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RESUMO 
O presente trabalho aborda a discussão acerca da possibilidade de eficácia da sentença 

e das decisões contra a Fazenda Pública quando há a concessão de tutela provisória e a 

possibilidade de estabilização dos seus efeitos. Busca-se, por meio do cotejo entre a 

jurisprudência, doutrina e legislação identificar o regramento da concessão de tutela 

provisória previsto no CPC/2015; identificar as prerrogativas da Fazenda Pública 

enquanto sujeito processuas e a compatibilidade com o novo regime das tutelas 

provisorias no CPC/2015.  

 
 
Palavras-chave:  
TUTELA PROVISORIA. TUTELA  ANTECIPADA  ANTECEDENTE. ESTABILIZAÇÃO. 
FAZENDA PUBLICA.CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.  
 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho científico terá por finalidade a discussão da possibilidade de 

eficácia da sentença e das decisões contra a Fazenda Pública quando há a concessão de 

tutela provisória e a possibilidade de estabilização dos seus efeitos.  

Com o advento do novo CPC, e a criação de um regime inovador de concessão 

de tutela provisória que admite, inclusive, a estabilização dos seus efeitos, indaga-se 

como irão funcionar e até mesmo coexistir com o atual regime normativo da Fazenda 

Pública em juízo. Objetivar-se-á, em suma: identificar o regramento da concessão de 

tutela provisória previsto no CPC/2015; identificar as prerrogativas da Fazenda Pública 

quanto a concessão da tutela provisória em cotejo com o CPC/2015; reunir e descrever as 

posições doutrinárias e da jurisprudência no que se refere ao regramento da Fazenda 

Pública em juízo e  a concessão de provimento provisório em seu desfavor; explicar o 

sistema de estabilização dos efeitos da tutela no novo CPC e verificar a sua 



compatibilidade com o regramento da Fazenda Pública em juízo anteriormente 

identificado.   

 Assim sendo, o presente artigo será dividido em três capítulos. No primeiro 

capítulo observará o panorama geral do regime de concessão da tutela provisória em face 

da Fazenda Pública, dando uma breve explicação sobre o regramento trazido com o novo  

Código de Processo Civil de 2015.  O segundo capítulo tratará sobre a estabilização da 

tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública e a sua compatibilidade com a 

normativa da Fazenda Pública em juízo.O terceiro capítulo, será a conclusão do trabalho. 

 Para alcançar o desiderato científico proposto, será utilizada o método dedutivo, 

partindo das normas legais, da doutrina e jurisprudência que tratam sobre o tema para a 

análise de situações concretas hipotéticas.   

 

1.  A TUTELA PROVISÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA  

1.1.  A tutela provisória: noções gerais 

  Com vistas a dar efetividade a pretensão  autoral em situação de urgência ou 

evidência, evitando que a parte suporte prejuízo em seu direito em razão do decurso 

natural do tempo do processo, o legislador instituiu técnica processual adequada à tutela 

pretendida, a saber, a antecipação dos efeitos da tutela definitva, o que o Código de 

Processo Civil de 2015 denominou de “tutela provisória”. 

 A tutela provisória (antecipação dos efeitos da tutela definitva), como o seu 

próprio nome evidencia, “ é uma ténica de julgamento que serve para adiantar efeitos de 

qualquer provimento, de natureza cautelar ou satisfativa, de conhecimento ou executiva” 

(Enunciado n. 25 do Fórum Permanente de Processualistas Civis”. Fundamenta-se em 

cogniçã sumária, na precariedade do provimento concedido e na impossilidade de a tutela 

provisória ser abarcada pela coisa julgada.  

 Quanto à tutela provisória, o novo CPC não somente trouxe mudanças na 

denominação do instituto, como também a generalizou ao incluir na sua dimensão as 

tutelas satisfativa de urgência e evidência e a tutela cautelar (de urgência), ao atipicizar as 

providências que podem ser antecipadas que  e ao unificar os requisitos necessários para 

a concessão da tutela satisfativa de urgência e a tutela cautelar, quais sejam, o perigo da 

demora e a probabilidade do direito. Alem disso, possibilitou à´parte requerer a tutela 

provisória satisfativa de forma antecedente. 

1.2 A tutela provisória em  face da Fazenda Pública. 

 Durante muito tempo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência discutiram acerca 

da possibilidade ou não de concessão de provimento antecipado em face da Fazenda 



Pública. Os que se manifestavam a favor, alegavam a insconnstitucionalidade de varias 

leis, por colidirem com o teor do art. 5º, XXV, da Constituição da República. Os que se 

manfestavam em contra alegavam entre outros obstáculos, a necessidade de remessa 

necessária, o regime de pagamentos por meio de precatórios, a presunção de legalidade 

dos atos administrativos, o dano em face do erário, entre outros. Muito se deve ao 

regramento específico a que se submetia e se submete a Fazenda Pública enquanto 

sujeito processual. 

