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RESUMO

O trabalho ora apresentado pretendeu investigar o instituto do pedido de suspensão 
à luz dos princípios constitucionais do processo, analisando sua constitucionalidade 
material e formal. Situamos o referido instituto no tempo e espaço, através de análi-
se histórica e comparando-o com similares de outros países. Em seguida, justifica-
mo-lo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, demonstran-
do que sua criação decorreu da aplicação do princípio da proporcionalidade utilizado 
pelo legislador para resolver o aparente embate entre aquele e o princípio do acesso 
à justiça.  Para demonstrar a sua constitucionalidade material, cotejamo-lo com os 
mais importantes princípios processuais, além de apontar a inconstitucionalidade for-
mal da medida provisória que o regulamenta.  Demonstramos sua validade legal pe-
rante as normas processuais infraconstitucionais. Analisamos a sua natureza jurídi-
ca, a fim de melhor conceituá-lo no ordenamento. Por fim, dedicamo-nos a discorrer 
sobre o seu processamento, concluindo, em específico, que para harmonizar-se com 
o ordenamento constitucional, a sua análise deve ser precedida de um mínimo juízo
de delibação da causa principal, em que o princípio da proporcionalidade deve ser 
utilizado para averiguar a probabilidade de modificação da decisão objeto do pedido 
de suspensão, em face da gravidade da lesão que se apresenta.

Palavras-chave: Pedido de suspensão. Reforma e contra-reforma. Constitucionalida-
de material. Constitucionalidade formal. 

ABSTRACT

The presented work intended to investigate the institute of the “Action of Suspension” (“Pedido de Suspensão”), by the light of
the most important constitutional principles, analyzing its material and formal constitutionality. We point out the cited institute in 
time and space, through historical analysis and comparison to its similars from other countries. After that, we justified it in the 
principle of the supremacy of the public above private interest, demonstrating that its creation elapsed from the application of the 
proportionality principle used by the legislator to solve the apparent conflict between the shock of the supremacy of the public in-
terest and the access to justice.  To demonstrate its material constitutionality, we analysed it with the most important procedural 
principles, and pointed out the formal unconstitutionality of the provisional remedy that regulates it.  We demonstrate its legal va-
lidity before the procedural infraconstitutional norms. We analyzed its legal nature, in order to better appraise it in the legal sys-
tem. At last, we spent some time discoursing on its processing, concluding, in specific, that to harmonize itself with the constituti-
onal order, its analysis must be preceded by a minimum judgment of the litigation cause, where the proportionality principle must 
be used to inquire the probability of future modification of the decision subject-matter of the action of suspension, in face of the 
gravity of the injury that if presents. 

Key-Words: Action of Suspension (“Pedido de Suspensão”). Procedural reform. Material Constitutionality. Formal Constitutiona-
lity.
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

A doutrina, durante muito tempo, relegou o tema do pedido de suspensão a se-

gundo plano. Não havia, até alguns anos, quem a ele se dedicasse com exclusivida-

de. Quando muito, era tratado de passagem em livros escritos e dedicados, primeiro, 

ao Mandado de Segurança, e, posteriormente, às Medidas Cautelares e à Antecipa-

ção de Tutela.

Entretanto, por volta do ano 2000, especialmente com as edições das medidas 

provisórias que antecederam a atual MP 2.180-35/2001, e com a conseqüente proli-

feração do emprego do pedido de suspensão pela fazenda pública, foi que os pro-

cessualistas começaram a ver o instituto que aqui se pretende estudar como um fato 

que viera para ficar. Assim, nesse contexto, nasceram obras dedicadas especifica-

mente ao tema que visavam atribuir conceito e natureza a esse instituto, que dá mar-

gens a tantos questionamentos e tormentosas incertezas.

Dentre as muitas dúvidas relacionadas ao tema, nota-se que uma em especial, 

a que diz respeito à análise de sua constitucionalidade, não tem sido enfrentada com 

o detalhe e a minúcia que sua relevância faz merecer.

O presente trabalho tem por objetivo investigar a constitucionalidade do institu-

to do pedido de suspensão: a sua justificação por meio de princípios constitucionais, 

além de ater-se à análise das normas que o regem frente aos princípios processuais 

mais importantes.
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No primeiro momento, pretende-se situar o tema no tempo. Demonstraremos 

em que circunstâncias este foi criado. Discorreremos sobre a reforma e a contra-re-

forma processuais, esta alcunha tão apropriadamente forjada por Juvêncio Vascon-

celos Viana, em sua importante obra que tratou da efetividade do processo em rela-

ção à fazenda pública1, defendida como tese do doutorado que o consagrou na USP.

Depois, situaremos o instituto no espaço. Procuraremos encontrar semelhan-

ças no direito alienígena, a fim de obter suas fontes de inspiração mais remotas.

Seguindo essa linha, traçaremos detalhado escorço histórico sobre a evolução 

do referido instituto, desde os tempos – na década de 30 – em que servia como 

meio de emprestar efeito suspensivo aos recursos contra decisões proferidas em 

mandado de segurança, que eram dele desprovidos, até a sua regulação por meio 

de medidas provisórias, de questionável constitucionalidade.

Para não perder a toada, enfrentaremos essa questão da constitucionalidade, 

analisando-a a partir dos mais variados ângulos. Primeiro, encontraremos a justifica-

ção e a razão de ser do instituto, procurando os porquês que levaram o legislador a 

criar esse mecanismo em nosso ordenamento, que parece ter surgido para resolver 

um aparente conflito entre princípios constitucionais quase igualmente relevantes: o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de um lado, e a garan-

tia do acesso à jurisdição adequada, de outro. Revelaremos como o princípio da pro-

porcionalidade fundamentou aquela opção legislativa.

Passaremos, então, a investigar a constitucionalidade material do incidente 

suspensivo, cotejando-o com cada um dos princípios processuais constitucionais 

mais importantes, começando inevitavelmente pelo princípio do devido processo le-

gal, através de todas as suas manifestações, e terminando com a análise do princí-

pio do contraditório. Ao fim, analisaremos a opinião da doutrina e da jurisprudência.

1 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da fazenda pública. São Paulo: 
Dialética, 2003.
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Em seguida, daremos atenção à constitucionalidade formal do pedido de sus-

pensão, e, em especial, da Medida Provisória 2.180-35/2001, que dá suporte às 

mais importantes leis que regem o referido instituto. Vislumbraremos os conceitos in-

determinados da relevância e da urgência, que lhe são pressupostos. Finalizando 

esse tópico, veremos qual a repercussão do advento da Emenda Constitucional n. 

