tem direito à liminar ou à sentença de procedência, e, do outro, o risco de 

grave lesão aos bens e situações da coletividade tutelados pelo Direito. 

 Assim, como a norma legal não cuidou de pormenorizar as hipóteses fáticas nas 

quais seria cabível a utilização do Pedido de Suspensão, traduzindo e conceituando cada uma 

dessas situações, compete à doutrina e à jurisprudência a correção dessa falha. Essa 

construção, para atender a finalidade da medida, deve estar pautada no fundamento maior das 

prerrogativas da Fazenda Pública: o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o 
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particular. Em consonância com tal entendimento, a lição do professor Juvêncio Vasconcelos 

Viana: 

 

A medida é vista como autêntico mecanismo de aplicação do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado, nas hipóteses em 

que aquele seja mais evidente. Em sua sede, deve-se ver o interesse do 

Estado, mas, acima de tudo, o da própria sociedade.
97

 

 

A análise do caso concreto precisa estar atrelada à finalidade do bem-estar 

coletivo, tendo em seu conteúdo a inserção da proteção dos direitos e garantias individuais. 

Revela-se necessário que o julgador prenda-se aos pressupostos legais, cujo exame não se 

vincula a pressões da mídia ou dos representantes das pessoas jurídicas de direito público. A 

apreciação política dos fatos tem de ser afastada, em vista de poder acarretar uma exacerbada 

proteção do Poder Público, ou um desnivelamento desproporcional entre o direito da parte e o 

interesse público. Hugo de Brito Machado Segundo, comentando os princípio do processo 

tributário, adverte: 

 

É importante ter em mente que o ‘tratamento desigual para os desiguais’ não 

é uma válvula de escape para arbitrariedades, mas sim, como visto acima, 

uma solução racional diretamente relacionada com um propósito legítimo. 

Por isso mesmo, é evidente que a condição diferenciada da Fazenda Pública 

não é suficiente para validar todos os privilégios que eventualmente se lhe 

concedem, tais como diminuição e até dispensa de honorários advocatícios 

de sucumbência, recursos que lhe são privativos, etc.
98

 

 

Dessa forma, o Pedido de Suspensão não é meio para distanciar a realidade dos 

órgãos estatais em relação aos administrados. Ao contrário, é instrumento para a preservação 

dos interesses coletivos, cuja proteção é obrigação do Poder Público. 

 

6.1 SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO: UMA NOVA CONSTRUÇÃO 

 

O princípio da supremacia do interesse público, fundamento maior das 

prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, necessita de uma re-interpretação na atualidade. 

Seu conteúdo remonta à gênese do direito administrativo, e pode, a princípio, transparecer 
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uma idéia errônea, maculada de vício interno, o qual somente será absolvido com a 

constitucionalização de sua essência. 

De acordo com diversos relatos históricos, o direito administrativo teve origem 

com a subordinação do Poder à lei, e com a conseqüente garantia dos direitos individuais dos 

cidadãos. A definição da organização e da burocracia estatal acarretaria, assim, a contenção 

dos poderes da Administração Pública, que se submeteriam à vontade heterônoma do Poder 

Legislativo, cabendo àquela uma função meramente executiva, de cumprimento mecânico da 

vontade já manifestada pelo legislador. 

Enquanto aos particulares é permitido fazer tudo aquilo que não lhes for vedado, à 

Administração Pública cabe agir tão somente de acordo com o que for prescrito ou facultado 

por lei. O regime jurídico de Direito Público, porém, para atender a justificativa teórica de 

melhor atender à consecução do interesse público, caracteriza-se pela presença de categorias 

jurídicas exorbitantes do direito comum, como a presunção de legalidade dos atos 

administrativos, a intangibilidade do mérito administrativo e a jurisdição administrativa. 

Conta-se, então, que a certidão de nascimento do direito administrativo foi a Loi 

28 Pluviose do ano VIII, editada em 1800, nos idos da Revolução Francesa. Essa disciplina 

simbolizaria a superação da estrutura de poder do Antigo Regime, fundada na vontade do 

soberano
99

. 

Para Gustavo Binenbojm, entretanto, “tal história seria esclarecedora, e até mesmo 

louvável, não fosse falsa”
100

. Isso porque a versão original tem como diferencial a postura 

ativa e insubmissa do Conseil d’État ao Parlamento, com intuito de ter sua atuação pautada 

em normas diferentes daquelas do Direito Privado Veja-se: 

  

O surgimento do direito administrativo, e de suas categorias jurídicas 

peculiares (supremacia do interesse público, prerrogativas da Administração, 

discricionariedade, insindicabilidade do mérito administrativo, dentre 

outras), representou antes uma forma de reprodução e sobrevivências das 

práticas administrativas do Antigo Regime que sua superação.
101
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Ocorre que os compêndios de Direito trazem apenas a explicação superficial dos 

fatos, já sedimentada na doutrina, que explica ingenuamente que o poder aceitou submeter-se 

ao direito, sem nenhuma retribuição. Teria vislumbrado apenas atender o bem geral, ou, assim 

como D. Pedro I em relação ao Brasil, “o bem de todos e a felicidade geral da nação”. 

Dentro da evolução do direito administrativo, há, portanto, uma forte contradição: 

o soberano aceitou, milagrosamente
102

, submeter-se às leis, mas a lei aplicável à sua atuação é 

diferente das que regulam a atividade dos particulares. Não comentar essa incoerência é 

mascarar a realidade dos fatos. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro esclarece: 

 

O Direito Administrativo nasceu e desenvolveu-se baseado em duas idéias 

opostas: de um lado, a proteção aos direitos individuais frente ao Estado, 

que serve de fundamento ao princípio da legalidade, um dos esteios do 

Estado de Direito; de outro lado, a necessidade de satisfação dos interesses 

coletivos, que conduzem à outorga de prerrogativas e privilégios para a 

Administração Pública, quer para limitar o exercício dos direitos individuais 

em benefício do bem-estar coletivo (poder de polícia), quer para a prestação 

de serviços públicos.
103

 

 

Os pressupostos e os conceitos basilares do direito administrativo, em vista dessa 

fábula mistificadora, encontram-se em xeque na atualidade. Deve haver uma re-leitura de 

seus conteúdos, interpretando-os conforme a Constituição, de forma a adotar os sistemas de 

direitos fundamentais e o princípio democrático em sua aplicação como base sólida. 

Em relação ao Princípio da Supremacia do Interesse Público, constatamos que não 

se pode mais partir de um postulado de superioridade, e sim de proporcionalidade. Os juristas, 

em geral, enfrentam essa temática com bastante singeleza, prevalecendo um pensamento 

pacificado. Ou a doutrina não entra na discussão de seu teor, ou entende que sempre o 

particular deve submeter-se ao interesse coletivo. 

Essa regra de prevalência, principalmente em vista de que a ponderação sobre o 

interesse público normalmente é de competência do Poder Executivo, exterioriza um enorme 

retrocesso à passagem do Estado Absolutista para o Estado Democrático de Direito. 
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6.1.1 Conceito de Interesse Público e o Princípio da Proporcionalidade 

 

De acordo com Celso Antônio Bandeira Melo
104

, o interesse público é uma 

projeção de interesses individuais e privados em um plano coletivo, ou seja, uma vantagem 

comum a todos, e que representa o ideal de bem-estar e segurança almejado pelo grupo social. 

As expressões interesse público e interesse coletivo seriam, assim, sinônimos. 

A doutrina moderna, encampada pelos estudos de Humberto Bergmann Ávila, 

afirma que o interesse público depende de uma prévia ponderação, baseada na 

proporcionalidade entre os direitos fundamentais versus outros valores e interesses meta-

individuais constitucionalmente consagrados
105

. 

Ressalte-se, ainda, que não se pode confundir o interesse da coletividade com o do 

órgão da administração pública. Em muitas situações, eles podem até coincidir, mas essa não 

é a regra. Por vezes, a pretensão estatal difere, ou até contrapõe-se, aos anseios sociais. Nesse 

ensejo, a expressão não pode ser tomada como a pretensão arrecadatória do fisco, por 

exemplo, quando o tributo cobrado é de latente inconstitucionalidade. O Poder Público atua, 

sim, como representante do interesse público primário. Concilia-se com esse entendimento a 

lição de Flávia Monteiro de Castro Brandão: 

  

Ressalte-se, ainda, que o interesse público em essência, que enseja o 

periculum in mora deflagrador da possibilidade do pedido de suspensão é 

interesse público primário, ou seja, interesse de toda a coletividade, ‘que a 

lei consagra e entrega à compita do Estado como representante do corpo 

social’, e não o interesse da pessoa jurídica, este, interesse público 

secundário.
106

 

 

Da mesma forma, Renato Alessi demonstra a distinção entre as modalidades de 

interesse público: 

 

Estes são interesses públicos, coletivos, dos quais a administração deve 

prover a satisfação. Não são, note-se bem, simplesmente o interesse da 

administração entendida como sujeito jurídico em si mesmo, mas aquele que 

foi chamado de interesse coletivo primário, formado pelo complexo de 
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interesses individuais prevalentes em uma determinada organização jurídica 

da coletividade, enquanto o interesse do sujeito administrativo é 

simplesmente um dos interesses secundários que se fazem sentir no seio da 

coletividade e que podem receber satisfação somente nos casos de 

coincidência – e nos limites de tal coincidência – com o interesse coletivo 

primário.
107

 

 

Deve-se, portanto, ter como certo que interesses privados e coletivos coexistem 

como objeto de tutela constitucional, concluindo-se que a expressão interesse público é uma 

referência de natureza genérica, a qual abarca ambos, interesses privados e coletivos, 

enquanto juridicamente qualificados como metas ou diretrizes do Estado. Na realidade, 

aqueles são indissociáveis, não devendo haver predominância de um sobre o outro: o bem 

comum inclui o bem de suas partes. 

Atualmente, por conseguinte, não mais deve ser aceita a idéia de um “princípio” 

estabelecer, a priori, qual a melhor solução para todos os problemas com os quais se deparam 

os órgãos judiciais e o administrador público, de maneira a sempre o interesse público 

sobressair-se sobre o privado. Essa resolução de conflitos rejeita abruptamente as 

especificidades de cada caso. 

Em vez de uma regra de prevalência, impõe-se ao intérprete e aos operadores do 

direito, considerando a pluralidade de vontades, propiciar solução capaz de realizá-los ao 

máximo. O interesse público nada mais é que a própria preservação dos direitos fundamentais, 

submetendo-se o administrador ao dever jurídico de ponderação. 

O Princípio da Proporcionalidade mostra-se, então, como a condição para o 

conhecimento de normas, com o intuito de acomodar os bens jurídicos envolvidos, sem que se 

exclua um em prol da subsistência do outro. Dentre as opções disponíveis, todas precisam ser 

otimizadas em algum nível. Este é o dever da ponderação, ao qual se liga o postulado da 

proporcionalidade. 

Segundo esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em diversas 

oportunidades, aplicou a técnica da ponderação, instrumentalizada através do princípio da 

proporcionalidade. Vejamos parte da decisão do Ministro Gilmar Mendes, em julgamento da 

Intervenção Federal 2.257-6/SP, no Plenário da Corte: 
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(...) o princípio da proporcionalidade representa um método geral para a 

solução de conflitos entre princípios, isto é, um conflito entre normas que, ao 

contrário do conflito entre regras, é resolvido não pela revogação ou redução 

teleológica de uma das normas conflitantes nem pela explicitação de distinto 

campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão somente pela 

ponderação do peso relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e 

aptas a fundamentar decisões em sentido opostos. Nessa última hipótese, 

aplica-se o princípio da proporcionalidade para estabelecer ponderações 

entre distintos bens constitucionais. 

Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando 

verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre 

distintos princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso 

relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que 

integram o mencionado princípio da proporcionalidade. São três as máximas 

parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei em estudo sobre 

a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...), há 

de perquerir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face 

do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado 

afigura-se adequado (isto é, apto para produzir o resultado desejado), 

necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente 

eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação 

ponderal entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do 

princípio contraposto).
108

 

 

Em razão de o princípio da proporcionalidade ser composto dos sub-princípios da 

necessidade, da adequação, e da proporcionalidade em sentido estrito, a restrição imposta a 

cada interesse em jogo, num caso de conflito, somente se justificará na medida em que se 

mostrar apta a garantir a sobrevivência do interesse antagônico, quando não houver solução 

menos gravosa, e quando o benefício logrado com essa restrição compensar o grau de 

sacrifício imposto à parte contrária. 

Dessa forma, não pode o Poder Público valer-se, no contexto processual, de uma 

norma de prevalência, devendo as minúcias do caso serem analisadas, a fim de auferir se 

realmente há, ou não, perigo de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Os 

direitos individuais não podem sofrer constrição sem justificativa plausível. Na mesma 

inteligência, Napoleão Nunes Maia repara: 

 

É comum ver-se na relação processual mantida com o Poder Público e, 

principalmente, no momento da efetivação dos provimentos adversos nela 

expedidos, a inoportuna invocação de defesa do interesse público como 

tática ou argumento para afastar o direito já reconhecido da parte litigante ou 
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fazer preponderar a tese de que a esse direito individual se opõe aquele 

superior interesse.
 109

 

 

Complementado a idéia, aduz ainda que: 

 

Embora seja indispensável a preservação de tais interesses, é preciso deixar 

fixado que a sua defesa (desses mesmos interesses) também deve se 

submeter à jurisdição e que a possibilidade de sua superação quando em 

confronto com interesses individuais não é mais que a afirmação da 

efetividade geral da jurisdição, a submeter (também) aquel’outros 

interesses.
110

 

 

6.2 OS CONCEITOS INDETERMINADOS NO PEDIDO DE SUSPENSÃO 

 

O requisito presente na Lei nº 8.437, qual seja o impedimento de grave lesão à 

ordem, saúde, segurança e economia públicas, toma como base conceitos altamente 

indeterminados, os quais devem sofrer análise precedente à própria apreciação do pedido de 

suspensão. 

Inicialmente, verificamos, consoante os ensinamentos da professora Germana de 

Oliveira Moraes, que essa indeterminação contrapõe-se aos limites do órgão jurisdicional. Em 

suas palavras, “a teorização dos ‘conceitos indeterminados’ surgiu associada à idéia de 

ilimitado controle jurisdicional de sua interpretação e aplicação, em contraposição ao controle 

jurisdicional limitado da discricionariedade”
111

. 

O próprio Superior Tribunal de Justiça já expressou entendimento de que os 

pressupostos de concessão da medida são formulados por cláusulas abertas, confirmando que 

o juízo de valoração do presidente da corte necessita ser complementado de acordo com as 

circunstâncias de cada caso. Veja-se: 

  

1. A competência outorgada ao Presidente do Tribunal para suspender a 

execução de medidas liminares e de sentenças não é exercível 

discricionariamente. Ao contrário, supõe a ocorrência de pressupostos 

específicos alinhados em lei (Lei nº 8.437/92, art. 4º; Lei nº 7.347/85, art. 12, 

§ 1º; Lei nº 4.348/64, art. 4º) e nesse aspecto o juízo que então se faz tem 
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natureza eminentemente jurisdicional. É inegável, todavia, que os referidos 

pressupostos são normativamente formulados por cláusulas abertas, de 

conteúdo conceitual com elevado grau de indeterminação ("grave lesão 

à ordem, à saúde, à segurança, à economia públicas" e "manifesto 

interesse público",  "flagrante ilegitimidade"). Isso exige que a 

interpretação e aplicação da norma se faça mediante preenchimento 

valorativo moldado às circunstâncias de cada caso. É nesse sentido que 

deve ser entendido o juízo político a que às vezes se alude no âmbito de 

pedidos de suspensão. 

2. Sendo assim, indispensável que é a averiguação das circunstâncias de fato 

do caso concreto, a decisão que defere o pedido de suspensão fica sujeita a 

revisão pelo órgão colegiado no tribunal de origem (art. 4º, parte final, da 

Lei 4.348/64), mas não se mostra amoldada à revisão por recurso especial, 

nomeadamente em face do enunciado da súmula 07/STJ. 

3. Agravo de regimental improvido.
112

 

 

Isso significa que o legislador deixou uma margem de apreciação muito ampla 

para o Poder Judiciário. O grau de imprecisão das expressões ordem, segurança, saúde e 

economia públicas torna possível que determinada situação seja considerada dentro dos 

requisitos, e que outra, bastante parecida, não. 