 A propósito:  

 Desde a década 1960, o legislador vem impondo restrições à tutela 

provisória e à própria execução provisória contra a Fazenda Pública. 

O art. 5º paragrafo único, da Lei n.  4.348/1964 não permitia, desde então, 

concessão de liminar ou a execução provisória de sentença de mandado 

de segurança contra a Fazenda Pública, que ordenasse a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos, ou  a concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. […] 

Ainda no contexto do mandado de segurança, o art. 1º, caput e § 4º, da Lei 

n. 5.021/1996 vedava a concessão de liminar em mandado de segurança 

que importasse pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a 

servidor público federal, estadual ou municipal.[...]Além disso, o art. 1º, § 

1º, Lei n. 8.437/1992 não admite cautelar, inclusiveliminar que vise a 

imugnação, em primeira instância, de ato de  autoridade sujeita, na via do 

Mandado de Segurança, à competência originária do Tribunal[...]. 

Ainda na década de 90 do século XX, entrou em vigor a Lei n. 9.494/1997, 

no intutito de regulamentar a tutela antecipada contra o poder público. Com 

isso, toda  disciplina restritiva das tutelas provisórias em mandado de ação 

cautelar fo estendida ás tutelas provisórias em mandado de segurança e 

ação cautelarfoi estendida às tutelas provisórias satisfativas em geral ..] A 

extensão foi reafirmada pelo § 5º do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.[...] Por 

fim, o CPC regulou o assunto. No seu art. 1.059, previu  que a tutela 

provisória, satisfativa ou cautelar, contra a Fazenda Pública, será aplicável, 

o quanto estabelecido nos arts. 1º a 4º da Lei n. 8.437/1992, e no art. 7º, § 

2º, da Lei n. 12.016/2009 (DIDIER JUNIOR, 2016). 

 

 Contudo, permite-se concluir que a discussão sobre eventual vedação à 

concessão de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública encontra-se, de certa 

forma, apaziguada.  

 Muito porque, a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial o 



Supremo Tribunal Federal,  já se orientou no sentido de que as normas que tratam da 

restrição da tutela antecipada em face da Fazenda Pública devem ser interpretadas de 

forma restritiva, somente podendo ser afastadas, ou melhor, mitigadas, em casos 

excepcionais, em que se prevaleça, no caso concreto o interesse público. 

 

 Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes da Corte Suprema: 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA 

ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ADC 4. 1. A 

jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a decisão proferida na 

ADC 4 não alcança tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública em 

matéria de concurso público, quando os efeitos pecuniários da decisão são 

meramente secundários. 2. Descabe invocar o art. 1º, § 1º, da Lei nº 

8.437/1992 quando não há competência originária de Tribunal para 

apreciar eventual mandado de segurança contra ato administrativo objeto 

de ação ordinária. 3. Não cabe reclamação sob alegação de 

descumprimento de precedente sem efeito vinculante do STF. 4. Agravo 

regimental desprovido. 

(Rcl 20738 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 15/03/2016, DJe-067 DIVULG 11-04-2016 PUBLIC 12-04-2016)  

 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À 

DECISÃO PROFERIDA NA ADC N° 4 MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE 

MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

No julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o 

Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, 

somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de 

vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a 

servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde 

que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima 

referidas. 2. In casu, a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida em 

ação que versa sobre indenização decorrente de inundação de imóvel 

comercial, provocada pela inércia do Poder Público na realização de obras 

de drenagem. Não há identidade material, pois, entre a decisão que se 

alega desrespeitada e o ato reclamado. 3.Agravo regimental a que se nega 

provimento. 



(Rcl 16399 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

23/09/2014,  DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014)  

 

 AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA 

DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À DECISÃO 

PROFERIDA NA ADC 4-MC/DF. INOCORRÊNCIA. RECURSO 

IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-

se no sentido de que não ofende a autoridade da ADC 4/DF decisão que, 

ao conceder antecipação dos efeitos da tutela, limita-se a assegurar a 

continuidade de candidato em concurso público e, se aprovado, o direito a 

nomeação e a posse. II – Agravo regimental improvido. 

(Rcl 10052 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 

Turma, julgado em 24/06/2014, DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-

08-2014)  

 

 Com o advento do CPC/2015 indaga-se: teriam a jurisprudência e a doutrina 

pátria que readequar os seus entendimentos quanto a possibilidade de concessão de 

tutela provisória   em face da Fazenda Pública. 

 À primeira vista, a resposta é negativa. 