32/2001 para a constitucionalidade da referida MP 2.180/2001.

Após a análise constitucional, investigaremos se, do ponto de vista legal, o pe-

dido de suspensão possui validade em nosso ordenamento. Nesse momento, per-

correremos o aparente obstáculo da validade do pedido de suspensão em razão do 

caput do art. 558 do Código de Processo Civil. Ao término dessa empreitada – e ain-

da como forma de solucioná-la – tentaremos explicar a opção legislativa de atribuir a 

competência para processar e julgar o pedido de suspensão ao Presidente do Tribu-

nal, em detrimento dos seus pares, julgadores naturais dos recursos decorrentes da 

causa principal.

Em outro capítulo, reveremos as diversas opiniões tidas na doutrina e na juris-

prudência acerca da natureza jurídica do instituto. Será inevitável rechaçar com vee-

mência o cunho político que muito se quer atribuir ao instituto da suspensão. Ato se-

guinte analisaremos as razões da corrente doutrinária que sustenta a natureza recur-

sal do pedido de suspensão. Por fim, explicaremos a natureza incidental, procurando 

justificar por que ela se nos assemelha a mais adequada para classificar o pedido de 

suspensão.

Por fim, no penúltimo capítulo, veremos como se processa o incidente do pedi-

do de suspensão, analisando-o sempre à luz e em razão das conclusões tidas nos 

capítulos anteriores, especialmente naqueles destinados à investigação da constitu-

cionalidade e natureza jurídica do instituto.



1 A REFORMA E CONTRA-REFORMA PROCESSUAIS

1.1A reforma processual

O Processo Civil, de um modo geral, e o direito processual civil brasileiro, em 

particular, atravessaram e atravessam sensíveis mudanças nos últimos tempos. Es-

sas mudanças, aliás, poderiam ser destacadas como decorrentes de característica 

intrínseca a esse ramo do direito, que não escapa à regra consagrada das ciências – 

humanas inclusive – de constante aperfeiçoamento e incessante renovação.

De fato, as nações que, como o Brasil, fincaram alicerce no sistema processual 

de matriz latina (romana-italiana) apresentaram – grosso modo e excepcionando-se 

as peculiaridades características de cada país – um semelhante curso de desenvol-

vimento do direito processual, que se manifestou por igual seqüência de fases distin-

tivas. Óbvio que esse processo de desenvolvimento não se operou ao mesmo tempo 

em todas aquelas nações. Todavia, é inegável: quando iniciada uma nova onda de 

avanços metodológicos, sua propagação irradia-se de forma a influenciar todos os 

ordenamentos de suporte processual semelhante, alguns antes e outros depois.

No Brasil, como nesses outros paíes, se podem distinguir três fases 

metodológicas básicas através das quais se desenvolveu o processo civil: a sincre-

tista, a autonomista e a instrumentalista.

A fase do sincretismo, correspondente ao tempo do surgimento do processo ci-

vil como ramo do direito positivo, caracterizou-se por uma profunda indefinição das 

diferenças entre o mesmo e o próprio direito material. De fato, naquele período, o di-

reito processual confundia-se com o substantivo, não havendo ainda linhas claras 

nem bem definidas acerca das distinções entre ambos: a cada direito correspondia 
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uma ação, o processo equivocava-se com o próprio procedimento, e não deixava de 

ser apenas um suplemento acessório do direito material. 

Essa diferenciação entre os dois ramos, com a definição hialina das caracterís-

ticas distintivas e a afirmação vigorosa do processo civil como ciência independente 

do direito material se deu já na fase autonomista. Neste estágio a doutrina concei-

tuou e consolidou a autonomia do processo como linha científica própria, valorizando 

a técnica processual antes e acima de tudo. Foi um período de transição caracteriza-

do pela adaptação de uma ciência antes inexistente à sua nova condição de sobera-

na. Por isso, em nome da boa técnica e dos dogmas processuais, muitas teses exas-

peradas e extravagantes foram arduamente defendidas pelos juristas – a partir de 

então chamados de processualistas – que passaram a dedicar-se exclusivamente ao 

estudo desta nova subdivisão do direito, e, não raro, passaram a olvidar-se do 

próprio direito subjacente e da sua finalidade. Deturpou-se o sentido do processo em 

defesa do processualismo, que já adquiria ares de fixação doentia. O processo tor-

nou-se um fim em si mesmo.

A estas duas fases, seguiu-se, para o bem do direito, a fase instrumentalista – 

a qual ainda se revela atualmente. Aqui, o estudo do processo avançou para ser vis-

lumbrado por uma perspectiva instrumental, ou seja, a de que deve ser visto como 

um meio e um instrumento, com a função de conferir utilidade ao direito substancial. 

Ele (o processo) não é mais analisado como independente do direito material a que 

se propõe tutelar; mas, sim, de forma mais abrangente, levando-se em consideração 

o seu objetivo precípuo, que é – e nunca poderia deixar de ser – o de realizar a tute-

la jurídica material. 

Assim, não se nega a importância fundamental do processo dentro do sistema. 

Antes pelo contrário, o processo passa a ser visto como essencial para a continuida-

de e afirmação desse mesmo sistema. Ao direito processual atribui-se relevância 

fundamental, e o aspecto mais importante dessa relevância é o de garantir a tutela 

jurisdicional. Enfim, é chegada a “Revolução Copernicana”, na feliz definição de 

Mauro Capelletti e Bryan Garth2.

2 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Trad. NORTHFLEET, Ellen Gracie. Acesso à justiça. Sergio 
Antonio Fabris Editor. Porto Alegre: 1998. Reimpresso em 2002.
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O principal avanço dessa fase certamente terá sido a mudança de perspectiva 

da visão do direito processual, antes vislumbrado a partir da posição dos doutrinado-

res que queriam afirmar a sua autonomia, e, agora, o compreendem a partir do ân-

gulo do próprio jurisdicionado, que é o verdadeiro consumidor da prestação jurisdi-

cional do Estado. O processo deixa de ser uma ciência oca, como já disse certa feita 

Carlos Cóssio, para adquirir função essencial à jurisdição.

A instrumentalidade, basicamente, se tem manifestado por meio de três movi-

mentos, mencionados por Juvêncio Vasconcelos Viana como “ondas renovatórias”. 

O primeiro movimento procurou garantir o acesso à justiça por todos os cidadãos e a 

assistência jurídica aos necessitados, por meio de promoções de políticas integrati-

vas.