Essa abertura no texto legal dá margem para que a medida seja utilizada com 

intuito diverso de sua finalidade. Em vista de a suspensão ter uma regulamentação mais célere 

do que o agravo, e ainda ter seus efeitos prolongados (sobre o assunto nos ateremos mais 

adiante), pode o administrador intentá-la com intuito único de resguardar um interesse público 

secundário: 

 

É claro que identificar quando existe grave lesão ou quando existe o 

interesse público (é necessário que exista o risco de grave lesão + pelo 

menos um dos bens jurídicos tutelados pela norma – saúde, economia 

pública etc.) não será uma tarefa fácil diante do contexto que se apresenta ao 

presidente do Tribunal. Não só a inexistência de um conceito 

predeterminado (já que se trata de conceito vago) ou de situações 

exemplificadoras para a concessão da medida, mas também o fato de que 

muitas vezes o Poder Público utiliza a medida para a tutela exclusiva do 

interesse público secundário, o que aumenta demasiadamente a dificuldade 

de proferir um julgamento justo e consentâneo com a realidade que se 

apresenta.
113

 

 

Analisaremos, portanto, em breves linhas, qual o possível conteúdo de cada qual 

desses conceitos, não se olvidando que apenas quando da análise do caso concreto, 
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juntamente com suas circunstâncias determinantes, é que se pode enquadrar uma situação 

dentro ou fora dos requisitos legais. Visamos, com esse estudo, repugnar o posicionamento de 

Helly Lopes Meirelles, que afirma que fica ao alto critério do Presidente do Tribunal a 

valorização da oportunidade e conveniência da suspensão
114

. Isso apenas se dá no âmbito 

administrativo, e não no jurisdicional. 

 

6.2.1 Risco de Lesão 

 

Para que a suspensão seja concedida, deve a mesma ter o condão de evitar grave 

lesão a um dos conceitos tutelados pela regra do artigo 4º da Lei 8.437/92. Ou seja, é 

necessária a demonstração de que os efeitos da decisão atacada lesionariam a ordem, a saúde, 

a economia ou a segurança públicas. Para tanto, não importa se o dano já tenha se iniciado ou 

não, bastando que a cassação dos efeitos do provimento interrompa esse dano. 

O risco de ocorrência iminente concentra-se na possibilidade efetiva de prejuízo, 

não se tratando de situações que já se consumaram, mas em algo que está prestes a ocorrer. 

Este fato futuro que invariavelmente irá acontecer, caso a situação apontada continue em 

vigor, tem de ser uma conseqüência direta da decisão judicial proferida. A demonstração de 

risco é, portanto, uma condição essencial para o cabimento dessa medida extrema, 

competindo aos legitimados, para sua interposição, apresentar sua proximidade, mediante 

raciocínio lógico, a qual não se condicione a possíveis variáveis no futuro. 

No caso de os efeitos da decisão atacada já tiverem se consumado, ou seja, se a 

lesão já tiver se efetivado, deve-se analisar a possibilidade de revogação do dano, para auferir 

se o incidente processual da suspensão poderá ser interposto. Caso seja possível revogá-lo, o 

pedido de suspensão será cabível; caso contrário, não. 

A fim de exemplificar, se o juiz da causa estipular que se levante determinada 

quantia de uma conta bloqueada, ou que se libere uma mercadoria apreendida quando de sua 

importação, caso esse resultado já tenha se consumado, é provável que a suspensão da decisão 

não será possível, porque seu resultado não tem como ser desfeito. O particular, nesses casos, 

certamente já terá retirado o dinheiro do banco, ou terá resgatado a mercadoria retida. Se a 
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Fazenda Pública utilizar do Pedido de Suspensão em situações semelhantes, deve o mesmo 

ser extinto por perda do objeto. 

Por outro lado, nas ocasiões em que os efeitos da decisão de primeiro grau não 

forem tão imediatos, apesar de já consumados, mostra-se cabível o incidente da suspensão. 

Exemplo típico é a ordem para expedir certidão de débitos fiscais: ainda que o órgão 

competente já tenha realizado a expedição, poderá haver requerimento de suspensão ao 

Presidente do Tribunal, no sentido de invalidar esse documento. 

 

6.2.2 Ordem Pública 

 

Partindo-se de um conceito abstrato e genérico, o preenchimento do conteúdo da 

expressão ordem pública dá-se a partir da análise do caso concreto pelo juiz. Não há, 

portanto, uma definição acabada para essa expressão. 

Insertas em seu teor estão aquelas situações em que o interesse protegido é tanto 

do Estado quanto da sociedade, exprimindo uma situação de tranqüilidade material e ausência 

de perturbações, através da estabilidade das instituições e do funcionamento dos serviços 

públicos. É um estado contrário à desordem, possuindo dois elementos fundamentais: a 

segurança e a tranqüilidade.  

Além disso, as noções de ordem moral, estética, política e econômica também 

estão inclusas no seu significado. Quando há uma convivência pacífica e harmoniosa da 

população, fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade, excluídos, portanto, a 

violência, o terror e a intimidação, a ordem pública revela-se atendida. Pode ser 

compreendida, ainda, como o estado de paz social, decorrente do grau de garantia individual 

ou coletiva proporcionada pelo Poder Público. Ou seja, o sentimento que o administrado 

encontra para desenvolver suas atividades, juntamente com os demais integrantes da 

sociedade, permitindo, assim, o desenvolvimento em conjunto. 

Apreciando o termo ordem pública, o Ministro Néri da Silveira, no ano de 1979, 

entendeu que seu conceito estaria traduzido na ordem administrativa em geral
115

, em decisão 
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histórica no extinto Tribunal Federal de Recursos, que ampliou sobremaneira a interpretação 

até então aceita. Nesse sentido, também veio a orientar-se o Supremo Tribunal Federal
116

. 

Atualmente, contudo, nem a jurisprudência nem a doutrina se inclinam para essa 

interpretação. A ordem pública deve ser entendida como a ordenação da sociedade a fim de 

trazer segurança, saúde e tranqüilidade para seus componentes, proporcionando o bem-estar 

coletivo. 

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, traz esse conceito em dois 

dispositivos. Primeiro, no artigo 34, quando prevê que a União não intervirá nos Estados nem 

no Distrito Federal, exceto para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 

depois, ao tratar do estado de defesa e do estado de sítio, equipara a ordem pública à paz 

social, pois afirma que o Presidente da República poderá decretar estado de defesa para 

preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou 

a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por 

calamidades de grandes proporções na natureza. 

No âmbito do processo penal, por ser um dos requisitos para a prisão preventiva, 

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas 

também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do 

crime e sua repercussão”
 117

. Ao decretar a prisão, o juiz precisa evitar que o indivíduo volte a 

cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a tais práticas, ou porque, em 

liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. 

Ressalte-se que a lesão deve estar atrelada ao interesse público, e não ao interesse 

da ordem pública, como faz parecer Candido Rangel Dinamarco, afirmando que se trata de 

“observar os interesse da ordem pública, entendo-se por isso ‘a normal execução do serviço 

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

Administração pelas autoridades constituídas’”.
 118

 

 

6.2.3 Segurança Pública 

 

O conceito de segurança pública guarda estreita relação com o termo ordem 

pública, podendo ser entendido como uma faceta deste. Diante disso, a própria Constituição 
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Federal, no artigo 144, afirma que a segurança pública é dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Consiste, por conseguinte, no afastamento, por meio de organizações próprias, de 

todo perigo que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade ou dos 

direitos de propriedade de cada cidadão. A segurança pública, assim, restringe a liberdade 

individual, firmando que esta, mesmo fazendo aquilo que a lei não veda, não pode turbar a 

liberdade garantida aos demais, prejudicando-a. Dentre seus objetivos está a preservação da 

integridade física e patrimonial dos indivíduos. 

Esta expressão também pode ser observada sob o aspecto da segurança jurídica, 

relacionada com a certeza da aplicação dos ditames legais, bem como com a confiança de que 

as garantias instituídas serão aplicadas a fim de afastar os abusos cometidos. A segurança 

jurídica é alcançada quando as decisões judiciais atendem aos regramentos legais e são 

objetos da imposição jurisdicional pela própria legalidade. Nessa acepção, seu objetivo maior 

é evitar atuações arbitrárias no âmbito estatal. 

 

6.2.4 Saúde Pública 

 

A suspensão da decisão também se dá quando houver a possibilidade de lesão à 

saúde pública. Qualquer ato praticado que possa comprometer a integridade física dos 

cidadãos, provocando ou facilitando o surgimento de doenças, enfermidades e moléstias, deve 

ser considerado como um atentado ao interesse público. 

Dessa forma, um carregamento de aves de origem asiática, com suspeita de 

contaminação com o vírus da gripe do frango necessita ser impedido de desembarcar até que 

se confirme a presença da doença. Apesar da regularidade fiscal na operação comercial, caso 

o setor de vigilância sanitária desconfie da presença da moléstia, deve determinar sua 

apreensão até confirmação do vírus por meio de testes laboratoriais. 

Nesse caso, qualquer decisão judicial que ordenasse a liberação das aves traria um 

grande risco para a saúde da população do país, e, caso viesse a ser deferida em eventual 

mandado de segurança, ou ação cautelar, deve o Presidente do Tribunal competente sustar 

seus efeitos em vista da presença dos requisitos da suspensão de liminar. 
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6.2.5 Economia Pública 

 

O incidente processual da suspensão da execução de liminares e sentenças 

também é cabível quando houver possibilidade de grave lesão à economia pública, o que 

ocorre nos casos de comprometimento dos cofres públicos e naqueles em que ocorrer dano à 

macroeconomia brasileira. 

Na primeira situação, a decisão judicial deve comprometer a realização das 

despesas ordinárias, entendidas essas como aquelas que normalmente são utilizadas para a 

continuidade rotineira dos serviços públicos. Para que o pronunciamento do juiz tenha o poder 

de interferir na economia pública a ponto de causar grave lesão, é necessário que impossibilite 

a realização das despesas correntes orçadas para o exercício fiscal. 

Valores irrisórios para o orçamento dos entes federados e órgãos da 

Administração Pública, portanto, não ocasionam lesão à economia pública, quanto mais grave 

lesão. Assim, nem todas as decisões judiciais que têm por objeto a redução do pagamento de 

tributos afetam diretamente a arrecadação do fisco. Nesse sentido, para que o Pedido de 

Suspensão seja acatado em decorrência desse pressuposto, é necessário estar acompanhado da 

demonstração das despesas e receitas orçadas do ente público, bem como da discriminação da 

lesão que a execução da decisão causaria, sob pena de indeferimento da medida. 

Caso o pronunciamento jurisdicional acarrete diminuição de arrecadação, mas não 

alcance as despesas obrigatórias previstas na Constituição Federal e na legislação pertinente, a 

alegação de lesão à economia pública não pode ser utilizada, pois, como o Estado se sujeita às 

liberdades individuais desde que foi instituído, o particular não pode sofrer as conseqüências 

que cabem ao Erário Público. 

 

6.3 PRESSUPOSTOS CAUTELARES 

 

Como já inferido, no capítulo anterior, a natureza cautelar do Pedido de 

Suspensão, ou melhor, de contracautela, constatamos que os requisitos do fumus boni juris e 

do periculum in mora devem estar presentes para que a suspensão dos efeitos da decisão 

impugnada seja concedida. Corroborando esse entendimento, Flávia Monteiro de Castro 

Brandão ensina: 
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Uma vez que a finalidade desse instituto é sustar os efeitos de uma medida 

de urgência concedida contra o Poder Público (cautelar e antecipatória), seria 

a possibilidade de suspensão dos efeitos desta suspensão, medida de natureza 

cautelar. O fato de a lei não determinar a existência do fumus boni juris 

como pressuposto, mas apenas os casos de perigo (grave lesão à ordem, à 

saúde, à economia e à segurança públicas), não exclui a necessidade de sua 

demonstração.
119

 

 

Anteriormente, o Supremo Tribunal Federal não admitia qualquer análise do 

direito material da lide a fim de se conceder, ou não, a suspensão A atual tendência, porém, é 

de se examinar ao menos a aparência do bom direito da entidade requerente e o periculum in 

mora, este último externado nas diversas previsões de grave lesão. Assim, em vista da 

natureza de contracautela da medida, a cognição da corte amplia-se com o objetivo de ser 

realizada summario cognitio acerca dos fundamentos da ação principal
120

. Nesse sentido, 

Eduardo Arruda Alvim: 

 

Da atribuição da natureza cautelar ao pedido de suspensão, como sustentado 

linhas acima, decorre importante conseqüência. Consiste ela no seguinte: 

para que possa ser concedida a suspensão eventualmente postulada, deverão 

concorrer e ser obedecidos os critérios comuns às cautelares, e que, no caso, 

são expressos pelos valores constantes do art. 4.º da Lei 8.437 e da Lei 

4.348, que consistem justamente no fumus boni juris e no receio de lesão.
121

 

 

E ainda acrescenta: 

 

(...) só pode ter cabimento (ou melhor, só pode ser acolhido) o requerimento 

de suspensão se efetivamente se fizer presente na hipótese a ser examinada, 

além da possibilidade de lesão aos bens pela lei tutelados (ordem, saúde, 

segurança e economia públicas), o fumus boni juris.
122

 

  

Compartilha de mesmo entendimento Leonardo José Carneiro da Cunha: 

 

(...) é preciso, para que se conceda a suspensão de liminar, consoante firme 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, que haja um mínimo de 

plausibilidade na tese da Fazenda Pública, exatamente porque o pedido de 
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suspensão funciona como contracautela. O pedido de suspensão funciona, 

por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem 

por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, 

caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes 

(...)
123

 

 

Ressalte-se que a plausibilidade do pedido de suspensão refere-se à constatação de 

possível lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança públicas, e não à natureza cautelar 

da medida. Em atendimento a esta, requer-se apenas a fumaça do bom direito e o perigo na 

demora da prestação jurisdicional. 

 

6.4 ILEGITIMIDADE 

 

O caput do artigo 4º da Lei 8.437/92 afirma que os efeitos de um provimento 

jurisdicional proferido podem ser sustados em caso de flagrante ilegitimidade. Isso significa 

que o requerente do Pedido de Suspensão pode alegar que a decisão proferida pelo juiz da 

causa é ilegítima, o que significa, numa análise mais aprofundada, a ausência de direito 

tutelável para fundamentar o processo originário. Em vista disso, talvez essa seja a expressão 

no texto legal que mais se aproxima da análise do mérito da ação originária. 

Em princípio, a legitimidade diz respeito à capacidade subjetiva do processo 

judicial. Ocorre que, para auferir se o particular é legítimo proponente, não há como não 

proceder ao exame da titularidade do direito invocado, devendo-se ingressar na seara do 

direito material. Dessa forma, Arruda Alvim explica que “estará legitimado o autor quando 

for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato 

de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da 

sentença”
124

. 

Cássio Scarpinella Bueno, em trabalho publicado no ano de 1999 sobre o 

mandado de segurança, já chamava atenção para a necessidade de antijuridicidade do 

provimento atacado: 

 

(...) as razões que deverão ser demonstradas pelo requerente para viabilizar a 

suspensão dos efeitos da liminar ou da sentença concessiva do mandado de 
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segurança, de acordo com o art. 4º da Lei 4.348/64, são a possibilidade de 

grave lesão à saúde, à segurança e à economia públicas. Só que – e esta é 

uma posição amplamente minoritária –, esta ‘grave lesão’ só tem sentido se a 

decisão concessiva da liminar ou sentença for injurídica.
125

 

 

Assim, como a parte não seria legitimada na defesa de seus interesses, a decisão 

de primeiro grau estaria em desacordo com a ordem jurídica, carecendo, para essa 

constatação, do exame das próprias razões de direito material. 

 

6.5 MEDIDAS EM AVALANCHE 

 

Por vezes, a Fazenda Pública requer a suspensão da liminar ou sentença quando 

houver perigo de a decisão ser repetida em grande escala, tendo por fundamento a eventual 

lesão à ordem ou à economia públicas. Ou seja, o Poder Público utiliza-se dessa prerrogativa 

não porque o pronunciamento judicial fira um dos valores protegidos pela norma legal, e sim 

pela probabilidade de, caso o provimento repercuta no meio forense, o conjunto de decisões 

no mesmo sentido possa vir a afetar gravemente os interesses estatais. 