 Isso porque, o próprio Código de Processo Civil de 2015, no seu art. 1059 

estabelece que à tutela provisória requerida em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se o 

o que dispõe o art. 1º a 4º da Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992, assim como o previsto 

no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.” 

 E nesse mesmo sentido entendem Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e 

Sérgio Cruz Arenhart. Por oportuno: 

“As tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública estão sujeitas 

a regime especial, com limitações próprias. Assim, em princípio, não se 

deve outorgar proteção provisoria que esgote, no todo ou em parte, o 

objeto da ação que autorize compensação de créditos tributários ou 

previdenciários ou que autorizem ' a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão e aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza (art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009). Do 

mesmo modo, antes de ser concedida liminar contra o Poder Público, 

deve-se autorizar o contraditório prévio em setenta e duas horas (art. 2º, 

Lein. 8.437/1992). […] As limitações à concessão de tutela provisória 



contra a Fazenda Pública sujeitam-se a juízo de ponderação no caso 

concreto.  Afinal, diante de efetiva urgência na medida antecipatória ou 

catelar, não se justifica a vedação aprioristica 

 e absoluta à outorga da proteção liminar, sob pena de violar a garantia de 

acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e da duração razoável do processo 

(art. 5º, LXXXVIII, cf). Nesse sentido, STF, Pleno, ADI 4451-REF/DF, rel. 

Min. Ayres Brito. Dje 30.06.11; STF, Pleno, ADI 223-MC/DF, rel. Min. Paulo 

Brossard. DJU 29.06.90, p. 6.218) ( Marinoni, 2016, p. 1131/1132).  

 Contudo, analisando o Código de Processo Civil, as especificidades (que nem 

sempre são restrições) à Fazenda Pública, no que tange à concessão de tutela 

antecipada podem ser várias, entre elas, a questão do pagamento de honorários recursais 

do recurso contra a decisão antecipatória da tutela, o próprio sistema de pagamento por 

precatorios, que, não limita, mas traz diferente dinâmica à conccessão da tutela provisória 

entre outros.  

 Em suma, as especificidades  que se submete a Fazenda Pública não podem se 

traduzir em restrições ou em impedimento à concessão da tutela antecipada.  

 

 

2. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA 

 2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS.    

 

 A estabilização da tutela antecipada é técnica inovadora do CPC/2015. 

 Nos termos do caput art. 304 do CPC/2015,  a tutela antecipada concedida nas 

situações previstas no art. 303 do mesmo diploma legal, se torna estável se não for 

interposto recurso da decisão que conecder a referida tutela. 

 Do mencionado artigo de lei extrai-se a seguinte consideração: somente a tutela 

concedida nos termos do art. 303 do mesmo diploma legal é passível de ter seus efeitos 

estabilizados, a saber a tutela antecipada de urgência (tutela satisfativa antecedente), o 

que afasta, de antemão, a tutela de evidência.  

 Mas, o que seria, de fato, a estabilização da antecipação da tutela?  

 Bruno Garcia Redondo, em breves linhas preconiza que a estabilização da tutela 

antecedente nada mais é que uma sanção processual pela inércia do réu. Sustenta  que a 

estabilização da tutela antecedente traduz a consagra a possibilidade de concessão de 

tutela satisfativa autônoma, a saber, sem a necessidade de que o autor formule o pedido 

principal.  



 

 Sobre o tema, o magistério de Eduardo Talamini ensina que a estabilização da 

tutela antecipada somente ocorre quando o réu deixa de interpor recurso de decisão que 

a concede integralmente. Ato contínuo, o processo é extinto sem resolução do mérito e a 

providência de urgência se mantém estável, por tempo indeterminado até que sobrevenha 

decisão de mérito que reforme ou invalide a decisão  concedida nos termos do art. 304, 

caput e parágrafos do CPC/2015. 

  Prossegue nos seguintes termos: 

 […] Apenas a tutela antecipada antecedente é apta a estabilizar-se. Se, 

por exemplo, o autor desde logo formula o pedido de tutela final e requer já 

na inicial, incidentalmente, a antecipação de tutela, e essa é concedida, se 

não houver recurso, a tutela antecipada não se estabilizará.  (Talamini, 

Eduardo, 2016) 

 

 Ainda segundo Fredie Didier Junior, a estabilização da tutela antecipada é “técnica 

de monitorização do processo civil brasileiro” que ocorre quando a tutela antecipada é 

concedida em caráter antecedente e não impugnada, viabilizando a obtenção de 

resultados práticos pelo autor em virtude da inércia do réu. (p. 617). 

 

2.2Estabilização da Tutela provisória em face da Fazenda Pública:  é possível? 