A próxima manifestação – a segunda onda – exprimiu-se através da realização 

das tutelas coletivas, assim resumidas as variadas formas de tutelas em juízo dos 

grupos sociais.

A terceira e última vaga dessa maré – mas não menos importante – deu-se pe-

lo desenvolvimento da chamada efetividade do processo. Esse esforço, que possui 

ampla importância dentro do objeto a ser desenvolvido neste trabalho, teve por moti-

vação assegurar a realização fática efetiva das decisões judiciais; em outras pala-

vras, a produção de resultados práticos. Só assim o cidadão-jurisdicionado teria 

acesso à ordem jurídica justa.

Dar efetividade ao processo significa garantir a produção de seus resultados, 

assegurar a realização de seus escopos. Afasta-se de vez e quiçá para sempre a no-

ção de que o processo seria um fim em si mesmo. Não mais: agora é instrumento de 

concretização da tutela material.

É nessa conjuntura de propagação da onda da efetividade que se procede à re-

forma na legislação positiva processual brasileira, a que a doutrina cogitou denomi-

nar simplesmente “Reforma Processual”. 
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Basicamente, essa reforma realizou-se através da introdução de diversas alte-

rações legislativas por meio de normas esparsas3, e ainda pela criação de novos ins-

titutos de solução de conflitos4. Seguiu a trilha de outros países, na intenção de sim-

plificar as formalidades, esclarecer divergências do sistema, aumentar os ônus das 

partes, ampliar os poderes dos juízes, etc.

O movimento de mudança chegou com o objetivo sincero de afastar as falhas 

de um sistema que, ao longo do tempo, mostrou-se incapaz de satisfazer de forma 

adequada e célere as necessidades dos cidadãos, cada vez mais cientes de sua 

própria cidadania. 

Cândido Rangel Dinamarco5, sustenta que a Reforma processual acima descri-

ta se apresenta como uma réplica legislativa aos reclames doutrinários sugerido des-

de há muito pelos juristas estudiosos do processo. Existe com o intuito de produzir 

uma reforma interna do processo civil, servindo para fazer dele um organismo mais 

ágil, coexistencial e participativo. Juvêncio Vasconcelos Viana, em suas palavras, 

pondera que:

O que se constata é que o sistema se tem mostrado insuficiente para aten-
der às demandas que recebe. E isso é algo extremamente indesejável. Re-
cordemos que, modernamente, no ordenamento de diversos países, como 
corolário do devido processo legal, se tem afirmado o direito de toda pessoa 
à rápida solução da lide, a um processo sem dilações indevidas6.

Mais uma vez percebem-se as influências dos sistemas de outros países se 

manifestando na legislação processual nacional: recentemente, com a edição da 

Emenda Constitucional n. 45/2005, a chamada emenda da Reforma do Judiciário, foi 

inserida em nosso ordenamento norma principiológica para garantir a celeridade na 

obtenção da prestação jurisdicional7.

3 Como p. ex. a edição da Lei 8637/93, que trata da vinculação do juiz ao processo;  da Lei
9756/1998, que aumenta os poderes do relator fortalecendo o uso do chamada julgamento por prece-
dentes; dentre outras.
4 Como p. ex. a edição da Lei 9099/1995, que trata dos Juizados especiais cíveis e criminais; da lei 
9037/1996, que introduziu o instituto da arbitragem no país.
5 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, ano.
6 VIANA, Juvêncio Vasconcelos, ob. cit., p. 21.
7 Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004, inseriu o inciso LXXVII ao art. 5º da Constituição Fede-
ral, com a seguinte redação: “LXXVII – A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
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Nesta realidade, a partir de meados da década de oitenta, atravessando toda a 

década de noventa, até os dias atuais, vem-se processando a chamada Reforma 

processual, que representa, sem dúvida alguma, notável avanço da ciência proces-

sual em prol de uma mais adequada realização da justiça.

Entretanto – como veremos no tópico abaixo –, este processo louvável de mu-

danças e avanços se fez acompanhar de um outro movimento, agora de retrocesso, 

que caminha pela mesma trilha da reforma processual, mas em sentido diametral-

mente oposto, quando estão em questão interesses do Estado-parte. 

1.2A Contra-reforma do processo civil

Ao iniciar este trabalho, mencionamos que, de forma geral, poder-se-ia afirmar 

que os avanços operados na ciência do direito processual se propagam e passam a 

exercer influência sobre a legislação de todas as nações que tenham por base o 

mesmo sistema processual. Excetuam-se aí as peculiaridades de cada país, permi-

tindo que, apesar da origem em comum, cada nação apresente em sua legislação 

certas manifestações de originalidade, sejam positivas ou negativas.

No Brasil, infelizmente, dentre as disposições originais que despontam no 

cenário das leis processuais incluem-se as normas e os dispositivos legais criados 

sob a égide do que se consagrou chamar, convém salientar que com bastante pro-

priedade, de Contra-Reforma Processual. Essa expressão, especialmente adequa-

da, foi forjada por Juvêncio Vasconcelos Viana, quando da defesa de sua tese de 

doutorado na USP. Aliás, esse movimento “contra-reformista” constitui, por si 

próprio, uma exceção ao que ocorreu e ainda se sucede no restante dos países que 

baseiam seu ordenamento no sistema da Europa Continental, caracterizando-se co-

mo evento único, de privilégio do Brasil. 

A “Contra-Reforma” do direito processual é um processo que se manifesta a 

partir da década de noventa, levado a frente principalmente através de famigeradas 

medidas provisórias esboçadas nos gabinetes jurídicos do Poder Executivo, que ser-

viram para introduzir diversas novas prerrogativas (na visão de uns) e privilégios (na 
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acepção de outros) às Fazendas Públicas (Federais, estaduais, municipais, e autár-

quicas).

Ao lado da reforma processual, que avançou sempre no interesse de garantir 

cada vez mais a efetividade do processo, o Estado, primordialmente através de seu 

braço executivo, e sempre sob o arrimo da supremacia do interesse público sobre o 

privado, criou normas processuais para regular especificamente a sua própria atua-

ção quando em juízo, aumentando suas prerrogativas, criando privilégios, olvidando-

se do interesse e da garantia à efetividade de que gozava o cidadão. Foi um período 

de verdadeira hipertrofia das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Esta, 

através de meios pouco louváveis (como a edição de medidas provisórias sobre ma-

téria processual), criou verdadeiros benefícios processuais em prol do Estado, mui-

tos dos quais injustificáveis, que contribuíram para o travamento dos processos que 

tinham a Fazenda Pública como parte. 