O professor Juvêncio Vasconcelos Viana, em aparente defesa da suspensão nos 

casos de decisões em avalanche, narra a situação: 

 

Às vezes, tais pedidos têm fundamento no denominado ‘efeito didático’, ou 

seja, no risco de repetição do provimento impugnado. Assim, na satisfação 

de seus requisitos, tem se argüida – e, muitas vezes, acolhido – a 

possibilidade objetiva do efeito multiplicador daquela liminar que se deseja 

suspender. Certas liminares, dependendo da parte envolvida ou mesmo da 

cobertura que seja dada pela mídia, viram perigoso precedente, estimulando 

a proliferação de iguais medidas capazes de trazer efetivo comprometimento 

à ordem e à economia públicas. Fácil ocorrer isso no plano tributário, por 

exemplo, com abalos à arrecadação estatal.
126

 

 

Mesmo que aparentemente os requisitos legais estejam atendidos, entendemos 

que, por esses já se tratarem de conceitos altamente abstratos, não há possibilidade de 
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sofrerem interpretação ainda mais ampla, de forma a não se apresentar razoável a conjectura 

de eventual lesão caso haja repetição de decisões potencialmente ofensivas. 

Na realidade, quando proferido em larga escala, qualquer pronunciamento judicial 

que afete negativamente a Fazenda Pública trará um forte abalo na sua estrutura, seja 

financeiramente ou não. A pretensão individual, todavia, não pode sofrer restrições com base 

nessa conseqüência lógica: caso o particular tenha direito em desfavor do Poder Público, a 

decisão favorável a este deve ter eficácia plena. Nessa orientação, Eduardo Arruda Alvim 

adverte: 

 

(...) não poderá a Fazenda Pública, por exemplo, em mandado de segurança 

por intermédio do qual se discuta determinada exigência tributária, pretender 

a suspensão dos efeitos da decisão concessiva da ordem, exclusivamente 

porque a mesma pode conduzir a uma avalanche de decisões contrárias aos 

interesses arrecadatórios da Fazenda, dado o precedente que será aberto. 

Fosse isso possível, e estariam reduzidos a zero o alcance e a utilidade do 

mandado de segurança.(...) 
127

 

 

Hugo de Brito Machado Segundo vai mais além, afirmando que esse tipo de 

argumentação ocorre quando a lesão invocada é inexistente, apegando-se os representantes 

judiciais da Fazenda Pública à eventual multiplicação de decisões semelhantes. Comentando 

acerca da Suspensão de Segurança, conclui da seguinte forma: 

 

Afirmar que há risco de “proliferação” de liminares semelhantes somente 

significa que outros cidadãos também estão sofrendo ofensas a direito 

líquido e certo, em condições análogas. (...) Afirmar que, mesmo presentes 

os requisitos, o juiz deve indeferir a medida liminar quando houver risco de 

um “efeito multiplicador” é o mesmo que afirmar que ilegalidades isoladas 

podem ser corrigidas pelo Judiciário, mas abusos generalizados, contra um 

maior número de cidadãos, podem ficar alheios ao controle jurisdicional.
 128

 

 

Realmente é absurdo que quando várias pessoas estiverem sofrendo 

arbitrariedades análogas a tutela jurisdicional não seja efetiva, pois possível a cassação da 

liminar por via do Pedido de Suspensão, fundamentado no interesse público. Na realidade, 

não há interesse público maior do que o cumprimento da Constituição e das leis 

constitucionais. 
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6.6 GRAVE LESÃO VERSUS DIREITOS INDIVIDUAIS 

 

Como estudado, o litígio caracteriza-se como o conflito de interesses qualificado 

por uma pretensão resistida. Assim, quando mais de um indivíduo visar à utilização do 

mesmo bem, somente um deles gozará de seus benefícios, impondo essa fruição à pretensão 

alheia. Constatamos, portanto, que sempre que estiver em um processo mais de um interesse 

em jogo, um deles ficará submetido ao outro, não sendo diferente nas relações entre os 

particulares e o Poder Público. 

Dessa forma, qualquer decisão judicial desfavorável à Fazenda Pública submete a 

pretensão estatal à do particular, sendo natural a ocorrência de dano ao Poder Público, nem 

que seja em relação aos honorários advocatícios. 

A partir dessa análise, examina-se que apenas quando houver grave lesão caberá a 

suspensão dos efeitos da decisão. O adjetivo grave, inserto no texto legal, leva à conclusão de 

que não é qualquer ferimento à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas que torna 

possível a utilização da medida em comento. Assim como na tutela antecipada, deve haver 

fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, para o juiz poder sustar a eficácia 

de uma decisão que, a priori, está albergada pela ordem jurídica. 

Em muitas situações, entretanto, mesmo com a constatação de lesão grave e a 

presença dos demais requisitos, a suspensão não se mostra razoável no plano fático, por ser 

contrária à licitude da prestação jurisdicional. Tomemos como exemplo uma indústria 

alimentícia, com influência no mercado nacional, que recolhe determinada quantia a título de 

imposto municipal. Parte dessa receita, significativa para os cofres públicos, já integra 

inclusive a previsão orçamentária, sendo destinada especificamente para a saúde pública 

(artigos 167, inciso IV, e 198, § 2º, inciso III, ambos da Constituição Federal). 

Percebendo a cobrança indevida do tributo, a empresa ingressa em juízo com uma 

ação ordinária, a fim de ver declarada a não ocorrência do fato gerador do tributo. 

Paralelamente, intenta ação cautelar a fim de ver suspenso o crédito do imposto. O juiz de 

primeiro grau defere o pleito tanto em liminar quando na sentença. Ocorre, porém, que o não 

recolhimento de vultuosa quantia compromete, sim, o orçamento do ente federado, e pode 

causar grave lesão à saúde municipal. 
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Estamos diante, portanto, de um caso em que o interesse do particular, em litígio 

judicial com o Poder Público, está inteiramente protegido pelo Direito, mas que, a qualquer 

momento, poderá ter a decisão liminar, ou mesmo meritória, cassada pelo Presidente do 

Tribunal. 

Em vista dessas situações peculiares, requer-se um minucioso exame dos 

pressupostos de admissibilidade do Pedido de Suspensão, intentando-se minimizar as 

arbitrariedades também no âmbito jurisdicional. Percebemos, inclusive, que a doutrina 

moderna inclina-se para a possibilidade de análise da plausibilidade jurídica do pedido de 

suspensão, já que seu fundamento maior, o Princípio da Supremacia do Interesse Público 

sobre o privado, tem arrimo na ordem jurídica. Nesse sentido, valiosa a contribuição de 

Gleydson Kleber Lopes de Oliveira: 

 

É cediço que o interesse, para ser público, tem que estar em consonância 

com a ordem jurídica, de forma que a cognição do órgão do Poder Judiciário 

deve recair, também, sobre a plausibilidade jurídica do pedido e dos 

respectivos fundamentos no incidente de suspensão. Não há interesse 

público que não esteja arrimado na norma jurídica.
129

 

 

Acrescente-se, ainda, o posicionamento de Eduardo Arruda Alvim, que afirma 

não parecer correto 

  

(...) bastar, para caracterizar esse interesse público, que se demonstre haver 

perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. É 

que o que é ou não interesse público vem pautado antes de mais nada, por 

um critério maior, genérico, que é a submissão à lei.
130

 

 

Nesse sentido, vê-se com bastante acerto o rumo que os estudiosos têm tomado, 

defendendo a apreciação também do mérito da causa para que se possa suspender liminares. 

Apenas com os requisitos legais, há grande possibilidade de o Pedido de Suspensão ser 

utilizado com finalidade diversa da proteção do interesse público. 
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7 ASPECTOS PROCEDIMENTAIS 

 

7.1 LEGITIMIDADE ATIVA 

 

A legitimidade do Pedido de Suspensão, conforme estabelecido pelo caput do 

artigo 4º da Lei 8.437/92, é outorgada apenas às pessoas jurídicas de direito público e ao 

Ministério Público. Ficariam, em princípio, excluídas desse rol todas as pessoas jurídicas de 

direito privado, inclusive as integrantes da Administração Pública Indireta, bem como as 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos. 

Ocorre que essa regra, cuja redação é a mesma desde a Lei nº 191, de 16 de 

janeiro de 1936, há muito vem sendo atenuada. A Ministra Ellen Gracie Northfleet, em 

trabalho de aprofundado cunho doutrinário, afirma que a restrita enumeração foi, com o 

tempo, sendo interpretada pela jurisprudência com maior largueza
131

. 

Desde seu tratamento pela Lei nº 4.348/64, sempre que houvesse mandado de 

segurança, a suspensão de segurança poderia ser pleiteada, legitimando-se todos os órgãos 

cujos atos de seus integrantes pudessem ser contrastados pela via do mandamus a requererem 

a sustação da liminar ao presidente do tribunal competente. 

Em casos excepcionais, as empresas públicas e mesmo pessoas jurídicas de direito 

privado, quando exercendo atividade delegada pelo Poder Público, puderam também fazer uso 

da medida
132

. Isso porque o pressuposto do Pedido de Suspensão tem fundamento no 

princípio da supremacia do interesse público, o qual nem sempre é protegido apenas pelas 

pessoas jurídicas de direito público. 

Na realidade, como a suspensão de liminar não foi concebida na defesa do 

interesse público secundário (aquele que interessa ao Estado como sujeito de direitos), mas 

sim na busca do interesse público primário (que são os interesses da coletividade como um 

todo), sua legitimidade ativa não deve ser determinada pela qualidade ostentada pela pessoa 

jurídica de direito privado, sendo até irrelevante se é prestadora de serviço público ou não.  

Disso resulta, como conseqüência lógica, que o critério para se aferir a 

legitimidade ativa ao pedido de suspensão não pode ser rigorosamente subjetivo, pois o 

instituto não foi criado em razão das pessoas jurídicas em si, mas pela ordem, saúde, 
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segurança e economia públicas, interesses públicos primários que todos tem o dever de 

preservar. Nesse sentido, na defesa de seus interesses particulares, as pessoas jurídicas de 

direito privado, litisconsortes na relação processual, não têm legitimidade para requerer o 

Pedido de Suspensão, restando-lhes apenas recorrer da decisão por meio de agravo de 

instrumento ou apelação: 

  

SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEI 8.437/92, ART. 4º. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PRIVADO. POSTO DE GASOLINA. INTERESSE PARTICULAR. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. A pessoa jurídica de direito privado, na defesa dos seus interesses 

particulares, não possui legitimidade para ajuizar pedido de suspensão. 

2. Agravo Regimental a que se nega provimento.
133

 

  

Quando na defesa do interesse coletivo, entretanto, tanto as pessoas jurídicas de 

direito público quanto as pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração 

Pública Indireta (empresas públicas, sociedade de economia mista, etc), e ainda as 

concessionárias e permissionárias de serviço público, podem intentar o incidente processual 

em exame. Nesse sentido, posicionamento já assentado das Cortes Superiores: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS §§ 3º E 4º DO ART. 

4º DA LEI Nº 8.437/92, COM REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

2.180-35. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE. 

EXAME DE QUESTÕES DE MÉRITO. DESCABIMENTO. 

PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 

-  Interposto agravo regimental tirado de indeferimento, pelo presidente do 

tribunal a quo, de pedido de suspensão de antecipação de tutela (§3º do art. 

4º da Lei nº 8.437/92, com redação dada pela MP nº 2.180-35), somente após 

o julgamento daquele recurso caberá novo pedido ao presidente do tribunal 

competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário (§ 

4º do mesmo diploma legal). 

- Transcorrido in albis o prazo para interposição do agravo, é cabível a 

formulação de pedido de suspensão diretamente ao presidente do tribunal 

competente. 

- Evidenciada, na espécie, a possibilidade de grave lesão das finanças 

públicas da União, é de se reconhecer também a legitimidade ativa da 

empresa estatal (sociedade de economia mista) para requerer pedido de 

suspensão, tanto mais quanto formulado em litisconsórcio com aquela. 

- O exame das questões pertinentes ao mérito da ação principal não é cabível 

no âmbito do pedido de suspensão de decisão (precedentes do STJ). 
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- Recurso não provido.
134

 

 

No mesmo entendimento, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - SUSPENSÃO DE EFEITOS 

DE SENTENÇA - AGRAVO REGIMENTAL - SENTENÇAS 

PROFERIDAS EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA E AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AJUIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PIAUÍ E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - EMBARGO AOS 

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE TRECHO DO METRÔ 

DE TERESINA - DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO - LESÃO À ORDEM 

E À ECONOMIA PÚBLICAS - AGRAVO REGIMENTAL DE AGRAVO 

REGIMENTAL - SUBMISSÃO À CORTE ESPECIAL – LEGITIMIDADE 

PROCESSUAL DA EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. 

1. Conquanto o art. 294 do Regimento Interno deste Tribunal permita ao 

relator reconsiderar decisão proferida em suspensão de sentenças mediante 

agravo regimental contra despacho prolatado em agravo regimental anterior, 

convém submeter a questão ao exame da Corte Especial. 

2. A Companhia Metropolitana de Transporte Público - CMTP, 

sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do 

Estado do Piauí, tem legitimidade para requerer suspensão de efeitos de 

sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

3. Suspendem-se os efeitos das sentenças que, sem laudo técnico ou parecer 

de órgão competente, comprobatórios de efetiva lesão ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, determinaram embargo das obras do trecho 

de um quilômetro necessário à conclusão do metrô de Teresina. 

4. A emissão de nova licença ambiental para retomada das obras demonstra 

razoabilidade do pedido de suspensão, uma vez que sanaria as 

irregularidades encontradas. 

5. Interesse público está evidenciado na finalidade social da obra, não 

meramente arquitetônica e lucrativa, por oferecer à população da Capital do 

Piauí alternativa de transporte coletivo de melhor 

qualidade e mais barato. 

6. Precedentes da Corte Especial, em questões semelhantes, favoráveis à 

continuidade dos serviços em face da possibilidade de lesão à ordem e à 

economia públicas. 

7. Agravo regimental provido. Decisão reformada.
135

 

 

Com efeito, a sistemática da Constituição Federal impede qualquer distinção entre 

os componentes da Administração Pública. A partir da leitura do artigo 37, caput, as 

autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão no mesmo patamar 

de direitos, devendo seus regimes jurídicos ser equivalentes. Sempre que sua atuação se der 
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na função administrativa, deve-lhes ser outorgada a prerrogativa do requerimento de 

suspensão, assim como em relação às pessoas jurídicas de direito público. 

E mais, tem-se admitido até que órgãos públicos despersonalizados possam 

utilizar-se dessa medida. Nesse sentido, o professor Juvêncio Vasconcelos Viana preconiza: 

 

Assim, inclusive mediante precedentes jurisprudenciais, sustenta-se a 

possibilidade de órgãos despersonalizados, bem como pessoas 

administrativas privadas no exercício de atividade delegada pelo Poder 

Público, os quais, em dadas situações, findam por suportar efeitos da 

medida, fazerem uso do pedido de suspensão, alegando-se, por razões 

sistemático-teleológicas, o rol dos legitimados.
136

 

 

Julgado da lavra do Ministro Edson Vidigal, no Superior Tribunal de Justiça, 

amplia, de maneira isolada, a legitimidade ativa até para agente político, como deputado 

federal, ou chefe do Poder Executivo: 

 

Suspensão de liminar (deferimento). Agravo regimental (cabimento). Agente 

político (legitimidade ativa). Precedentes. Lesão à ordem administrativa (art. 

4º da Lei nº 8.437/92). Agravo improvido. 

1 - Agente político na defesa de seu mandato de Presidente da Câmara 

Municipal tem legitimidade ativa para propor pedido de suspensão de 

liminar (SL nº 12, SL nº 23, SL nº 53 e SL nº 55). 

2 - Na hipótese, a decisão suspensa, ao tumultuar ainda mais o já conturbado 

funcionamento da Câmara Legislativa de Bragança, que se vê envolvida  

num jogo de interesses políticos conflitantes, causava lesão à ordem 

administrativa. 

3 - Agravo improvido.
137
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Quando a pessoa jurídica não for parte do processo cuja ordem se intente 

suspender, mas a decisão afetou seu campo de atuação, será considerada apta a propor Pedido 

de Suspensão, assim como o Código de Processo Civil atribuiu legitimidade ativa ao terceiro 

interessado nos recursos em sentido estrito
138

. Ressalte-se que deve ficar demonstrado o liame 

nas relações de direito material do processo de origem, tratando-se, portanto, de interesse 

jurídico. Veja-se: 

 

(...) desde que demonstrada, pela pessoa jurídica de direito público, que o ato 

impugnado por via do pedido de suspensão tem aptidão para interferir, 

negativamente, em sua própria competência administrativa, num daqueles 

valores constantes do dispositivo legal em foco – repita-se: ordem, saúde, 

segurança e economia públicas – ipso facto é, para os fins daquele 

dispositivo legal, pessoa interessada e, conseqüentemente, legitimada.
139

 

 

Na mesma inteligência, julgado do Supremo Tribunal Federal: 

 

- SUSPENSÃO DE LIMINAR. ART. 297 DO RI. CAESB. 