 

 Das consideraçoes básicas sobre a estabilização da tutela antecipada, indaga-se: 

É possível falar em inércia da Fazenda Publica a ensejar a estabilização da tutela 

antecipada? E como fica a questão do reexame necessário? 

 Muito se discutiu se a Fazenda Pública pode quedar inerte ou simplesmente 

silenciar, uma vez que, em teoria, não poderia dispor do interesse público. Não se deve 

confundir, contudo, interesse público primário, aquele da população, indisponível, daquele 

que se trata do interesse público secundario, ou interesse do erário, do Estado como 

Administração Pública. 

 No que tange ao interesse público primário, há de se concluir pela vedação da 

estabilização da tutela provisória, na medida em que dele não pode dispor e da inércia do 

su representante não se podem extrair efeitos práticos. O mesmo não se diga do 

interesse do erário, que, poderia, inclusive voluntariamente, manter-se inerte por lhe ser 

mais benéfica a estabilização da tutela provisória que a existência de decisão de mérito 

sobre o tema.  

 No que se refere ao reexame necessário, ainda que se diga que dele somente se 



exige de sentenças, entende-se que deveria a Fazenda Pública ser intimada 

necessariamente para impugnar a decisão que concedeu a tutela antecipada e que o 

autor expressamente requereu, nos termos do art. 304 do CPC/2015,  a estabilização dos 

efeitos. 

 Isso porque o efeito prático da estabilização e da decisão de mérito da qual se 

exige o reexame necessário em face da Fazenda Pública se assemelham. A eficácia da 

decisão de estabilização dos efeitos da tutela provisória, na situação específica que se 

exige o reexame necessário estaria condicionada a uma espécie de impugnação 

necessária, da qual, se mantendo inerte, estaria submetido à estabilização dos efeitos da 

tutela antecipada.  

 Nessa situação, a Fazenda Pública estaria submetida a toda a normativa a qual se 

impõe aos particulares, uma vez que foi expressamente citada (novamente) a se insurgir 

contra decisão que pode estabilizar os efeitos da tutela provisória.   

 Nesse sentido, o entendimento de Bruno Garcia Redondo de que qualquer ato 

impugnativo do réu seria capaz de impedir a estabilização dos efeitos da tutela antecipada 

antecedente e da extinção do processo sem resolução do mérito, corrobora, pelo menos 

em parte a tese aqui discutida.  

 Não se limitando apenas à impugnação aos recursos taxativamente previstos em lei, 

há de se entender que a remessa necessária e a apresentação de algum sucedâneo 

recursal que tenha o condão de reformar a decisão de mérito, teriam também o mesmo 

poder de impedir tal efeito esabilizante. 

 Concretamente, o pedido de suspensão de segurança, instrumento previsto para que 

a Fazenda Publica afaste os efeitos de provimentos provisórios contra ela concedidos 

(nos casos de lesão à ordem, à saúde , à segurança, além da economia pública) não teria 

este mesmo poder por não permitir a revisão da decisão proferida em seu desfavor.  

 Advoga ainda a favor da tese de possibilidade de estabilização da tutela 

antecedente em face da Fazenda Pública o fato de o próprio CPC/2015 ter admitido 

expressamente o cabimento da técnica monitória em desfavor do Poder Público, técnica 

esta que também fundamenta a estabilização dos efeitos da tutela antecipada 

antecedente.  

 

3. CONCLUSÕES 

 O tem abordado neste artigo suscita muitas discussões. Conclui-se que é possível 

falar-se em estabilização da tutela antecipada em face da Fazenda Pública, ainda que se 

tenha que atentar às especificidades do seu regime jurídico processual. 



 Essa possibilidade decorre das consequencias práticas que a providência 

porventura antecipada pode gerar aos administrados, mormente quando se trata de direito 

indisponível. 

 Assim,  a concessão da tutela provisória antecipada em face da Fazenda Pública 

em relação aos direitos indisponíveis não pode derivar de uma “primeira inércia” do ente 

público. Deve ser o ente intimado a recorrer dessa decisão, uma espécie de reexame 

necessário do decisum cujos efeitos e permanência no tempo se assemelham a um 

provimento de mérito final. Apenas diante de uma “segunda inércia” caberia falar na 

possibilidade de estabilização da tutela antecipada.  

 Quanto aos direitos disponíveis, por sua vez, deve-se permitir que a Fazenda 

Pública, visando o interesse do erário, opte por não se insurgir do pedido de estabilização 

dos efeitos da tutela antecipada quando, por estratégia jurídica ou por outras razões, essa 

providência lhe for mais benéfica.  

 Nessa situação, a Fazenda Pública despir-se-á de suas prerrogativas e se 

submeterá ao mesmo regime processual que o particular, subordinando-se à estabilização 

da tutela antecipada.  
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