Algumas normas criadas dentro desse contexto da contra-reforma são flagran-

temente inconstitucionais, seja do ponto de vista formal ou da perspectiva material. 

Porém, a aplicação corriqueira dessas pelos Tribunais Superiores consolida e incor-

pora tais normas ao nosso sistema. Diante dessa constatação, em alguns aspectos, 

inclusive no que toca ao pedido de suspensão, tema do presente trabalho, torna-se 

cada vez mais afastada do âmbito pretoriano e, por conseguinte, mais próxima da 

esfera acadêmica, a discussão a respeito de sua constitucionalidade e legalidade, 

importando na necessidade premente de sistematização e interpretação dessas nor-

mas, a fim de encontrar solução para os problemas delas derivantes. 

Ao contrário daquelas outras mudanças advindas da reforma do processo civil, 

fruto de amplos debates e extensa maturação social, com participação direta dos 

operadores do direito8, enfim, advindas da efetiva reclamação social; as modifica-

ções perpetradas pelo movimento da contra-reforma chegaram com ares de verda-

deira imposição à sociedade, principalmente, como já mencionado, através da edi-

ção de medidas provisórias que, além de não observarem os requisitos constitucio-

8 Apenas como referência, destaque-se a importância fundamental das comissões de estudos criadas
por tribunais para avaliar as mudanças necessárias a serem procedidas na legislação processual, co-
mo por exemplo a comissão de estudos processuais do Superior Tribunal de Justiça, à época lidera-
da pelos eminentes Ministros Athos Gusmão Carneiro e Sálvio de Figueiredo Teixeira.
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nais da urgência e necessidade, posteriormente adquiririam característica de perma-

nência, prevalecendo incólumes até os dias atuais9.

Ao contrário da reforma processual, que sobreveio com nítido interesse de mo-

dificar para melhor o sistema processual, de modo a adequá-lo à nova realidade so-

cial, primando pela efetividade das decisões processuais, percebe-se com pesar que 

o movimento da contra-reforma parece ter tido como objetivo precípuo garantir a ine-

fetividade do processo civil, quando estiver em litígio algum interesse da Administra-

ção Pública, em todos os seus níveis de representação. O Estado-parte passou a 

ser favorecido por normas que parecem querer impedir, e de fato impedem, a aplica-

ção dos avanços normativos a que o processo civil brasileiro parecia ter chegado. 

Essas normas contribuíram para a criação do estado como superparte, na percep-

ção de Cândido Rangel Dinamarco10.

Esse conjunto de normas processuais forjadas com vista a regular a atuação 

do Poder Público em juízo e – porque não? – para atender os interesses e necessi-

dades da Fazenda Pública, inauguraram, na visão de alguns processualistas, um no-

vo sub-ramo do direito processual, que seria o “Direito Processual Público”11. Este 

seria, então, o conjunto de normas que regulam a atuação do Estado em juízo.

Todavia, essa acepção tem sido vislumbrada com certo temperamento e res-

salva por grande parte da doutrina autorizada, tendo em conta que o Direito Proces-

sual em si constitui um ramo do direito público, fato que daria à expressão “Direito 

Processual Público” um conceito redundante desnecessário. Embora figure em nos-

so ordenamento há mais de setenta anos, o pedido de suspensão de liminar teve 

9 Discorrendo com extrema propriedade sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno afirma: “[...] Até
acho que muitas dessas medidas provisórias são inconstitucionais. Mas, como acentuei desde a 1ª
Edição e agora repito, alguém tem de estudá-las, entendê-las. Porque, enquanto ninguém as declarar
inconstitucionais – e não é só o Supremo Tribunal Federal que pode fazê-lo, sabemos todos –, elas
têm de ser aplicadas. É esse o meu intuito aqui, sobretudo, repito, em virtude do (inconstitucional!)
art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001 e sua regra de “congelamento”, seu “direito adquirido” às
reedições, livres e soltas, de medidas provisórias. Mais do que nunca as medidas provisórias são
“não provisórias” e têm de ser levadas em conta pelo intérprete e pelo aplicador do direito. Nem que
seja para, fundamentadamente, recusar sua aplicação em cada caso concreto que se lhe apresente
para exame”. BUENO, Cássio Scarpinella. O poder público em juízo. 3. ed.rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2005.
10 DINAMARCO, Cândido Rangel, ob. cit. ano da obra citada anteriormente
11 Sabe-se das críticas a essa expressão, pois que seria redundante, já que o direito processual já ra-
mo do direito público.
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sua incidência reforçada e sua abrangência hipertrofiada dentro do contexto da con-

tra-reforma. As normas que atualmente regulam os pedidos de suspensão a serem 

tratados aqui neste trabalho foram ou alteradas ou criadas por leis editadas a partir 

da idéia do Estado de contrapor-se ao movimento pela efetividade do processo.

1.3As medidas provisórias e a Contra-Reforma

Em nosso ordenamento desde o advento da Constituição Federal de 1988, o 

instituto da medida provisória, ou simplesmente MP, nasceu com o objetivo de sub-

stituir o antigo decreto-lei do ordenamento anterior, este por sua vez inspirado no de-

creto-lege italiano.

Sendo prerrogativa do Presidente, a edição das medidas provisórias encontra-

va como condição a verificação da presença de urgência e relevância como pressu-

postos de sua edição, além de perder sua eficácia caso não fosse convertida em lei.

Além das limitações explícitas (constantes do art. 62 da Carta de 1988) e implí-

citas (aquelas advindas do próprio sistema) a área de abrangência das medidas 

provisórias foi tornando-se cada vez mais ampla por vontade do executivo de conse-

guir, com isso, administrar melhor os desígnios do país, a fim de assegurar a gover-

nabilidade12. Assim, por ser a via mais fácil para aprovar projetos e realizar mudan-

ças, a medida provisória foi sendo cada vez mais utilizada pelo Poder Público, tendo 

por objeto temas cada vez mais variados e menos urgentes. 

Diante da inoperância dos demais poderes em limitar sua gana, o executivo, 

crendo exercer seu papel, foi, por meio de tentativas, ousando cada dia um pouco 

mais, como que para testar até onde poderia chegar. E, lamentavelmente, chegou 

longe demais. De repente, o executivo começou a ignorar as limitações sistêmicas 

(as chamadas limitações implícitas), passando a admitir a medida provisória como 

12 Até os dias atuais, o argumento da governabilidade é usado pelo Governo para defender o uso
exagerado de medidas provisórias.
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meio lídimo para legislar sobre uma gama cada vez mais variada de assuntos, inclu-

sive sobre direito processual13.