LEGITIMIDADE. LESÃO GRAVE A ORDEM ADMINISTRATIVA. 

EMPRESA PÚBLICA, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO 

DISTRITO FEDERAL, LEGALMENTE INCUMBIDA DE TIPICO 

SERVIÇO PÚBLICO, A CAESB ESTA LEGITIMADA PARA INTERPOR 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA, QUANDO OS 

PRESSUPOSTOS DA MEDIDA SEJAM PERTINENTES A SUA ÁREA 

DE ATUAÇÃO. LESA GRAVEMENTE A ORDEM ADMINISTRATIVA 

A MEDIDA LIMINAR 

QUE INTERFERE EM CURSO DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO TENDENTE A SOLUCIONAR, INTERNA 

CORPORIS, PELA AUTORIDADE COMPETENTE, CONFLITO DE 

ATRIBUIÇÕES ENTRE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO 

FEDERAL. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
140

 

 

Quanto aos estabelecimentos de ensino, apesar da dúvida ser suscitada por alguns 

doutrinadores, defende-se que não estão inclusos no rol das pessoas legitimadas, em vista de, 

além de não integrarem a Administração Pública, sua atuação não alcançar os conceitos de 

ordem, saúde, segurança e economia públicas. Porém, em sentido contrário, julgamento na 

seara do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: 
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE 

SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DO DESPACHO AGRAVADO. LESÃO 

A ORDEM PUBLICA. POSSIBILIDADE. 

1. A Fundação Edson Queiroz, como mantenedora da Universidade de 

Fortaleza – UNIFOR, tem legitimidade para, em nome desta instituição, 

pleitear a suspensão da execução de liminar concedida em mandado de 

segurança. 

2. Embora se cuide de entidade particular de ensino, por exercer função 

pública por delegação, a requerente se enquadra entre as pessoas que gozam 

de legitimidade para pedir a suspensão da execução. 

3. Há que ser mantido o despacho agravado, por pautar pela perfeita 

observância dos requisitos legais para o pedido de suspensão, ocorrendo, 

flagrantemente, no caso concreto, a potencialidade de lesão à ordem pública.  

4. Agravo improvido.
141

 

 

Quanto ao Ministério Público, o texto legal nem precisaria ser expresso em 

relação à sua legitimidade, pois a Constituição Federal
142

 atribuiu-lhe a competência para a 

defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, e, haja vista que a natureza dos bens 

tutelados, nada mais lógico que a possibilidade de o “guardião da ordem jurídica” requerer o 

incidente processual em tela. Em exata orientação, Antônio Cezar Lima da Fonseca: 

 

O Ministério Público tem o dever institucional de zelar pelo efetivo respeito 

aos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública (art. 129, II, da 

CF). Daí que, sendo a liminar prejudicial a serviços de relevância pública, ou 

até com ofensa aos Poderes Públicos, o Parquet tem não só legitimidade, 

mas também o poder-dever de requerer a suspensão de liminar diretamente 

ao Judiciário competente.
143

 

 

Dessa forma, mesmo que o Ministério Público não tenha sido parte no processo, 

é-lhe dado legitimidade para requerer a suspensão da execução da medida potencialmente 

causadora de lesão ao interesse público. 
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7.2 PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO 

 

Não há prazo legal para a apresentação do pedido de suspensão. Porém, como a 

medida visa à suspensão dos efeitos de uma liminar ou sentença, deve ser intentada antes do 

trânsito em julgado da demanda. Caberá, portanto, esse incidente processual nos casos em que 

a sentença ainda não tiver sido prolatada ou houver dela recurso pendente. Há, contudo, uma 

situação em que mesmo na ausência de recurso, o pedido de suspensão pode ser protocolado. 

Trata-se da suspensão de segurança, quando houver remessa oficial não julgada. 

 

7.3 COMPETÊNCIA 

 

O Pedido de Suspensão será apreciado pelo Presidente do Tribunal a que estiver 

vinculado o juízo que prolatou a decisão a ser suspensa. A competência será definida de 

acordo com as regras dos recursos em sentido estrito. Assim, ao tribunal ao qual couber o 

julgamento de eventual agravo de instrumento ou apelação, deverá ser endereçada a petição 

de suspensão. 

Caso a decisão objeto do incidente tenha sido prolatada por juiz estadual, o Pedido 

de Suspensão será dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça (TJ). Se a liminar for deferida 

por Juiz Federal, o Pedido de Suspensão será dirigido ao Presidente do Tribunal Regional 

Federal (TRF) da região correspondente. 

Nas hipóteses em que o juiz estadual estiver exercendo jurisdição federal, 

consoante o artigo 109, § 3º, da Constituição Federal
144

, o Pedido de Suspensão será ajuizado 

perante o Presidente do Tribunal Federal que abranja aquela área geográfica.
145

 

Há situações, porém, que, embora o pronunciamento tenha ocorrido na Justiça 

Estadual no exercício de sua competência, haja influência direta nos interesses da União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal. Nesses casos, não obstante o juiz estadual 
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esteja vinculado ao Tribunal de Justiça, eventual Pedido de Suspensão deverá ser apreciado 

pela Justiça Federal. 

Nesses casos, se o Presidente do TRF entender que há interesse da União na 

relação jurídica invocada, ou, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 9.469/97, na repercussão 

econômica da decisão invocada, mesmo que de forma reflexa ou indireta, o processo 

originário terá sua competência deslocada para a Justiça Federal de primeiro grau. O juiz 

estadual, concordando com esse entendimento, reconhece sua incompetência absoluta e 

remete os autos à Justiça Federal.  Caso contrário, deve ser instaurado conflito positivo de 

competência, perante o Superior Tribunal de Justiça, a fim de dirimir a questão e fincar qual 

órgão deverá apreciar o incidente no caso concreto. Na situação, porém, de o Presidente do 

TRF não entrever a existência de interesse federal envolvido, o Pedido de Suspensão será 

rejeitado e a demanda continuará com seu curso regular.
146

 

Também quando a suspensão tiver como objeto a sentença, o juiz deverá declarar 

sua incompetência, apesar da previsão de que não mais pode inovar no processo.
147

 É que se 

trata de incompetência absoluta, ratione personae, que pode ser declarada de ofício a qualquer 

tempo e grau de jurisdição
148

. Caso não o faça, caberá ao Tribunal de Justiça, ao julgar 

eventual apelação, anular a sentença, e encaminhar os autos à Justiça Federal, quando deverão 

ser aproveitados todos os atos probatórios já praticados. Na situação de o Tribunal assim não 

entender, novamente estar-se-á diante de conflito positivo de competência, a ser dirimido 

mais uma vez perante o Superior Tribunal de Justiça.
149

 

Quando a decisão que se visa suspender tiver sido prolatada por relator, no 

Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, o Pedido de Suspensão será dirigido ao 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do Supremo Tribunal Federal (STF), a 

depender da matéria apreciada na demanda. Quando o fundamento da causa petendi for 

matéria constitucional, a competência será do STF, caso contrário, a petição será apreciada 

pelo STJ. Ressalte-se que a matéria de índole constitucional absorve a matéria 
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infraconstitucional, havendo duplo fundamento, portanto, o STF aspira a competência do 

pedido. 

Quando contra a decisão atacada tiver sido intentado recurso, seja agravo de 

instrumento ou apelação, deve-se saber se já houve algum provimento que substituiu o 

pronunciamento de primeiro grau. A liminar no segundo grau e o acórdão, quando o recurso 

tiver sido conhecido, substituem a decisão impugnada, independente de confirmarem ou não 

seus termos. Nessas situações, o pedido de suspensão não mais se referirá à decisão de 

primeiro grau, devendo ser intentado perante o STF ou STJ, conforme a causa verse sobre 

matéria constitucional ou infraconstitucional. Ressalte-se que, caso o recurso não tenha sido 

conhecido, o pronunciamento que se visa suspender continuará sendo aquele do juízo a quo, 

mantida, portanto, a competência do TJ ou TRF. 

Assim, o Pedido de Suspensão, se intentado antes de decisão de segundo grau que 

substitua o provimento impugnado, deve ainda ser dirigido ao Presidente do TJ ou TRF. Caso, 

porém, a decisão de primeiro grau já tenha sido substituída, a suspensão se referirá ao 

pronunciamento do próprio Tribunal, devendo ser endereçada ao STJ ou STF. Lembre-se que 

há possibilidade de atacar uma mesma decisão por meio do pedido de suspensão e do recurso 

de agravo ou apelação, quando o órgão julgador para ambas as medidas será o mesmo. 

Por fim, se a competência dos Tribunais Superiores for invadida por algum dos 

Tribunais de Justiça Estadual ou Tribunal Regional Federal, caberá reclamação contra a 

decisão prolatada pelo juízo incompetente, perante o STJ ou STF. 

 

7.4 PETIÇÃO 

 

O Pedido de Suspensão deve ser apresentado ao Presidente do Tribunal em 

petição escrita, de forma a demonstrar que a execução da liminar ou da sentença pode 

ocasionar graves e efetivos prejuízos aos valores ordem, saúde, segurança ou economia 

públicas. Para tanto, apesar de não haver na lei previsão de requisitos formais, a Fazenda 

Pública tem de juntar todos os documentos que se façam necessários ao convencimento da 

Presidência, além de narrar os fatos e fundamentos da demanda principal, onde foi exarada a 

decisão que se pretende suspender. 

Faz-se imprescindível a presença, nos autos do Pedido de Suspensão, de cópia da 

liminar ou sentença atacada, a fim de viabilizar o acesso ao seu teor, até porque não pode o 
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judiciário conhecer de fatos alheios aos autos. Também é aconselhável a juntada da petição 

inicial da demanda principal, para que a legitimidade do pleito seja constatada
150

. Ao final da 

petição, deve haver requerimento expresso da suspensão que se pretende obter, visto que esta 

nunca pode ser deferida de ofício. 

Nesse sentido: “o pedido de suspensão é apresentado ao tribunal em petição 

escrita, com suas respectivas razões, acompanhado dos documentos que façam a prova do 

alegado. A cópia da decisão que se impugna, sem dúvida, é peça indispensável”
151

. Não há, 

portanto, qualquer possibilidade de instrução probatória no Pedido de Suspensão. 

 

7.5 CONTRADITÓRIO 

 

O § 2
o
 do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, presente no texto da lei desde sua versão 

original, e modificado pela Medida Provisória n. 1.984-19, afirma que o Presidente do 

Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas. Antes dessa 

previsão, a doutrina criticava bastante a ausência do contraditório quando da suspensão de 

segurança, visto que violaria o devido processo legal, constitucionalmente consagrado. Nesse 

sentido: 

 

Apesar de o art. 4º da lei 4.348 ser omisso no tocante à implementação do 

contraditório, deve-se, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa, entender obrigatória a comunicação ao sujeito ativo 

(impetrante) do pedido de suspensão, a fim de, querendo, apresentar 

resposta, sob pena de nulidade da decisão.
152

 

 

Analisando o texto legal, porém, não se pode calar diante de tão grosseiro 

paliativo. Explica-se: a regra deveria prever que o presidente do Tribunal deve intimar o autor 

e o Ministério Público para se manifestarem, querendo, no prazo legal, e não conferir apenas a 

faculdade dessa oitiva. É imprescindível que a parte contrária manifeste-se previamente, visto 

que as particularidades desse incidente processual não são capazes de desviar as garantias dos 

princípios da bilateralidade da audiência e da ampla defesa, válidas no processo judicial e 
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2003, p. 239. 
152
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administrativo
153

. Lembre-se que, mesmo com características sui generis, está-se diante de um 

procedimento judicial, quando as regras de processo devem ser atendidas, sob pena de 

inconstitucionalidade
154

. 

Para amenizar essa conclusão, o texto legal deve ser interpretado conforme a 

Constituição, fazendo com que a que a regra seja a ciência da parte eventualmente paciente da 

suspensão, e não a exceção. Onde se lê o presidente do tribunal pode ouvir o autor e o 

Ministério Público, deve-se extrair a ilação de que é obrigatória a formação do 

contraditório.
155

 

Apenas caso essa oitiva mostre-se arriscada, em razão do tempo, frente aos bens 

tutelados pelo interesse público, é que o contraditório pode ser mitigado. Assim como nos 

provimentos de urgência, para que uma decisão seja deferida sem a seqüência ordinária dos 

atos processuais, os requisitos periculum in mora, na tutela cautelar, ou risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação, na antecipação de tutela, devem estar presentes. É que 

nessa situação, necessita-se de uma ponderação entre os princípios da efetividade da tutela 

jurisdicional e do contraditório
156

, utilizando-se a razoabilidade como medida. 

Ressalte-se que o perigo demonstrado tem de guardar relação com a oitiva da 

parte adversa, e não simplesmente com a execução da decisão atacada, o que é requisito da 

própria concessão da suspensão. Sempre que possível, portanto, antes da decisão final, o 

Presidente tem de ouvir a parte interessada. 

Essa posição ajusta-se perfeitamente à previsão do § 7º do mesmo artigo, que 

dispõe sobre a concessão liminar da suspensão. De acordo com o professor Juvêncio 

Vasconcelos Viana, “ouvir a parte adversa, que suportará a suspensividade oriunda do 

incidente, é a melhor postura a esperar-se da presidência. Tanto é que se introduziu no sistema 

a possibilidade de concessão liminar da decisão”
157

. Dessa forma, caso o contraditório não 

tivesse de ser obedecido, o deferimento liminar seria exatamente a mesma situação da decisão 

final de suspensão, não havendo razão de ser a elaboração desse novo parágrafo, introduzido 
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 BRASIL. Constituição da República Federativa do. Art. 5º. LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 

a ela inerentes. 
154
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no ordenamento jurídico por meio de medida provisória. Infelizmente, porém, os Tribunais 

Superiores já decidiram pela desnecessidade da audiência da parte contrária
158

. 

Veja-se, no mesmo sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 

Sul: 

 

Agravo regimental contra decisão proferida em pedido de suspensão de 

liminar – Nulidade da decisão por ofensa ao princípio do contraditório. Não 

ocorrência – Não há nulidade na decisão concessiva da liminar sem prévia 

oitiva da parte contrária ou do Ministério Público, que porque a lei (art. 4º, § 

2º, da Lei 8.437/92) apenas encerra uma faculdade, de uso discricionário 

pelo julgador, que porque apenas há uma limitação imanente ao princípio da 

bilateralidade da audiência, onde se privilegia o interesse superior da justiça, 

porquanto a parte terá oportunidade de intervir posteriormente no processo, 

inclusive com direito assegurado ao recurso contra a medida liminar 

concedida sem sua participação (...) 
159

 

 

Como se vê, uma garantia constitucional é suprimida absurdamente com a 

justificativa de que, posteriormente, caso a parte queira, poderá recorrer da decisão concedida 

sem sua manifestação. Com a devida vênia, a justificativa para que o contraditório não seja 

observado confunde a relação causa-efeito dos atos processuais, colocando-se “os carros à 

frente dos bois”. Embora pareça já pacificada a questão pelos órgãos jurisdicionais, 

entendemos, por ser a posição mais acertada, do ponto de vista constitucional, a necessidade 

da intimação da parte autora da demanda contra a Fazenda Pública. 

 

7.6 DECISÃO E FUNDAMENTAÇÃO 

 

De acordo com Leonardo José Carneiro da Cunha
160

, havendo o requerimento do 

Pedido de Suspensão, o Presidente do Tribunal poderá tomar uma das seguintes medidas: 

determinar a complementação da petição, a fim de ser esclarecido algum detalhe ou juntado 

algum documento indispensável, como a cópia da decisão impugnada; indeferir o pedido 

liminarmente, quando não entender presentes os requisitos próprios do incidente; determinar a 

intimação da parte contrária e do Ministério Público para se pronunciarem em setenta e duas 
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horas; e, por fim, conceder liminarmente a suspensão, quando, além dos requisitos do Pedido 

de Suspensão, a instauração do contraditório puder ocasionar perecimento do direito. 