Da mesma forma, os requisitos da urgência e relevância tornaram-se cada vez 

menos importantes e mais olvidados. Para isso, diga-se com toda a vênia, contribuiu 

a tolerância do Supremo Tribunal Federal, que criou jurisprudência no sentido de de-

clarar que a análise dos requisitos de urgência e relevância seria ato de discriciona-

riedade do Presidente da República, impassível de revisão pelo Judiciário por se tra-

tar de conceito político. Esqueceu-se o sistema de pesos e contrapesos que deve re-

ger a coexistência dos três poderes, instituto elementar do sistema republicano, com 

finalidade de assegurar a harmonia entre os poderes e, naquele caso concreto, de 

dar cumprimento à Constituição da República14.

Por tais razões, o executivo utilizou-se da edição e da reedição de medidas 

provisórias para legislar sobre matéria processual, e grande parte daquele movimen-

to de contra-reforma foi levado a cabo por meio de medidas provisórias. Essa praxe 

continuou até o advento da Emenda Constitucional n. 32, que, se por um lado trouxe 

a benesse de vedar a edição de medidas provisórias sobre matéria processual, por 

outro cometeu o despropósito de garantir a vigência de todas as medidas provisórias 

então em vigor, congelando sua eficácia por tempo indeterminado, até a apreciação 

pelo Congresso Nacional. 

A Emenda Constitucional n. 32 alterou o tempo de vida das medidas 

provisórias então em vigor: o que era provisório, tornou-se permanente até imprová-

vel apreciação pelo Congresso Nacional, hoje cada vez mais ocupado em deliberar 

sobre as medidas provisórias que, por força da nova sistematização trazida pela EC 

32, trancam a pauta dos trabalhos legislativos, praticamente impedindo a atuação 

dos legítimos legisladores.

13 São conhecidos os casos em que o governo chegou mesmo a utilizar-se de medidas provisórias
para alterar dispositivos que haviam sido instituídos por lei complementar.
14 Convém salientar que a esse respeito o entendimento do STF, aparentemente, mostrou vontade de
avançar. Quando do julgamento da ADin que objetivava declarar a inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1753-2/DF (que havia estendido o prazo de interposição de ação rescisória pelo Poder Pú-
blico de 2 para 5 anos), o STF decidiu por bem adentrar no mérito da questão e discutir a existência
da relevância e urgência, tendo sido declarado que, naquele caso, a MP era inconstitucional por não
ter atendido esses dois requisitos.
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Dentre as medidas provisórias congeladas pela EC n. 32, está a MP 2180-35 

de 24 de agosto de 2001, sobre a qual se estende o presente trabalho. 



2 NOTAS SOBRE O DIREITO COMPARADO

Parece ser razoável o entendimento de que a inspiração legislativa para a cria-

ção do instituto do pedido de suspensão no direito brasileiro encontra suas raízes 

mais longínquas no direito romano, especificamente em uma de suas medidas co-

nhecidas como intercessio15.

O instituto do intercessio era utilizado como mecanismo que visava impedir o 

cumprimento de decisões – naqueles idos as sentenças prolatadas pelos juízes fa-

ziam coisa julgada imediatamente após a sua promulgação e não havia previsão de 

reforma, já que não havia recursos. 

Era obtido por meio de pedido a um outro magistrado, de mesma hierarquia da-

quele que proferiu a sentença, que, através de decisão fundamentada podia vetar o 

ato ordenado pelo outro16.

É importante destacar, contudo, que referido instituto vigeu em tempos longín-

quos, sob a égide de um ordenamento jurídico-processual vetusto e ultrapassado em 

que sequer havia definido o conceito de separação de poderes. Ou seja, o juiz en-

contrava-se em posição de subordinação ao governador. Não havia a independência 

que hoje se sabe indispensável ao Estado Democrático de Direito

A medida do intercessio, que serviu de modelo para o atual pedido de suspen-

são, foi base também para medidas semelhantes que existem em outros ordena-

15 Essa é a opinião compartilhada por Marcelo Abelha Rodrigues. RODRIGUES, Marcelo Abelha.
Suspensão de segurança: sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
16 Para maiores informações acerca do processo romano, e do período formulário, ver ALVES, José
Carlos Moreira. Direito Romano. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.
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mentos, especialmente nos países que comungam sistemas processuais de raízes 

na europa continental. 

É o que ocorre em alguns países, no juicio de amparo17 que é criação de 1919 

do Direito Mexicano, num período de conflito e revolução, em que a democracia ain-

da engatinhava naquela nação latina.

Em alguns sistemas, principalmente aqueles de raízes latino-espanholas, exis-

tem medidas semelhantes ao pedido de suspensão relacionadas à acción de ampa-

ro. Assim acontece na Argentina, que no artigo 2º, c, da Lei 16.986/1966, estabelece 

que deve ser negado o amparo caso a execução da medida jurisdicional almejada 

possa vir a comprometer ou arriscar serviço público ou atividade essencial do Esta-

do.

É de se destacar que muitas das diferenças existentes entre os institutos acima 

indicados, de raízes similares, decorrem da própria distinção existente entre as medi-

das que lhes são subjacentes, ou seja, entre o nosso mandado de segurança e a 

acción de amparo dos países latino-americanos. 

Na Costa Rica, por exemplo, além de se permitir o juicio de amparo contra par-

ticulares, o mesmo 

[...] é permitido quando – ainda realizando a função privada – o sujeito de di-
reito privado se encontrar numa posição jurídica ou fática de poder em face 
do amparado, que faça com que os mecanismos processuais comuns se-
jam lentos ou ineficazes para tutelar o seu direito adequadamente18.

De igual modo, naquele país, no mesmo recurso de amparo, no artigo 41 da 

Lei de la Jurisdicción Constitucional, ficando estabelecida a possibilidade de suspen-

são da execução por órgão jurisdicional superior em face de requerimento da Admi-

nistração, quando a decisão causar ou ameace causar.

17 A respeito do juicio de amparo, ver CARVAJAL, Marvim Perez. O amparo e o mandado de segu-
rança como meios de proteção dos direitos fundamentais em México, Brasil e Costa Rica. Tese de
Doutorado, USP, 2000 e BURGA, Ignácio. El Juicio de Amparo.  México: Porrúa, 1950.
18 CARVAJAL, Marvim Perez, ob cit., 2000.
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[...] daños e perjuicios ciertos e inminentes a los intereses públicos, mayo-
res que los que la ejecución causaria al agraviado, mediante las cautelas 
que considere procedentes para proteger los derechos o libertades de este 
último y no hacer ilusiorio efecto de uma eventual resolución del recurso a 
su favor.

Em países de matizes processuais diversos, como é o caso da Áustria, tam-

bém há institutos de natureza semelhante. 

Em lei de 1975, conforme assenta Marcelo Abelha Rodrigues19, autorizou-se à 

parte interessada, durante a tramitação do recurso, através de requerimento formula-

do à Corte, postular a suspensão de decisão passível de causar prejuízos à autorida-

de e ao interesse público.

Ainda segundo a doutrina20, outras formas de manifestações de medidas seme-

lhantes podem ser vislumbradas no direito suíço, germânico e mesmo em países do 

common law, como acontece em alguns estados norte-americanos.

19 CARVAJAL, Marvim Perez, ob cit., 2000.
20 RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit. , p. 73.
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 No direito ibérico espanhol, há possibilidade de suspender-se a sentença pro-

ferida contra a Administração Pública, em algumas hipóteses prevista na Ley de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa 21.

A medida prevista no Direito Ibérico apresenta-se muito mais agressiva e cons-

trangedora de direitos do que a nossa. Nela se admite a supressão de determinados 

direitos reconhecidos frente à Administração, em proteção de determinados elemen-

tos ali descritos. Nota-se, portanto, que não se trata a rigor de mera suspensão, mas 

de verdadeira supressão de direito.

A medida prevista no Direito Ibérico apresenta-se muito mais agressiva e constran-

gedora de direitos do que a nossa. Nela se admite a supressão de determinados di-

reitos reconhecidos frente à Administração, em proteção de determinados elementos 

ali descritos. Nota-se, portanto, que não se trata a rigor de mera suspensão, mas de 

verdadeira supressão de direito..

De fato, ocorre naquele âmbito uma verdadeira expropriação de direitos

reconhecidos em face da Administração por uma sentença firme, ou seja, já definiti-

21 Ley 29/1998 de 13 de julio. O artigo que dispõe sobre o assunto é o 105, que possui a seguinte re-
dação:
“Art. 105. 1. No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fal-
lo.
2. Si concurriesen causas de impossibilidad material o legal de ejecutar uma sentencia, el órgano ob-
ligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a través del representate procesal de la
Administración, dentro del plazo previsto em el apartado segundo del artículo anterior, a fin de que,
com audiência de las partes y de quienes considere interessados, el Juez o Tribunal aprecia la con-
currencia o no de dichas causas y adopte las medidas necessárias que aseguren la mayor efectivi-
dad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda
ser objeto de cumplimiento pleno.
3. Son causas de utilidad pública o de interés social para expropriar los derechos o intereses legíti-
mos reconocidos frente a la Administración em una sentencia firme el peligro cierto de alteración gra-
ve del libre ejercício de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el
quebranto de la integridad del territorio nacional. La declaración de la concurrencia de alguna de las
causas citadas se hará por el Gobierno de la Nación; podrá también efectuarse por el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad Autônoma cuando se trate de peligro cierto de alteración grave del libre ejer-
cicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y e lacto, actividad o disposición impugnados
proviniera de los órganos de la Administración de dicha Comunidad o de las Entidades locales de su
territorio, así como de las Entidades de Derecho público y Corporaciones dependientes de una y
otras.
La declaración de concurrencia de alguna de las causas mencionadas en él párrafo anterior habrá de
efectuarse dentro de los meses siguientes a la comunicación de la sentencia. El Juez o Tribunal a
quien competa la ejecución señalará, por el trámite de los incidentes, la correspondiente
indemnización y, si la causa alegada fuera la de peligro cierto de alteración grave del libre ejercício de
los derechos  y libertades de los ciudadanos, apreciará, además, la concurrencia de dicho motivo.”
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va, diferente do que sucede no instituto pátrio, que só admite a suspensão de deci-

sões ainda não definitivas. Neste ponto há evidente distinção entre a medida espa-

nhola e a nossa: aquela admite a mitigação de determinado direito reconhecido em 

face da administração, ao passo que na suspensão local não se cogita discutir o di-

reito envolvido, ao menos não integralmente, limitando-se a medida a suspender a 

eficácia da decisão desfavorável à administração, enquanto a mesma não for definiti-

vamente julgada.

Outra diferença importante reside nos fundamentos que servem de base 

para a suspensão espanhola. Ali, os elementos que a ensejam são diversos dos nos-

sos. As chamadas causas de utilidade pública ou de interesse social consistem no 

perigo real de grave alteração do exercício dos direitos e liberdades dos cidadãos, e

o fundado temor de guerra ou quebra da integridade nacional.

Por fim, o último fator distintivo das medidas dos dois países é o fato de 

que na Espanha, diferentemente do que prevê nossa legislação, cabe ao próprio en-

te da Administração a quem foi determinado o cumprimento, em todas as hipóteses 

que ensejam a suspensão. Entretanto, apenas em relação à primeira (grave altera-

ção do exercício dos direitos e liberdades dos cidadãos) caberia ao juiz a verificação 

da ocorrência da mesma. Em relação às primeiras causas (fundado temor de guerra 

ou quebra da integridade nacional), de outra forma, não caberia sequer ao juiz anali-

sar se estariam presentes os elementos que concorram para o acontecimento pre-

visto, bastando sempre e apenas que a pessoa jurídica de direito pública interessada 

assim o expresse.

Isso demonstra o quão grave e importante é para o espanhol a manuten-

ção do estado de paz e da integridade da unidade nacional. Um povo que, como to-

dos os povos europeus, já enfrentou inúmeras guerras de repercussão mundial, des-

de a expulsão dos mouros, passando pelas violentas investidas de Napoleão Bona-

parte, até mais recentemente as duas Grandes Guerras, e, particularmente, ainda 

guarda na memória as dores de uma sangrenta guerra civil, não poderia deixar de 

criar toda sorte de medidas preventivas a confrontos de tal natureza. De igual modo, 

uma nação que alberga culturas tão distintas a ponto de alguns habitantes se identifi-
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carem mais com a região do que com o país como um todo, em alguns casos man-

tendo até idiomas distintos (como acontece na região da Galícia, da Catalunha e do 

País Basco), chegando ao ponto extremo de certos grupos postularem pela segrega-

ção completa de parte do território (como ocorre com o ETA, o grupo separatista 

basco, que atua de forma criminosa, comungando de práticas terroristas deplorá-

veis), não poderia deixar de manifestar expressa e real preocupação com a manu-

tenção da integridade nacional.