Quanto à emenda da petição, cabe ressaltar que não é admitida qualquer instrução 

probatória nesse incidente, não podendo se fazer prova do alegado pela Fazenda Pública a não 

ser pelos documentos que devem ser anexados ao requerimento. 

De acordo com a regra do § 7º do artigo 4º da Lei nº 8437/92, o presidente do 

tribunal poderá conferir ao Pedido de Suspensão efeito liminar, se constatar, em juízo prévio, 

a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. De acordo com 

Gleydson Kleber Lopes de Oliveira: 

 

O dispositivo em análise veio ratificar os entendimentos de que: é 

indispensável a implementação do contraditório e a participação do 

Ministério Público, sob pena de nulidade; o presidente do tribunal deve 

investigar a plausibilidade do pedido e dos respectivos fundamentos de 

direito, bem como se a execução da decisão pode gerar o comprometimento 

dos valores ordem, saúde, segurança e economia públicas.
161

 

 

Assim, desde que presentes os requisitos legais (urgência na concessão da medida 

e plausibilidade do direito invocado) a suspensão pode ser concedida em sede liminar. Ou 

seja, quando alguns desses pressupostos não estiverem presentes, o presidente do Tribunal 

deve instaurar o contraditório e apenas depois apreciar o pedido com maior segurança a 

respeito dos fatos alegados. 

Nesse sentido, tanto a decisão que nega a suspensão quanto a que a concede, 

assim como todo pronunciamento judicial
162

, devem estar devidamente fundamentadas, 

expressando as razões de sua motivação quanto ao bem tutelado pelo interesse público que se 

pretende proteger. 

Caso seja deferido o pedido, o órgão julgador da causa deve ser comunicado 

mediante ofício, e, independente da concessão ou não, o pronunciamento deve ser publicado 

no Diário Oficial. Ressalte-se que a lei referiu-se à decisão sobre a suspensão como simples 

despacho, o que, em verdade, não é: 
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A lei fala que a presidência proferirá ‘despacho’. É claro que de mero 

despacho, ato de impulso do processo, ao se cuida. O pronunciamento tem 

nítido caráter decisório. Registre-se que, indo mais alam, para os autores que 

entendem ser o pedido de suspensão uma ‘ação de impugnação’, aquele ato 

da presidência, em verdade, teria um conteúdo sentencial.
163

 

 

 

7.7 RECURSOS 

 

Consoante o § 3º do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, do ato que defere ou nega a 

suspensão caberá agravo interno, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento, em 

Plenário ou Corte Especial, na sessão seguinte a sua interposição, sem necessidade de 

inclusão em pauta. 

No âmbito do mandado de segurança, a discussão doutrinária acerca desse recurso 

é bastante acalorada, em vista de o dispositivo correspondente prever apenas a possibilidade 

de agravar da decisão que defere o Pedido de Suspensão. Como o objeto do nosso estudo não 

consiste na suspensão de segurança, vemos por bem não adentrar nesse debate
164

. 

Não cabem, segundo orientação já firmada pelo STF e STJ, Recurso 

Extraordinário nem Recurso Especial da decisão proferida no âmbito do pleito de suspensão, 

posição tomada em vista dos parâmetros políticos, e não jurídicos, que norteiam a decisão do 

presidente do tribunal local. Na realidade, esses recursos não podem ser interpostos por que o 

Pedido de Suspensão não trata do mérito da demanda originária, pois outros requisitos são 

analisados quando da sua interposição, bem como porque em sede de Recurso Extraordinário 

e Recurso Especial não é cabível a análise de questões de fato
165

, coisa que se faz ao averiguar 

o dano à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. 
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7.8 NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO: §§ 4º e 5º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 

8.437/92 

 

A Medida Provisória n. 1.984-13 introduziu dois novos parágrafos ao artigo 4º da 

Lei nº 8.437/92, tratando especificamente do Novo Pedido de Suspensão de liminar. Essa 

suspensão da não suspensão pode ocorrer em duas situações diferentes: quando o agravo 

interno intentado contra o primeiro Pedido de Suspensão resultar na manutenção ou 

restabelecimento da decisão a que se visa suspender e quando o agravo de instrumento 

interposto diretamente contra a decisão atacada tiver provimento negado. 

Havendo o primeiro Pedido de Suspensão, o presidente poderá deferir ou negar o 

pleito. Caso os efeitos sejam suspensos, pode o particular agravar dessa decisão, a fim de que 

o pronunciamento de primeiro grau tenha sua validade restabelecida. Caso o presidente negue 

a suspensão, pode também o Poder Público agravar da decisão, a fim de que a decisão 

impugnada seja suspensa. Nas duas possibilidades de agravo interno, o provimento cuja 

eficácia se visa sustar a eficácia pelo Pleno ou Corte Especial pode ser mantido ou 

restabelecida, quando, então, terá cabimento o Novo Pedido de Suspensão. 

Também pode acontecer de o Poder Público lançar mão apenas do agravo de 

instrumento contra a liminar, a fim de vê-la reformada. Caso esse recurso tenha seu 

provimento negado, poderá a Fazenda Pública utilizar-se do Pedido de Suspensão diretamente 

ao STF ou ao STJ. 

Dessa forma, ainda que rejeitado o primeiro Pedido de Suspensão, deve haver 

primeiro a interposição e o julgamento do agravo interno para o Poder Público ingressar com 

Novo Pedido de Suspensão, agora endereçado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou 

do Superior Tribunal de Justiça, caso a demanda originária trate de matéria constitucional ou 

infraconstitucional respectivamente. 

Como visto, mais uma vez o Poder Executivo utilizou medida provisória para 

regular o direito processual público, favorecendo exclusivamente a Fazenda Pública e criando 

novas competências para os Tribunais Superiores, além das já constitucionalmente previstas. 

Aliás, é sabido que apenas a Constituição Federal pode disciplinar matéria inerente à 
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competência do STF e STJ, incorrendo a medida provisória em vício de 

inconstitucionalidade.
166

 

Sua finalidade, sem dúvida, é levar rapidamente ao conhecimento dos Tribunais 

Superiores, que são no país os que mais decidem de forma política, as demandas em que o 

Poder Público tem interesse direto. Assim, “esse pedido possibilita à Fazenda Pública que 

chegue muito rapidamente aos órgãos de cúpula do Judiciário”.
167

 

Quando a medida é precedida do primeiro Pedido de Suspensão, há uma feição 

recursal, já que se está a demonstrar o erro do Pleno do TJ ou TRF em não deferir o pleito 

inicial, visando, portanto, à reformulação dessa decisão. Nesse sentido, questiona o professor 

Juvêncio Vasconcelos Viana se está diante de um “novo” pedido de suspensão ou, na verdade, 

de uma modalidade recursal sui generis disfarçada sob outro rótulo
168

.  

Nesse sentido, Gleydson Kleber Lopes de Oliveira: 

 

O pedido de suspensão funciona como um verdadeiro recurso dirigido a 

esses tribunais superiores – STF e STJ -, pois é voltado a impugnar um 

pronunciamento judicial proferido pelo tribunal local, por meio da 

presidência ou órgão colegiado, em sede de incidente de suspensão.
169

 

 

Cássio Scarpinella defende que, em vista da natureza recursal da medida, a mesma 

estaria submetida, inclusive, ao prazo de quinze dias, conforme o artigo 508 do Código de 

Processo Civil
170

. Conclui-se que o “mais gravoso é que, nesses moldes, com criações 

casuísticas, finda-se por reforçar os óbices – que já não são poucos – à efetivação das tutelas 

de urgência contra o Poder Público”.
 171
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7.9 AGRAVO DE INSTRUMENTO VERSUS PEDIDO DE SUSPENSÃO 

 

A questão que se coloca em discussão, nesse momento, é a possibilidade de se 

interpor recurso de agravo de instrumento concomitantemente ao Pedido de Suspensão. A Lei 

nº 8.437/92 trata desse assunto no §6º do artigo 4º, introduzido pela Medida Provisória n. 

1984-16, em janeiro de 2000. O dispositivo prevê que a propositura 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. 

Ainda assim, alguns doutrinadores defendem que a Fazenda Pública tem de 

escolher, dentre os dois instrumentos, aquele que entender o mais adequado, em vista de que a 

propositura de um prejudicaria a utilização do outro. Essa corrente baseia-se na suposta 

natureza recursal do instituto. De fato, para aqueles que o consideram um recurso, sua 

interposição juntamente com o agravo de instrumento não é possível devido ao princípio da 

singularidade no sistema recursal brasileiro. Consoante esse entendimento, se da execução da 

decisão resultar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, seria 

cabível o Pedido de Suspensão, caso contrário, o agravo de instrumento
172

. 

Lúcia Valle Figueiredo
173

, por sua vez, aponta que, quando o Poder Público elege 

uma das medidas, a outra estará impedida de ser pleiteada em vista da preclusão consumativa. 

O requerimento de suspensão ao presidente do tribunal não poderia ser realizado se já 

houvesse recurso de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Veja-se, nesse sentido: 

 

(...) 

Todavia, o Juiz Presidente, que não é Órgão de Revisão das Turmas, não 

teria competência para conhecer pedido de Suspensão de Segurança, quando 

a decisão de primeira instância já estivesse sob o crivo deste Tribunal, da 

Turma à qual coubera por distribuição o exame do recurso. 

Escolhido um caminho processual vedado estará o outro por força da 

preclusão lógica, que também é consumativa, sob pena de afronta ao juiz 

natural, princípio tão caro ao Estado Democrático de Direito. 

(...) 
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Se não fora assim, haveria de forma transversa a escolha do juiz. Deveras, se 

tantos caminhos poderiam ser trilhados quantos fossem necessários até a 

obtenção do provimento jurisdicional da forma como desejado. E o juiz 

natural, o juiz aleatório não escolhido pela parte, um dos direitos e garantias 

fundamentais, erigido em cerne fixo da Constituição, seria afrontado.
174

  

 

Esses posicionamentos, contudo, devem ser afastados em vista da natureza 

jurídica do Pedido de Suspensão. Ressalte-se que, como analisado precedentemente, o Pedido 

de Suspensão não é um recurso, pois não visa à reformulação nem à invalidação da decisão 

atacada. Seu intuito é apenas sustar os efeitos de um pronunciamento judicial que traga risco 

de grave lesão a um dos bens tutelados pelo interesse público. Ou seja, os motivos 

ensejadores da liminar não sofrem apreciação pelo Presidente do Tribunal, nem há análise do 

mérito da ação originária. O agravo de instrumento, entretanto, contém efeito devolutivo 

amplo, resultando numa decisão que irá substituir ou anular a recorrida. 

Dessa forma, o Pedido de Suspensão mostra-se como um plus conferido ao Poder 

Público. Os provimentos jurisdicionais prolatados contra a Fazenda Pública podem sofrer 

ataque tanto pelo agravo de instrumento, quanto por meio do incidente processual sub 

examen
175

. Em exata orientação, Juvêncio Vasconcelos Viana: 

 

Por possuir um cabimento estreito e por não se fazer, ali, controle de “mera 

legalidade”, o pedido de suspensão de liminar, uma vez interposto, não 

prejudica o uso, ao mesmo tempo, do recurso de agravo de instrumento. 

Tampouco a interposição da medida recursal, naquela situação, é condição 

de admissibilidade para o pedido de suspensão.
176

 

 

Cássio Scarpinnela Bueno compartilha de mesmo entendimento, afirmando que  

“a possibilidade de ser formulado pedido de suspensão dos efeitos da liminar e ou da sentença 

concessiva do mandado de segurança (...) não afasta (...) a possibilidade de a pessoa jurídica 

de direito público (...) afetada com a medida liminar ou com a sentença recorrer”
177

.  Ou seja, 

o Pedido de Suspensão não impede que a Administração utilize-se do recurso de agravo para 

impugnar a liminar concedida. 

Arrematando o debate, Eduardo Arruda Alvim traz-nos brilhante conclusão: 
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De fato, em nosso entender, não devem pairar dúvidas sobre o cabimento do 

recurso de agravo em tais casos, ainda que já obtida a suspensão almejada 

pela Administração. Trata-se de institutos diversos, que visam resultados 

absolutamente distintos. A utilização de um destes instrumento não pode, 

portanto, invalidar a utilização do outro.
178

 

 

A última corrente doutrinária defende que, além de possível, a impugnação por 

meio de agravo de instrumento, quando o Pedido de Suspensão tiver sido interposto, é 

necessária, sendo essencial para que a liminar suspensa pelo Presidente do Tribunal não 

preclua, evitando que o incidente processual (Pedido de Suspensão) seja prejudicado. A 

Ministra Ellen Gracie Northfleet afirma: “para que a preclusão não ocorra, é indispensável 

que ademais do requerimento de suspensão seja aviado o recurso cabível na espécie, seja o 

agravo contra a liminar ou a apelação contra a sentença de mérito”
179

. 

Com efeito, caso um desses recursos seja utilizado, deve seguir seu procedimento 

até o julgamento final, posto que a suspensão refere-se apenas aos efeitos da decisão, 

mantendo-a ainda existente. Somente no agravo de instrumento e na apelação é que pode 

haver a anulação ou revogação do provimento de primeiro grau. Aliás, independente de ter 

havido ou não suspensão, não se dispensa o julgamento do recurso interposto. 

Cabe destacar, também, que a apelação, embora não se vincule ao resultado do 

Pedido de Suspensão, mostra-se útil para evitar o trânsito em julgado da decisão final, a fim 

de prolongar os efeitos da suspensão deferida pela presidência do tribunal. 

Por fim, lembre-se que o efeito prático do Pedido de Suspensão e do requerimento 

de efeito suspensivo ao relator no agravo de instrumento é o mesmo, embora um seja 

incidente processual e o outro recurso em sentido estrito. 

 

7.9.1 Ferimento ao Princípio do Juiz Natural 

 

A possibilidade de interposição de ambas as vias de impugnação, independente 

uma da outra, de acordo com o §6º do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, traz um grave problema. O 

Poder Público acaba tendo a possibilidade de escolher qual juiz decidirá a respeito da sua 
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causa, se o relator do agravo ou se o Presidente do Tribunal. Isso fere, além do princípio da 

isonomia processual, também o princípio do juiz natural. 

A fim de afastar essa conclusão, a professora Lúcia Valle Figueiredo defende que 

“escolhido um caminho, impende-se o outro, sob pena, como já afirmamos, de atrito aos 

princípios constitucionais, sobretudo do juiz natural”
180

. No mesmo sentido, Flávia Monteiro 

de Castro Brandão: 

 

Com esses benefícios o Poder público tem a faculdade de escolher qual juiz 

irá julgar seu pedido, se o relator, através do requerimento de efeito 

suspensivo ao agravo de instrumento, ou o presidente do tribunal, dirigindo-

lhe pedido de suspensão. Pode, outrossim, interpor o recurso de agravo com 

pedido de efeito suspensivo, e não logrando êxito em sua obtenção, recorrer 

ao presidente do tribunal, através do pedido de suspensão previsto nas leis 

especiais tratadas neste trabalho.
181

 

 

Vislumbramos, porém, outra solução mais adequada a essa situação. Para que não 

seja dado à Fazenda Pública mais esse privilégio de optar por qual desembargador analisará a 

demanda de que faz parte, tanto o agravo de instrumento quanto do Pedido de Suspensão 

deveriam ser distrubuídos. Somente assim, a Fazenda Pública não saberia qual juiz irá decidir 

as impugnações, não podendo escolhê-lo de acordo com suas conveniências. 

Quando interposto o agravo de instrumento e o Pedido de Suspensão, o juiz para 

quem primeiro for dada à matéria para análise tornar-se-ia prevento para julgar as duas 

medidas. Dessa forma, um único desembargador seria competente para apreciar a matéria 

posta em juízo. Ressalte-se que isso não significa, necessariamente, que a decisão no âmbito 

do Pedido de Suspensão seja igual a do agravo, posto que seus requisitos são bem diferentes. 

 

7.10 EFICÁCIA 

 

7.10.1 Ultra-atividade 

 

Pouco antes do congelamento das medidas provisórias pelo artigo 2º da Emenda 

Constitucional n. 32, em setembro de 2001, a última reedição da Medida Provisória 2.180-35 

criou uma nova regra relativa ao Pedido de Suspensão: a ultra-atividade. Na ocasião, foi 
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introduzido mais um parágrafo, além dos oito já existentes, ao artigo 4º da Lei nº 8.437/92, o 

qual dispõe que “a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em 

julgado da decisão de mérito na ação principal”. 