Em todos os casos, as leis de cada país, por óbvio, guardam peculiarida-

des que a distinguem entre si, decorrentes das diferentes culturas jurídicas em que 

se baseiam os seus respectivos sistemas jurídico-processuais.



3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO

Antes de ingressar propriamente no tema objeto deste trabalho, convém traçar 

um perfil, ainda que breve, da evolução do pedido de suspensão na legislação pro-

cessual civil brasileira ao longo do tempo.

Voltemos ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1934, que tam-

bém foi época da criação, no Brasil, de um dos institutos mais importantes do direito 

processual pátrio: o mandado de segurança. Naqueles idos, o hábito da praxe foren-

se aconselhava o ajuizamento de habeas corpus como remédio jurídico substituto do 

writ of mandamus, ainda inexistente em nosso ordenamento. Mas a Carta de 1934, 

em seu artigo 113, item 33, instituiu o mandado de segurança e dispôs que:

Dar-se-á mandado de segurança para defesa do direito, certo e incontestá-
vel, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal 
de qualquer autoridade. O processo será o mesmo do hábeas corpus, de-
vendo ser sempre ouvida a pessoa de direito público interessada. O manda-
do não prejudica as ações petitórias competentes.

A partir dessa norma, o mandado de segurança se tornou a principal medida ju-

dicial prevista no ordenamento para obtenção de tutelas contra atos abusivos e ile-

gais praticados por autoridades da Administração. Todavia, para não desmentir a an-

tiga máxima francesa que afirma o quanto mais as coisas mudam, mais elas conti-

nuam as mesmas, naquele tempo, como no presente, o avanço enfim conquistado 

pelo cidadão – cujas reivindicações só foram consolidadas após a ruptura da antiga 

Ordem Constitucional – foi seguido de um retrocesso, uma volta atrás, estimulados 

pelo Poder Público, que, dois anos depois, a pretexto de regulamentar o mandado 

de segurança, criou regras de contenção à concessão de liminares, dentre as quais 

a objeto do presente estudo. Há mais de setenta anos, precisamente no dia 16 de ja-

neiro de 1936, através da Lei 191, foi inserida em nosso ordenamento a figura que 
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se popularizou com o nome de Pedido de Suspensão de Segurança. Em sua fórmula 

original o requerimento possuía a seguinte redação:

Nos casos do art. 8º, §9º, e art. 10, poderá o Presidente da Corte Suprema, 
quando se tratar de decisão da Justiça Federal, ou da Corte de Apelação, 
quando se tratar de decisão da justiça local, a requerimento do representan-
te da pessoa jurídica de direito público interno interessada, para evitar grave 
lesão à ordem, à saúde ou à segurança pública, manter a execução do ato 
impugnado até o julgamento do feito, em primeira ou segunda instâncias 22.

É importante frisar, de acordo com Marcelo Abelha Rodrigues23, que o Pedido 

de Suspensão, fruto de anteprojeto proposto pelo Senador Alcântara Machado, foi 

vislumbrado com a finalidade original de possibilitar a atribuição de efeito suspensivo 

ao recurso devidamente interposto pela Fazenda competente contra decisões limina-

res concessivas de segurança. No projeto apresentado, originalmente havia menção 

ao “[...] julgamento do recurso”, e não ao “[...] julgamento do feito”, como terminou 

consolidando-se. No entanto, como se observa, após inúmeras modificações e refor-

mas, o referido anteprojeto foi a tal ponto corrompido, em tal modo adulterado, que 

tomou moldes independentes, tornando-se praticamente desvinculado do recurso 

respectivo. Essa herança permanece até a atualidade. 

Analisando o dispositivo normativo acima transcrito, verifica-se que desde o iní-

cio o requerimento do pedido quedava a cargo do representante da entidade de di-

reito público interessada e sua apreciação cabia ao Tribunal competente para apre-

ciação do respectivo recurso. 

22 O parágrafo 9º do artigo 8º da Lei 191/1936, tratava da possibilidade de concessão liminar da segu-
rança, e era assim disposto: “§9º. Quando se evidenciar, desde logo, a relevância do fundamento do
pedido, e decorrendo do ato impugnado lesão grave irreparável do direito do impetrante, poderá o
juiz, a requerimento do mesmo impetrante, mandar preliminarmente, sobrestar ou suspender o ato
aludido”. O artigo 10, por seu turno, estabelecia a forma da execução provisória da liminar, e sua re-
dação original era assim apresentada:
Art. 10. Julgando procedente o pedido, o juiz:
a) transmittirá, em officio, por mão do official do juizo ou pelo Correio, sob registro, o inteiro teor da
sentença a representante legal da pessôa, juridica de Direito publico interno, interessada, e no caso
do art. 1º, paragrapho único tambem ao representante legal da pessoa que praticou o acto impugna-
do;
b) fará expedir, incontinenti, como titulo executorio e favor de que o impetrou, o mandado de seguran-
ça, deteminando as providencias especificadas na sentença contra ameaça ou a violencia.
Paragrapho unico. Recebendo a copia da sentença, o representante da pessoa juridica de direito
publico, sob pena de responsabilidade, ou, no caso do art. 1º, paragrapho unico representante da
pessoa que praticou o acto impugnado, sob pena de desobediencia, dará immediatarnente as provi-
dencia necessarias para cumprir a decisão judicial.”. 
23 RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., 2000.
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De igual forma, já nesse primeiro momento, surgia como requisito a existência 

de perigo de grave lesão à ordem, à saúde ou à segurança pública; mas não se fazia 

menção à economia. 

Quanto ao prazo de vigência, muito embora não haja definição expressa, é sa-

bido pela doutrina24, que a decisão concessiva do pedido de suspensão, em sua pri-

meira manifestação normativa, perduraria até o trânsito em julgado do processo ori-

ginário, salvo o caso de haver expressa disposição contrária na decisão do Presiden-

te do Tribunal competente.

Com o advento da Constituição Federal de 1937, muito embora o Mandado de 

Segurança tenha deixado de ser uma garantia constitucional, fato que se pode atri-

buir ao regime político à época adotado, passando a ser regulamentado no âmbito 

infraconstitucional25, esse instituto não perdeu sua importância como escudo aos 

atos lesivos praticados pelas autoridades públicas.