Isso significa que, caso a suspensão seja deferida, ela gerará efeitos mesmo depois 

de eventual sentença que confirme o teor do provimento liminar. O que se verifica, portanto, é 

que o Poder Executivo achou por bem tornar a decisão suspensiva eficaz enquanto a causa 

estiver pendente. Como se vê, apenas quando o processo transitar em julgado, fazendo coisa 

julgada, é que os efeitos da suspensão cessarão, dando lugar à eficácia da sentença. 

Ressalte-se que essa previsão aplica-se, especificamente, aos processos de ação 

cautelar, ação civil pública, ação popular, e ainda àqueles em que tiver havido antecipação de 

tutela em face da Fazenda Pública, por força do artigo 1º da Lei 9.494/97. A menção à ação 

principal, contudo, refere-se apenas aos casos de medida cautelar, quando haverá o processo 

cautelar e o processo principal, que cuida do mérito da lide. 

No âmbito do mandado de segurança, embora a Lei nº 4.348/64 somente 

determine a aplicação à suspensão de segurança dos §§ 5º ao 8º do artigo 4º da Lei nº 

8.437/92 (estando fora desse rol o dispositivo da ultra-atividade), há muito a jurisprudência 

confere o efeito prolongado de que tratamos também à suspensão no mandamus. 

A fundamentação dessa interpretação baseia-se tanto no artigo 297, § 3º do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto no artigo 25, § 3º da Lei nº 

8.038/90, que regula as normas procedimentais perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 

o Supremo Tribunal Federal (STF). A redação desses dispositivos, quase idêntica, dispõe que 

a suspensão de segurança vigorará enquanto pender recurso, ficando sem efeito apenas se a 

decisão concessiva for mantida por um dos tribunais superiores, ou transitar em julgado. 

Dessa forma, a suspensão de liminar vigorará enquanto a decisão que concede a 

segurança não for confirmada pelo STJ ou STF em sede recursal, ou até o processo não 

transitar em julgado. O próprio Supremo editou a súmula 626, que traz a mesma orientação: 

 

A suspensão de liminar em mandado de segurança, salvo determinação em 

contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da 

decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até sua 

manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar 

deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração. 
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Com efeito, a jurisprudência é quase unânime no sentido de aplicar-se a ultra-

atividade à suspensão no writ. De forma isolada, Cássio Scarpinella Bueno defende 

posicionamento contrário: 

 

(...) não há como deixar de rejeitar o entendimento de que, pelo menos para 

o mandado de segurança, este novo – e derradeiro – § 9º do art. 4º da Lei 

8.437/92, não tem qualquer aplicação. (...) não há como, por analogia ou 

extensão, transportar do sistema das ações cautelares contra o Poder Público 

(art. 4º da Lei 8.437/92) qualquer regra para sistema normativo totalmente 

diverso e assentado e outros parâmetros constitucionais (...)
182

 

 

Saliente-se, por oportuno, que para que a suspensão tenha ultra-atividade, é 

necessário que o fundamento da sentença coincida com o da liminar. Vale dizer que devem 

ambas as decisões ser proferidas diante da mesma situação fática que deu azo à suspensão 

pelo Presidente do Tribunal. Se a sentença der-se sob novas condições, que afastem o motivo 

que da eventual lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, a regra do § 9º 

também deverá ser repudiada. 

A justificativa para que a medida vigore por tanto tempo consiste no risco de 

decisão posterior trazer à tona o risco de grave lesão aos bens tutelados pelo interesse 

público
183

. De acordo com esse entendimento, seria adequado que a decisão concessiva da 

suspensão sobressaia-se diante de qualquer outra, tanto no juízo da causa quanto no próprio 

Tribunal, impedindo que a lesão que se evitou com o deferimento da suspensão da liminar se 

consuma quando sobrevier sentença ou qualquer outra decisão posterior. Em sendo assim, 

defende Leonardo José Carneiro da Cunha: 

 

Como o pedido de suspensão existe para que se preserve o interesse público 

primário, evitando-se a consumação de grave lesão à ordem, à saúde, à 

economia ou à segurança públicas, seria desgastante, arriscado, temerário e 

até contrário ao interesse público, exigir que o Poder Público tivesse de 

ajuizar novo pedido de suspensão, desta feita de nova decisão, quando ainda 

persistirem os mesmos motivos que renderam ensejo ao deferimento da 

suspensão de liminar.
184
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Eduardo Arruda Alvim, também em defesa da ultra-atividade, afirma que, como 

os motivos políticos que conduziram à sustação não são dissipados pelo fato de ser proferida 

sentença ser proferida, os efeitos da suspensão da liminar devem subsistir à decisão final de 

mérito: 

 

Diferentemente do que sucede caso a liminar seja cassada em grau de agravo 

de instrumento – pois aqui o juiz, ao proferir a sentença (decisão judicial 

baseada em cognição exauriente), não está jungido ao que tenha sido 

decidido pelo tribunal no agravo interposto contra a liminar (cognição 

sumária) –, no caso do pedido de suspensão, o que se verifica é que, se os 

motivos políticos não podem conduzir à suspensão da liminar foram 

reputados presentes, não é o fato de ser proferida sentença que deve alterar a 

eficácia da decisão de suspensão pelo tribunal.
185

 

 

A análise dos motivos pelos quais se defende a ultra-atividade da suspensão, 

contudo, leva-nos à conclusão de que tais justificativas são juridicamente fracas, o que enseja 

sua impropriedade e inconstitucionalidade. Para Marcelo Abelha Rodrigues, esse efeito 

prolongado é ilógico e absurdo, contrariando as regras mais comezinhas de direito processual, 

além de transformar o pedido de suspensão em um remédio acima do bem e do mal
186

. Cássio 

Scarpinella Bueno complementa: 

 

É dizer por outras palavras: trata-se de aniquilar, vez por todas, o que a tutela 

de urgência tem de mais importante: produzir efeitos úteis, necessários, e 

imediatos àquele que se apresenta munido de maior probabilidade de êxito 

no desfecho da ação. A ética da tutela de urgência é, inegavelmente, esta: 

proteger quem aparenta ser o verdadeiro titular de situações jurídicas 

subjetivas mesmo antes de o contraditório – e a respectiva cognição 

jurisdicional – ter-se desenvolvido plenamente. Deixar de proteger 

imediantamente quem aparenta ter mais razão é negar que a tutela de 

urgência – expressamente reconhecida, declarada e garantida pelo artigo 5º, 

XXXV, da CF de 1988 – tem de mais importante.
187

 

 

Vários são as razões que fazem a ultra-atividade descabida e arbitrária, 

principalmente porque inserida no ordenamento jurídico pelo Poder Executivo, através de 

medida provisória. 
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Inicialmente, destaque-se que o juízo de cognição da sentença é bem mais 

aprofundado do que da liminar e o do próprio Pedido de Suspensão. Os requisitos da liminar, 

como visto, são, genéricos; o Pedido de Suspensão, por sua vez, analisa apenas o risco de 

lesão aos bens protegidos pelo interesse público, não havendo discussão acerca do merito 

causae. Quando houver prolação da sentença, portanto, significa que as questões de fato e de 

direito envolvidas sofreram análise bem mais aprofundada do que em qualquer outro 

provimento proferido. 

Ainda mais, a suspensão refere-se a uma decisão que, com a prolação da sentença, 

deixa de existir. A sentença substitui a liminar, independente de confirmar ou não seus 

termos, e, no que for incompatível com qualquer outra decisão, torna-a sem efeito: 

 

Com o proferimento da decisão final e operada a substitutividade com 

relação à que lhe precedeu, não há como sustentar a subsistência da liminar 

e, pois, da suspensão de seus efeitos. A decisão posterior absorve (substitui) 

a anterior, caindo por terra, conseqüentemente, os efeitos decorrentes da 

suspensão. Rigorosamente, dada a insubsistência da decisão cujos efeitos 

foram anteriormente suspensos.
188

 

 

Não há o menor sentido, portanto, na suspensão vigorar enquanto a própria 

decisão suspensa não existe mais. Também não parece possível que a concessão da suspensão 

alcance os efeitos de uma decisão que nem sequer foi prolatada, gerando efeitos para o futuro. 

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno, não pode perdurar “a tese da ultra-atividade do 

pedido de suspensão, segundo o qual, uma vez suspensa a liminar, os efeitos de futura decisão 

concessiva da ordem estariam também – e antecipadamente – suspensos”
189

. No mesmo 

sentido, Sérgio Sahione Fadel: “Se, com a liminar, ainda não há sentença, não será possível 

suspender-se o que ainda não existe, ou que pode ser contrário à própria liminar”.
190

 

Juvêncio Vasconcelos Viana ainda adverte que a liminar e a sentença são 

manifestações conceitual e topograficamente distintas, e que, a primeira sendo revogada ou 

ratificada pela segunda, o objeto da suspensão deixa de existir
191

. Não pode, portanto, a 
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Presidência do Tribunal outorgar uma suspensividade para o futuro, pois foi sobre a liminar 

que o juízo exerceu sua cognição. 

No procedimento cautelar, a questão é ainda mais absurda: para que a sentença de 

procedência, na ação cautelar, possa vigorar, a demanda principal tem de transitar em julgado. 

Nas palavras do professor Juvêncio Vasconcelos Viana, “quer-se com a presente norma não 

apenas a suspensão da decisão cautelar até o trânsito em julgado da sentença do processo em 

que proferida a mesma (...), quer-se sim a mantença do sobrestamento (...) até que venha o 

desfecho em definitivo de outra demanda”.
192

 

Marcelo Abelha Rodrigues defende que alargar os efeitos da suspensão até o 

trânsito em julgado da ação principal 

 

(...) seria a um só tempo: aumentar os limites objetivos do pedido de 

suspensão de execução de liminar concedida (que não se limitaria à 

suspensão da liminar); seria entender que decisão interlocutória e sentença 

seriam pronunciamentos idênticos; seria permitir que a suspensão de liminar 

valesse para um ato e momento que ainda não teriam ocorrido, e que poderia 

revogar a liminar concedida.
193

 

 

É preciso, dessa forma, uma nova análise para que se infira se os motivos que 

deram azo à suspensão ainda estão presentes, mesmo que os fundamentos sejam os mesmos, 

pois o momento é diferente e a decisão anterior fora substituída pela sentença. 

A regra da utra-atividade padece, portanto, de total desproporcionalidade
194

. A 

posição mais acertada é a de que a duração do pedido de suspensão deva prolongar-se apenas 

até quando a decisão que fora suspensa exista, e eventual recurso da própria decisão 

suspensiva não for julgado. Oportuno, nesse momento, transcrever parte de um julgado da 

lavra do Ministro Milton Luiz Pereira: 

 

Os efeitos temporais da suspensão amoldam-se às hipóteses de liminar 

seguida, ou não, e sentença favorável à parte autora. Os efeitos extinguem-se 

sobrevindo o título sentencial, dependendo de nova provocação do 

interessado. Antes da sentença os efeitos da suspensão fluem enquanto 

pender o curso processual da ação.
195
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Assim, defendemos que o posicionamento dos Tribunais Superiores a essa 

questão deva ser revisto, inclusive porque a norma foi inserida pelo Poder Executivo, 

“legislando” em causa própria, através do espúrio instrumento das medidas provisórias. 

Resta ainda destacar que, como a ultra-atividade depende do trânsito em julgado, 

a Fazenda Pública, se quiser retardar por tempo mais largo possível a eficácia da sentença que 

tenha confirmado os termos da liminar, precisa interpor os recursos apropriados, a fim de 

evitar o trânsito em julgado da sentença que confirme o teor da liminar. Isso pode dar ensejo, 

portanto, a impugnações sem qualquer fundamento jurídico, concluindo-se que essa “regra 

peca com conspirar em favor da interposição de eventuais recursos protelatórios”
196

. 

 

7.10.2 Cumulação de Suspensões 

 

De acordo com o § 8º do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, incluído pela Medida 

Provisória n. 1984-16, em abril de 2000, as liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser 

suspensas em uma única decisão, cabendo ao presidente do Tribunal estender os efeitos da 

suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original pela 

parte interessada. Ou seja, visando à economia processual, admite-se tanto a cumulação, em 

uma única petição, de suspensões relativas a várias decisões, quanto a extensão da suspensão 

já deferida a decisões que tenham o mesmo objeto da inicialmente impugnada. 

Essa previsão teria justificativa na evitação de divergências jurisprudenciais, a fim 

de afastar a característica de casa lotérica do Poder Judiciário
197

, posto que, se a matéria sofrer 

análise por apenas um juiz, o risco de decisões díspares deixaria de existir. Consoante 

ensinamento do professor Juvêncio Vasconcelos Viana, o dispositivo ajuda na demonstração 

de comprometimento à ordem pública
198

. 

Consideramos, entretanto, que essa regra falha por generalizar demasiadamente as 

decisões judiciais, chegando a incentivar o chamado “copiar e colar”, infelizmente já tão 

comum nas apreciações judiciais. Acarreta, ainda, um despropositado julgamento em massa, 

já que a similitude presumida entre as situações fáticas nem sempre corresponde ao caso 

concreto. E mais, a utilidade e a praticidade para o Poder Público não podem sobressair-se ao 
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direito individual de análise da demanda, até porque a Fazenda Pública já tem prerrogativas 

processuais além da conta, chegando à beira dos privilégios. 

Erro grosseiro também é acreditar que essa medida soluciona o problema das 

divergências dos pronunciamentos judiciais em casos semelhantes. A “casa lotérica” 

certamente não deixou de existir, embora esse dispositivo já tenha completado quase seis 

anos. 

Pelos mesmos motivos que a possibilidade de suspensão com fundamento no risco 

de decisões em avalanche mostra-se insustentável
199

, a cumulação de suspensões de várias 

liminares em uma única demanda restringe ainda mais os direitos dos particulares em face da 

Fazenda Pública. Esse dispositivo fere, dentre outros, o princípio da paridade de armas e a 

participação da parte afetada no convencimento do juiz. Nesse sentido, Flávia Monteiro de 

Castro Brandão adverte: 

 

Ninguém pode ser atingido pela função jurisdicional sem que tenha o direito 

de concorrer para o seu exercício. Ada Pellegrinni Grinover, com muita 

propriedade, assevera que ‘princípio de que ninguém pode ser julgado sem 

ser ouvido (nemo inauditus potes) decorre do princípio da isonomia. Assim, 

é gritante a inconstitucionalidade deste dispositivo, pelo que deve ser o 

quanto antes expurgado da ordem jurídica.
200

 

 

 

7.10.3 Eficácia Retroativa 

 

No período de abril a setembro de 2000, vigorou no texto da Lei 8.437/92 um 

parágrafo que previa a eficácia retroativa da suspensão concedida. Dispunha, in verbis: 

 

§ 8º Ao verificar que a liminar esgotou, no todo ou em qualquer parte, o 

objeto da ação, ou foi deferida em fragrante ofensa à lei ou à jurisprudência 

de tribunal superior, o presidente do tribunal poderá suspende-la com 

eficácia retroativa à data em que foi concedida, tornando sem efeito qualquer 

ato executivo dela decorrente. 

 

A regra foi inserida pela Medida Provisória n. 1984-16, de 06 de abril de 2000, e 

eliminada pela Medida Provisória n. 1.984-22, de 27 de setembro de 2000, em vista de ter 
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sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, em Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº2.251/DF. Consistiu em mais uma medida protetiva do Poder Público, 

posto que era concedida a possibilidade de afastar os efeitos da decisão liminar até mesmo no 

período entre seu deferimento e sua cassação. 

Para que a eficácia da suspensão pudesse retroagir, a liminar deveria ter esgotado 

o objeto da ação, no todo ou em parte, ou ter sido deferida em ofensa à lei ou jurisprudência 

do STF ou STJ. O intuito da medida era, portanto, nos processos travados contra o Poder 

Público, tornar as liminares de caráter satisfativo e aquelas que não seguiam o entendimento 

dos Tribunais Superiores ainda mais precárias. 

Na realidade, se a eficácia da suspensão retroagisse, a liminar não seria suspensa, 

simplesmente deixaria de existir. A autorização para que o ente público retornasse ao status 

quo ante, com a desconstituição dos atos realizados sob a égide da decisão judicial suspensa, 

tornava o incidente processual do Pedido de Suspensão equivalente ao agravo de instrumento, 

visto que, no âmbito recursal, o julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão 

recorrida, invalidando suas conseqüências desde seu nascedouro. 

Novamente ressaltamos que o procedimento dos recursos é totalmente diferente 

daquele do Pedido de Suspensão, uma vez que neste não se procede a revogação da decisão 

judicial, ocorrendo apenas a suspensão da execução da liminar atacada. 

 

7.10.4 Litisconsortes no Processo Originário 

 

Outra importante questão a ser analisada trata-se da extensão dos efeitos da 

suspensão quando o Estado estiver representado, na demanda originária, por mais de um ente 

público, mas apenas um deles tiver requerido o incidente ao presidente do Tribunal. Nessa 

situação, a eficácia da suspensão eventualmente deferida deve ou não se estender a todos os 

litisconsortes? 

Exemplificando a situação, o particular trava uma demanda contra a Fazenda 

Nacional e o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, perante a Justiça Federal, e 

consegue uma liminar deferindo a suspensão da cobrança de uma série de tributos, dentre eles 

uns de competência da União, e outros da entidade autárquica. A Fazenda Pública, com 

fundamento na grave lesão à economia pública, consegue que a eficácia da decisão do juiz 



 120 

federal seja sobrestada pelo presidente do Tribunal Regional Federal correspondente. Esse 

provimento deve, ou não, estender-se a ambos os litisconsortes? 

Bem, em vista dos requisitos para a concessão da suspensão, parece que a posição 

mais acertada seja a da não ampliação da ordem, já que as razões que fundamentam o pedido 

de suspensão por parte da Fazenda Nacional certamente são diferentes dos que poderiam 

motivar o pedido do INSS. Além disso, a causa de pedir no processo originário, e o alcance da 

decisão de primeiro grau também são específicos para cada uma das partes. 

Assim, caso a Fazenda consiga suspender os efeitos da decisão, o INSS não 

poderá utilizar-se dessa suspensão em relação aos seus tributos. Se ambas as partes 

entendessem estarem enquadradas na previsão legal do Pedido de Suspensão, devem, 

separadamente, dirigir petição à presidência do tribunal competente, a fim de demonstrar a 

grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas em relação ao seu campo de 

atuação. 

 

7.10.5 Eficácia das Decisões no Pedido de Suspensão e no Agravo de Instrumento 

contra a mesma Liminar 

 

Visto que o Pedido de Suspensão e o Agravo de Instrumento são vias 

independentes e autônomas entre si (capítulo 8), e que a decisão do pedido de suspensão 

vigora até o trânsito em julgado da ação principal, cabe, nesse momento, analisar a eficácia 

das decisões quando ambos os instrumentos forem intentados pela Fazenda Pública. 

Em princípio, o resultado de um não atrapalha nem condiciona as futuras decisões 

a serem proferidas no outro, porém, os efeitos dessas mesmas decisões nem sempre são 

produzidos no plano fático. Em outras palavras, embora o conteúdo da decisão do relator no 

agravo não esteja atrelado ao entendimento da presidência, e vice-versa, a execução do 

provimento judicial posterior pode não ser possível. 

Isso ocorre quando o Pedido de Suspensão é deferido, e o agravo de instrumento é 

julgado improcedente, confirmando os termos da liminar suspensa. Essa decisão, apesar de 

apreciar o mérito da demanda, não terá validade nenhuma, pois não atinge a suspensão ultra-

ativa. 

Da mesma forma, o pedido de efeito suspensivo no agravo restará prejudicado 

caso a suspensão já tenha sido concedida anteriormente pelo Presidente do Tribunal, fazendo 
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desaparecer o interesse de agir relativo ao pleito baseado no artigo 558 do Código de 

Processo Civil, cujo resultado torna-se absolutamente desnecessário. 

Nessa orientação, Leonardo José Carneiro da Cunha leciona: 

 

Deferido o pedido de suspensão pelo presidente do tribunal, o agravo de 

instrumento não fica prejudicado. O que se prejudica, com o deferimento do 

pedido de suspensão pelo presidente do tribunal, é o pedido de efeito 

suspensivo a que alude o art. 558 do CPC. É que, nesse caso, o pretendido 

efeito suspensivo passa a ser desnecessário, afastado o interesse processual 

em sua obtenção.
201

 

 

O doutrinador complementa: 

  

Ajuizado, inicialmente, o pedido de suspensão e vindo a ser acolhido, não o 

atinge nem lhe retira a eficácia da decisão que vier a ser tomada no agravo 

de instrumento, ainda que seja para negar-lhe provimento. Por sua vez, o 

provimento do agravo de instrumento não pode ser afetado pela eventual 

decisão do Presidente do tribunal que indeferir o pedido de suspensão de 

liminar.
202

 

 

Dessa forma, o Pedido de Suspensão não condiciona o agravo de instrumento. 

Porém, caso seja concedida a suspensão pelo Presidente do Tribunal, a decisão que nega o 

efeito suspensivo no agravo de instrumento, ou ainda seu julgamento de improcedência, não 

retiram a eficácia do incidente, posto que o mesmo caracteriza-se pela ultra-atividade, valendo 

enquanto o processo originário não transitar em julgado. 

 

7.10.5.1 A questão no Tribunal Regional Federal da 5
a
 Região 

 

Como apontado acima, a ultra-atividade no Pedido de Suspensão é medida 

desproporcional e indevida, posto que a eficácia da suspensão somente deveria perdurar 

enquanto a própria liminar ou sentença suspensa existisse. Vale dizer que o julgamento de 

eventual agravo de instrumento ou apelação prevaleceria sobre a suspensão do presidente do 

tribunal, devido à apreciação do merito causae nesses recursos. Apesar disso, a lei traz a regra 
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de que, enquanto o processo principal não transitar em julgado, a suspensão concedida com 

base no artigo 4º da Lei nº 8.437/92 deve ser mantida eficaz. 

O Tribunal Regional Federal da 5
a
 Região, em sentido contrário, fixou, na sessão 

plenária realizada dia 21 de agosto de 2002, orientação de que a decisão no agravo de 

instrumento prevalece sobre aquela de competência da presidência da Corte. Até mesmo 

decisões proferidas pelo relator devem, segundo esse entendimento, prevalecer em detrimento 

da suspensão deferida na suspensão de liminar. Veja-se sua transcrição: 

 

- As decisões do Relator, da Turma ou do Pleno são judiciais, prevalecendo 

sempre sobre as decisões do Presidente em Suspensão de Segurança ou 

Petição de Presidência, que são de natureza administrativa ou política. 

- Prevalecerá a decisão do Relator, da Turma ou do Pleno mesmo que 

posterior à do Presidente. 

- A Seção de Distribuição certificará nas Suspensões de Segurança e nas 

Petições de Presidência, a existência de Mandados de Segurança, Agravos de 

Instrumentos ou Medidas Cautelares referentes aos mesmos processos de 

origem. 

 

Agapito Machado, em trabalho publicado na internet, defende o posicionamento 

isolado do Tribunal: 

 

A propósito da utilização concomitante, pela Fazenda Pública, do pedido de 

suspensão de segurança de que trata a Lei 4.348/64 dirigido que é ao 

Presidente dos Tribunais Inferiores e do Agravo de Instrumento, o TRF da 

5ª.Região fez muito bem decidir que havendo divergência nas decisões (p.e, 

Presidente do Tribunal suspende a segurança enquanto que o Tribunal ou 

Turma, no agravo de instrumento, não a suspende) prevalece a decisão 

proferida no Agravo de Instrumento porque de natureza jurisdicional, 

enquanto que a decisão fundada na Lei 4.348/64 tem natureza política.
203

 

 

Entendemos, porém, que apesar dessa orientação ser elogiável, devido aos 

motivos já explanados, o Tribunal tratou de matéria que não é de sua competência, pois 

somente a União Federal pode legislar sobre processo
204

. Além do mais, essa orientação viola 

frontalmente a previsão do §9º do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, que prevê a ultra-atividade da 

suspensão. 
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Ao apontar a prevalência da decisão tomada em agravo de instrumento em relação 

às decisões exaradas pela presidência da Corte, também se está ferindo o dispositivo que 

prevê a não vinculação, não subordinação, nem condicionamento entre o agravo de 

instrumento e o Pedido de Suspensão. Nesse sentido, Leonardo José Carneiro da Cunha: 

 

Com o devido respeito, tal deliberação do TRF da 5
a
 Região está 

equivocada, por permitir que uma decisão de relator ou de turma desfaça 

decisão proferida por seu presidente, usurpando a competência do Pleno do 

Tribunal. Ademais, o §6º do art. 4º da Lei 8.437/1992 dispõe, 

expressamente, que não há vinculação, subordinação nem condicionamento 

do agravo de instrumento em relação ao pedido de suspensão.
205

  

 

Não se está a negar todos os fundamentos que fazem da ultra-atividade uma regra 

absurda, mas o meio utilizado pelo TRF-5 foi completamente inadequado para afastar sua 

incidência. Melhor seria que os desembargadores, ao analisarem os recursos contra as 

decisões que estejam suspensas, declarassem, até de ofício, a inconstitucionalidade da regra 

do §9º, posto que, no direito brasileiro, a aplicação da lei somente poderá ser feita pelo 

Judiciário, tendo em vista sua compatibilidade com o texto constitucional.
206

 Ou seja, “o 

Judiciário somente se abstém de aplicar uma norma, quando apresenta contra ela algum vício 

de inconstitucionalidade”
207

. Além disso, essa estipulação viola o princípio da separação dos 

poderes, visto que o Poder Judiciário assumiu função típica do Poder Legislativo
208

. 
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8 O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR À LUZ DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS 

 

8.1 DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

O princípio constitucional do devido processo legal é a base sobre a qual todos os 

outros princípios do processo civil se sustentam
209

. Bastaria a norma constitucional prever o 

due process of law para que daí decorressem todas as conseqüências processuais que 

garantiriam o acesso a um processo e a uma sentença justa. 

À primeira vista, pode parecer que o due process of law indica apenas a tutela 

processual. Porém, ele caracteriza-se na bipartição entre os aspectos formal e substancial, esse 

último atuando no que diz respeito ao direito material. A origem do substantive due process 

teve lugar no exame da questão dos limites do poder de governamental, submetida à 

apreciação da Suprema Corte norte-americana, no final do século XVIII 
210

. Decorre daí a 

imperatividade de o Poder Legislativo editar leis que atendam ao interesse público, 

traduzindo-se essa tarefa no princípio da razoabilidade. Já a cláusula procedural due process 

significa o dever de propiciar ao litigante, dentre outras garantias, um juiz imparcial, a 

oportunidade de produzir provas, a oportunidade de apresentar defesa, a garantia do 

contraditório, e o direito a uma decisão fundamentada. 

Nesse sentido, o Pedido de Suspensão de Liminar da Lei nº 8.437/92 deve sofrer 

apreciação de suas características a fim de se concluir se as liberdades públicas e as garantias 

individuais estão sendo realizadas. Para tanto, ressaltamos que seu fundamento maior é o 

princípio da supremacia do interesse público primário, e não do interesse do Poder Público, 

que não justificaria essa prerrogativa processual. 

Deve-se, portanto, haver uma constitucionalização do instituto para que ele não 

sofra a mácula da inconstitucionalidade. De acordo com Cintra, Grinover e Dinamarco: 

 

Hoje acentua-se a ligação entre processo e Constituição no estudo concreto 

dos institutos processuais, não mais colhidos na esfera fechada do processo, 

mas no sistema unitário do ordenamento jurídico: é esse o caminho, foi dito 
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com muita autoridade, que transformará o processo, de simples instrumento 

da justiça, em garantia de liberdade.
211

 

 

No mesmo sentido, Paulo Henrique dos Santos Lucon explica: 

 

(...) o processo passa a ser visto como técnica informada por objetivos e 

ideologias priorizados pelo direito processual e que tem como meta a 

efetivação do valor do justo, pacificando as pessoas à medida que restam 

cumpridos os anseios políticos e sociais eleitos pela nação.
212

 

 

 

8.2 ACESSO À JUSTIÇA 

 

Desde que o Estado proibiu a justiça feita pelas próprias mãos, assumiu o 

compromisso de dar ao particular aquilo que ele obteria acaso o fizesse com a utilização dos 

meios de que dispunham, fazendo valer as relações inter-subjetivas previstas nas normas por 

ele mesmo editadas
213

. Dessa forma, a inafastabilidade do controle judicial faz parte do 

devido processo legal, cuidando de garantir a todos uma tutela jurídica justa, efetiva e 

adequada ao direito material
214

. 

Esse princípio encontra-se consagrado no inciso XXXV do artigo 5º da 

Constituição Federal, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito e também no novel inciso LXXVIII, que garante a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. 

De acordo com Flávia Monteiro de Castro Brandão
215

, deve-se enxergar essas 

garantias como o direito a uma tutela jurisdicional efetiva e a uma decisão jurídica fundada 

em pressupostos legais. Desta feita, a análise do Pedido de Suspensão não pode pautar-se em 

pressupostos políticos, e sim em critérios jurídicos pré-determinados. Sob este prisma, as 
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restrições impostas aos particulares, quando litigam em face do Poder Público, são aceitas na 

medida em que visam ao interesse público tutelado. Em exata orientação, veja-se: 

 

Para que a prestação jurisdicional seja justa, não basta que o procedimento e 

seus pressupostos estejam previstos em lei. Necessário se faz que essa 

prestação jurisdicional se harmonize com o direito à tutela jurisdicional 

efetiva do adversário. Entender de outra forma é transformar este instituto 

em instrumento arbitrário das razões de Estado, o que não condiz com as 

exigências de um Estado Democrático de Direito, e atinge diretamente a 

ordem jurídica que cabe ao Poder Judiciário proteger.
216

 

 

Dessa forma, os fundamentos da suspensão não podem ser de cunho político, 

embora na análise dos conceitos de ordem, saúde, economia e segurança pública, por terem 

elevado grau de indeterminação, o juízo de valoração dê-se com um acentuado fator político. 

Ou seja, os motivos são jurídicos, contudo a forma de apreciação é eminentemente política. 

A fim de aumentar a segurança jurídica, para que o Presidente do Tribunal 

suspenda os efeitos da liminar ou sentença, é indispensável que, além de a execução da 

decisão poder ocasionar grave lesão à ordem, à segurança, à economia e à saúde públicas, 

haja violação da própria ordem jurídica, posto que não há interesse público que não tenha 

lastro na ordem jurídica. Assim, além dos requisitos legais e cautelares, deve estar presente a 

legalidade da decisão a ser suspensa. 

 

8.3 ISONOMIA PROCESSUAL 

 

O artigo 5º, caput, e o inciso I da Constituição Federal estabelecem que todos são 

iguais perante a lei, o que constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito e meio 

de realização de suas garantias. O conteúdo do princípio da isonomia dirige-se tanto ao 

legislador quanto ao juiz. Ou seja, ao Poder Legislativo é vedada a edição de normas que 

tornem as partes díspares em seus direitos, e ao Judiciário implica-se a função de interpretar e 

aplicar as leis com base no princípio da isonomia. 

No âmbito do direito processual, esse fundamento externa-se na paridade de 

armas entre as partes litigantes. Nesse sentido, não pode o Poder Público valer-se de sua 

posição para inferiorizar o particular na demanda judicial. 
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Apenas em certas circunstâncias a igualdade entre o autor e o réu é mitigada, 

dando, via de regra, certa vantagem para uma das partes. Isso ocorre, por exemplo, no 

requerimento de liminar com base no fumus boni juris e no periculum in mora. Mesmo ainda 

não se tendo chegado ao fim da demanda, atendidos os requisitos legais, o juiz defere um 

pedido baseado apenas na aparência de que a parte detém o direito. 

O Pedido de Suspensão, na realidade, foi regulado para fazer com que o equilíbrio 

processual retornasse à demanda, visto que se trata de medida tipicamente de contracautela, 

ou seja, em contra partida a um provimento de urgência deferido contra o Poder Público. 

Entretanto, a mesma medida, ou pelo menos os meios recursais a ele inerentes, deveria ser 

destinada também aos particulares. 

No posicionamento de Flávia Monteiro de Castro Brandão
217

, a desvantagem do 

particular no Pedido de Suspensão não é justificável, já que ele não dispõe de meios similares 

de suspensão de ordem proferida em seu desfavor. Dessa forma, defende a autora que já havia 

remédio adequado ao Poder Público para sustar a eficácia de decisão liminar ou sentença. 

Trata-se do próprio pedido de efeito suspensivo previsto no artigo 558 do Código de Processo 

Civil. Isso porque o interesse público não pode estar numa posição de superioridade absoluta 

em relação aos interesses particulares, sob pena de anular-se a eficácia dos direitos 

fundamentais. 

Ainda há uma característica da medida que afronta diretamente a isonomia 

processual: o Novo Pedido de Suspensão concedido ao Poder Público caso o primeiro seja 

negado, bem como a previsão de recursos para o STJ e o STF apenas para este e não para o 

particular (Lei nº 8.437/92, art. 4º, § 4º. Além do mais, ressaltamos que a maior parte do 

regulamento do Pedido de Suspensão foi elaborada pelo Poder Executivo, através da edição 

de medidas provisórias, “legislando”, portanto, em causa própria. 

 

8.4 O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL 

 

A possibilidade de que a Fazenda Pública intentar o Pedido de Suspensão e o 

agravo de instrumento concomitantemente, instrumentos autônomos e independentes que são, 

acarreta, em contra-partida, a faculdade da escolha de qual juiz irá apreciar a suspensão da 

decisão: o relator do agravo ou o presidente da Corte. 
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 Cf. BRANDÃO, Flávia Monteiro de Castro. op. cit., p. 36. 
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Assim, a garantia de um juiz eqüidistante e imparcial, ou ao menos a vedação do 

conhecimento de qual juiz será competente para apreciar a demanda em momento 

anteriormente à sua propositura, correm o risco de não serem atendidas. 

A fim de afastar essa conclusão, defende-se que, assim como o agravo de 

instrumento, também o Pedido de Suspensão deva ser distribuído dentre todos os 

desembargadores do Tribunal, quando ambos serão apreciados pelo juiz escolhido 

aleatoriamente. Isso impediria a Fazenda Pública de ficar, mais uma vez, em posição de 

superioridade em relação ao particular. 

 

8.5 DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

 

Já tivemos oportunidade de defender que o dispositivo contido no §2º do artigo 4º 

da Lei nº 8.437/92, que prevê que o presidente do tribunal poderá ouvir o autor da demanda 

ou o Ministério Público, deve sofrer uma interpretação conforme a Constituição para que se 

considere que o presidente do tribunal deverá intimar as partes interessadas para, caso 

queiram, manifestem-se no prazo legal. Isso acarreta que, sempre que possível, a suspensão 

será apreciada somente após a manifestação do particular, que tem direito à ampla defesa e ao 

contraditório. Apenas em casos excepcionais admite-se o deferimento liminar previsto no §7º, 

e, em todas as situações, o contraditório, mesmo que postergado, deve ser observado. 

 

8.6 DECARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

Apesar de estarem sendo protegidos bens tutelados pelo interesse público, alguns 

dispositivos referentes ao Pedido de Suspensão encontram-se eivados do vício de 

inconstitucionalidade. A ordem jurídica pátria torna viável o controle dessa 

constitucionalidade através de dois meios: o controle concentrado e o controle difuso. A 

seguir, analisaremos cada um deles especificamente em relação ao instituto sub examen. 

 

8.6.1 Controle Concentrado 

 

O controle concentrado de constitucionalidade caracteriza-se pela fiscalização 

abstrata da lei, não se discutindo direitos subjetivos em uma dada relação jurídica. Preserva-se 



 130 

a Constituição por meio da expulsão da norma inconstitucional do ordenamento jurídico, sem 

necessitar-se de análise de uma pretensão resistida. Quanto à causa de pedir, as partes 

legitimadas deverão apresentá-la na petição inicial, contudo, não se limita o Pretório Excelso 

a tais fundamentos. 

Exercendo a função de Corte Constitucional, na maior parte das vezes em que o 

Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir sobre a constitucionalidade das medidas 

provisórias que legislaram sobre o direito processual público, posicionou-se pela validade das 

restrições à concessão de liminares
218

. 

No tocante ao Pedido de Suspensão, foi proposta a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2251-DF
219

, a fim de declarar a inconstitucionalidade do texto da 

Medida Provisória n. 1984-19, que alterou, dentre outros, o texto do artigo 4º da Lei nº 

8.437/92. Em sessão realizada dia 23 de agosto de 2000, o Tribunal, por maioria, deferiu a 

suspensão cautelar do, à época, §8º, que tratava da eficácia retroativa da suspensão, e também 

dos §§ 2º a 9º do mesmo artigo. Prosseguindo o julgamento, o Tribunal, por unanimidade, deu 

a ADIN por prejudicada, não podendo dela conhecer por conta da falta de aditamento da 

inicial para a impugnação das últimas reedições da medida provisória. Essa decisão do Pleno 

deu-se em 15 de março de 2001, e resultou na revogação de todas as liminares concedidas. 

Na verdade, constata-se, há muito, que o Supremo não tem tratado com seriedade 

assunto tão importante como o atendimento das normas constitucionais, em casos como o ora 

analisado. Dessa forma, não é aconselhável ao juiz esperar o controle concentrado para deixar 

de aplicar norma que entende não estar em atendimento à Carta Magna, devendo realizar ele 

mesmo a declaração incidental de inconstitucionalidade. 

 

8.6.2 Controle Difuso 

 

O controle difuso objetiva afastar a aplicação de norma inconstitucional, da qual 

decorrem conseqüências jurídicas desfavoráveis à parte litigante, no caso concreto. Ou seja, 

postula-se ao juiz da causa que a norma inconstitucional deixe de viger na situação descrita. 
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 Nesse sentido, VIANA, Juvêncio Vasconcelos, op. cit., p. 214. 
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 Ementa da decisão: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 

1984-19, DE 29 DE JUNHO DE 2000. 1. Falta de aditamento da inicial, pelo Partido autor da Ação, para 

impugnar as últimas reedições da Medida Provisória, ocorridas no curso do processo. 2. Não cabe à Advocacia 

Geral da União suprir essa falta. Pedido indeferido. 3. Ação julgada prejudicada, cassadas, em conseqüência, as 

medidas cautelares já concedidas. 4. Plenário. Decisão unânime. 
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Ressalte-se que o pedido principal da demanda não é a declaração de inconstitucionalidade, 

que é apenas o pressuposto para a certificação do direito material. Ao contrário do que ocorre 

no controle concentrado, o espectro de conhecimento do órgão jurisdicional não sofre limites 

quanto ao aspecto de inconstitucionalidade apontado, não havendo restrição à apreciação do 

ponto inconstitucional. 

Dessa forma, pode o juiz singular, ou mesmo o desembargador relator, em sede de 

ação ordinária, mandado de segurança, embargos à execução ou ação cautelar, reconhecer que 

a aplicação de determinada norma fere os preceitos constitucionais, deixando, portanto, de 

observá-la. 

Desta feita, quaisquer dos vícios do regramento do Pedido de Suspensão, acima 

apontados, podem ser declarados inconstitucionais pelo presidente do tribunal. Diria mais, a 

inconstitucionalidade da norma deve ser apontada, posto que o juiz não deve sequer estar 

adstrito, nessa situação, à provocação da parte interessada, já que se trata de matéria de ordem 

pública. Assim como o juiz pode reconhecer, em ação de execução, a nulidade do título 

executivo, por razões de ordem pública, não seria razoável que o não atendimento à Carta 

Magna pudesse passar despercebido. Em verdade, o Direito não pode conduzir a situações 

ilógicas, servindo, sim, de instrumento de coerência, bom-senso e sentimento de justiça. 

Inclusive já foi apontado pelo Supremo Tribunal Federal que a declaração de 

inconstitucionalidade de ofício é cabível em qualquer instância
220

: 

 
Recurso extraordinário: interposição de decisão do STJ em recurso especial: 

inadmissibilidade, se a questão constitucional de que se ocupou o acórdão 

recorrido já fora suscitada e resolvida na decisão de segundo grau e, 

ademais, constitui fundamento suficiente da decisão da causa. 

1. Do sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de 

recurso extraordinário e de recurso especial contra o mesmo acórdão dos 

tribunais de segundo grau, decorre que da decisão do STJ, no recurso 

especial, só se admitira recurso extraordinário se a questão constitucional 

objeto do ultimo for diversa da que já tiver sido resolvida pela instancia 

ordinária. 

2. Não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, 

o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer 

instancia, tenha o poder de declarar incidentemente a inconstitucionalidade 

da lei, mesmo de oficio; o que não e dado aquela Corte, em recurso especial, 

e rever a decisão da mesma questão constitucional do tribunal inferior; se o 

faz, de duas uma: ou usurpa a competência do STF, se interposto 

paralelamente o extraordinário ou, caso contrario, ressuscita matéria 

preclusa. 
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 STF, Pleno, AI 145589-RJ AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 02/09/1993, DJ 24.06.94, p. 16652 
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3. Ademais, na hipótese, que é a do caso - em que a solução da questão 

constitucional, na instancia ordinária, constitui fundamento bastante da 

decisão da causa e não foi impugnada mediante recurso extraordinário, antes 

que a preclusão da matéria, e a coisa julgada que inibe o conhecimento do 

recurso especial
221

. 

 

Concluímos, portanto, pela clarividente possibilidade de o Presidente do Tribunal 

declarar a inconstitucionalidade do Pedido de Suspensão por via de controle difuso, gerando 

efeitos apenas entre as partes litigantes da demanda. 
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 Contudo, o mesmo Ministro da Suprema Corte, Sepúlveda Pertence, já decidiu de maneira contraditória. V. 

STF, 1ª Turma, RE 117805-PR, j. 04.05.1993, DJ 27.08.93 
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CONCLUSÃO 

 

No início deste trabalho, constatamos que as normas são necessárias para uma 

convivência harmônica, mas elas, por si só, não impedem o conflito de interesses inerente à 

natureza humana. O Estado, então, num determinado momento histórico, passou a, além de 

ditar quais as condutas aprováveis, ter o poder-dever de solucionar os litígios que fossem 

levados ao seu conhecimento, através do desenvolvimento da função jurisdicional. Ocorre que 

para a lide ser dirimida, é necessária uma seqüência de atos denominada processo, 

transcorrendo certo lapso temporal que impede, por vezes, uma solução justa e eficaz. Nesse 

sentido, surgiram as tutelas de urgências, dentre elas as medidas cautelares e a antecipação de 

tutela. 

Quando, porém, a demanda envolve o Poder Público, a ordem jurídica prevê 

diversas medidas que dificultam as tutelas de urgência, como a vedação ou a restrição na 

concessão de liminares, ou ainda a sustação dos efeitos de decisões que porventura sejam 

proferidas contra a Fazenda Pública. É justamente nesse contexto que se insere o objeto desse 

estudo: o Pedido de Suspensão regulado pela Lei nº 8.437/92. 

Através da pesquisa acerca do momento histórico da edição dessas restrições, 

evidenciou-se que sempre tiveram um pano de fundo econômico ou político, sendo postas de 

forma casuística no ordenamento jurídico, a fim de se proteger certa conjuntura sócio-

econômica pela qual passava o Brasil. Não fosse isso, a Lei nº 8.437/92 ainda foi modificada 

por diversas medidas provisórias, através do patrocínio desregrado do Poder Executivo, o que 

só foi evitado com a Emenda Constitucional n. 32, em setembro de 2001. Porém, essa mesma 

Emenda trouxe a previsão de que as medidas provisórias até então editadas somente seriam 

revogadas por medida provisória ulterior ou até deliberação definitiva do Congresso 

Nacional, transformando-as em verdadeiras medidas provisórias “permanentes”. 

Passando às características do Pedido de Suspensão, concluiu-se que ele se aplica 

a toda e qualquer decisão em ação cautelar, ação civil pública e ação popular. Quanto à sua 

natureza jurídica, constatamos que o mesmo não é recurso, pois não visa revogar nem 

invalidar a decisão cujos efeitos pretende suspender, não a substituindo mesmo que a 

suspensão seja deferida. Muito menos se trata de ato administrativo, ou mesmo 

pronunciamento de cunho administrativo, haja visto que os pressupostos de concessão estão 

definidos na norma legal, embora através de conceitos vagos e indeterminados. Em relação à 

indicação pelos Tribunais Superiores de sua natureza política, defendemos que essa afirmativa 
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deve ser tomada com ressalvas. Não é o Pedido de Suspensão que é político, e sim a forma de 

apreciação de seus requisitos. Na verdade, esse instituto consiste num incidente processual de 

competência do Presidente do Tribunal a que estiver submetido o juiz da causa, sendo medida 

de evidente contracautela concedida ao Poder Público. 

De acordo com expressa previsão do caput do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, a 

suspensão pode ser concedida através do requerimento da pessoa jurídica de direito público 

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

Esses pressupostos, conceitos imprecisos que são, elastecem demais a utilização desse 

instrumento, com base no Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o particular. 

Ocorre que esse princípio não deve mais ser tomado como um postulado de superioridade, e 

sim de proporcionalidade, já que a realização do interesse coletivo nada mais é do que a 

realização dos direitos individuais que o compõem. Desta feita, para seu deferimento, devem 

também estar presentes os requisitos cautelares do fumus boni juris e periculum in mora. A 

doutrina atual vai mais além, aponta que a expressão flagrante ilegitimidade determina que 

seja analisado a própria plausibilidade do direito da demanda originária, a fim de evitar a 

violação dos direitos individuais frente ao interesse público. 

Quanto aos aspectos procedimentais, a doutrina e a jurisprudência já pacificadas 

entendem que não só a pessoa jurídica de direito público está legitimada a intentar o Pedido 

de Suspensão, mas também todas as pessoas jurídicas de direito privado que estejam na 

delegação de serviços públicos, assim como os órgãos despersonalizados em defesa do 

interesse público. A competência para apreciação será do Presidente do Tribunal a que estiver 

vinculado o juiz a quo, excetuando-se apenas quando o juiz estadual estiver exercendo 

jurisdição federal. A petição deverá ser acompanhada, além da decisão cujos efeitos se 

pretende suspender, de todos os documentos que façam prova da possibilidade de grave lesão 

a um dos bens protegidos pela norma, devendo a Fazenda levar à apreciação tudo que 

entender devido nesse momento inicial, visto que não pode haver instrução probatória no 

Tribunal. 

Apesar do § 2
o
 do artigo 4º da Lei nº 8.437/92 prever que o Presidente do Tribunal 

poderá ouvir o autor e o Ministério Público, defendemos que ele deverá intimá-los para, 

querendo, manifestarem-se no prazo legal, sob pena de não atendimento aos princípios 

constitucionais. Apenas em casos excepcionais a suspensão ocorrerá antes do contraditório, o 

qual não pode ser negado antes da decisão final do Presidente, que tem de ser fundamentada 

no risco iminente de lesão à ordem, à economia, à segurança ou à saúde pública. Caberá 
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recurso ao Pleno do Tribunal, e, caso a liminar seja mantida ou reestabelecida, o Poder 

Público ainda pode usar da via do Novo Pedido de Suspensão ao STJ ou STF. 

A decisão do juízo a quo tanto pode ser atacada por meio do Pedido de Suspensão 

quanto do Agravo de Instrumento, meios de impugnação independentes e autônomos que são. 

A eficácia das decisões é que não seguirão o ordinário do meio judicial, posto que a 

suspensão, caso deferida no âmbito do Pedido de Suspensão, terá ultra-atividade, ou seja, será 

eficaz até o trânsito em julgado da ação principal. 

Chegando, por fim, à análise constitucional desse instituto, constatamos que o 

mesmo, para seguir os ditames da Carta Magna, deveria sofrer interpretação em diversos 

dispositivos a fim de se adequar ao princípio maior do devido processo legal. Isso, porém, não 

é o observado nos Tribunais pátrios, que normalmente analisam a medida de forma imprópria 

e política, já que a autonomia do Judiciário muitas vezes é posta à prova, e, infelizmente, não 

é aprovada. 

A fim, portanto, de afastar a utilização do Pedido de Suspensão, não há outra 

saída senão declará-lo inconstitucional, seja pela via concentrada ou pela via difusa. Ao invés 

de ser instrumento precário e excepcional, ele passou a ser a regra quando a Fazenda Pública 

não tem meios de sustar a decisão que foi dada em seu desfavor. Desta feita, contrapondo-se 

todas as suas virtudes e os seus defeitos, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito 

nos faz concluir que essa medida não pode subsistir no ordenamento jurídico pátrio. Até 

mesmo porque caso o Presidente do Tribunal realmente analisasse os requisitos cautelares, 

essa medida estaria igualada ao efeito suspensivo no agravo de instrumento, não havendo 

razão de ser o ferimento, dentre outros, do princípio da paridade de armas. 
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