De igual maneira, a mesma norma, especificamente no seu artigo 32826, previu 

a manutenção da possibilidade do ente de direito público interessado pedir a suspen-

são de segurança.

Deixou de existir prazo para duração da suspensão, embora a interpretação da 

época, corretamente, entendia que a mesma vigoraria até o advento da sentença27.

24 VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao poder público. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2005.
25 O mandado de segurança passou a ser regido por disposição do Código de Processo Civil de 
1939, que, em seu artigo 319 dispunha sobre seu cabimento:
“Art. 319. Dar-se á mandado de segurança para defesa do direito certo e incontestável, ameaçado ou
violado por ato manifestamente inconstitucional, ou ilegal, de qualquer autoridade, salvo do presiden-
te da República, dos ministros de Estado, governadores e interventores”.
26 O art. 328 do CPC, dispõe: “A requerimento do representante da pessoa jurídica de direito público
interessada e para evitar grave lesão 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 exe-
cução do ato impugnado”
27 RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., 2000. Embora há quem entenda em contrário, a exemplo 
de VENTURI, Elton, ob. cit.,  2005. 
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Em 1946, o Mandado de Segurança – agora outra vez respaldado pela Consti-

tuição28 – passou a ser regulamentado pela lei 1533/1951, que também tratou de al-

terar o procedimento do pedido de suspensão, conforme transcrição abaixo:

Art. 13. Quando o mandado for concedido e o Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, do Tribunal Federal de Recurso ou do Tribunal de Justiça 
ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, dêsse seu ato ca-
berá agravo de petição para o tribunal a que presida

Apesar de sua conceituação mais simplificada, a mudança ensejou uma série 

de debates, que tornaram dúbia e arbitrária a aplicação do instituto. De fato, ao sim-

plificar a redação, o legislador complicou a interpretação – talvez até de forma propo-

sital – possibilitando que os critérios da suspensão fossem avaliados ao talante dos 

presidentes dos tribunais. Esse novo dispositivo não mais exigia a presença do peri-

go de grave lesão, podendo o requerimento respaldar-se em quaisquer argumentos 

(inclusive jurídicos). Embora se referisse somente à sentença de segurança, a apli-

cação jurisprudencial do pedido de suspensão o estendeu, igualmente, às liminares 

de mandado de segurança.

Ainda em respeito à Lei 1533/1951, vale notar que a mesma trouxe, pela pri-

meira vez, a previsão de recurso de agravo de instrumento contra a decisão do Pre-

sidente que deferisse o pedido de suspensão de segurança em desfavor do impe-

trante.

Para reparar algumas imperfeições que existiam desde o advento da lei 

1533/51, surgiu a Lei 4348/1964, que, dentre várias outras disposições, regula, em 

seu art. 4º, o Pedido de Suspensão de Segurança, através de texto que, com pou-

cas, porém significativas alterações, até hoje permanece em vigor29.

28 O art. 141, § 24, assim dispunha: “Para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas
corpus, conceder-se-á mandado de segurança, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalida-
de ou abuso de poder.”
29 Art. 4º da Lei 4.348/1964, estabelece que: “Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito
público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas,
o Presidente do Tribunal , ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em des-
pacho fundamentado, a execução da liminar, e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efei-
to suspensivo, no prazo de dez dias, contados da publicação do ato”.
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A grande inovação trazida por esse novo regramento do pedido de suspensão 

de segurança foi a possibilidade da suspensão tanto da sentença como, também, da 

liminar, tornando expresso e indiscutível norma já antes aplicada, por digressão her-

menêutica pela jurisprudência e que era combatida por alguns processualistas que já 

naquele tempo desejavam ver prevalecer a idéia de efetividade. Outra modificação, 

talvez ainda mais relevante, foi a inclusão do interesse público economia, entre o rol 

daqueles cujo perigo de lesão ensejaria o pedido de suspensão.

Foi nesse período, impulsionado pela lei 4348/1964, que o pedido de suspen-

são de segurança efetuou o primeiro de seus dois grandes ciclos de propagação que 

consistiram em períodos históricos em que a utilização do instituto em comento pela 

Administração Pública difundiu-se de tal maneira a tornar-se medida comum, quase 

regra, usada, senão como meio de reverter a decisão combatida, pelo menos como 

forma de obstar o seu cumprimento. 

Talvez isso explique o fato de que, muito embora seja o pedido de suspensão 

instituto existente em nosso plexo normativo desde a década de 30, muitos operado-

res do direito quando a ele se referem, atribuem a sua criação ao período de exce-

ção do regime militar30. Na verdade, como se vê, a criação do instituto é bem anterior 

ao início do período de exceção, porém a proliferação de seu emprego como forma 

deliberada de impedir o cumprimento das decisões só tenha ocorrido a partir da dé-

cada de oitenta, fruto de gradativa e ininterrupta evolução que remonta à edição da 

mencionada lei de 196431.

Se há aí alguma relação, influência ou importância, não se pode saber. Entre-

tanto, a comparação leva a crer que não exista conexão, primeiro porque o segundo 

grande ciclo de propagação do uso do pedido de suspensão aconteceu já sob a égi-

30 Lúcia Valle Figueiredo afirma que “o artigo 4º da Lei 4.348, já citado, descende diretamente do regi-
me de exceção no qual o País mergulhou por mais de vinte anos.” FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Manda-
do de segurança. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 146.
31 Marcelo Abelha Rodrigues, afirma que: “Não é possível simplesmente fazer “vista grossa” da evolu-
ção (ou involução!!!) do instituto sob a ideologia estatal que se seguiu de 1939 até os dias atuais, pois
só assim se conseguirá ter a exata dimensão dos motivos que levaram o legislador – ou falso legisla-
dor – a colocar a suspensão de segurança como um anti-herói do particular e um heróis da fazenda
pública”.  RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit, p. 78. 
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de de governos democráticos32, como adiante se verificará; e, segundo, pelo fato de 

que outros países, de sistema processual semelhante, e que também sofreram os 

reveses das administrações militares, como alguns países da América Latina, não te-

nham desenvolvido medidas judiciais de natureza similar33.

Depois do advento desse dispositivo, que, conforme mencionado, tornou co-

mum o manejo do incidente de suspensão, muitas outras normas dali decorreram, 

estendendo a possibilidade da suspensão para medidas judiciais diversas, como por 

exemplo, para a Ação Civil Pública34, para as Medidas Cautelares35, para a Tutela 

Antecipada36, para o habeas-data37.

Antes disso, contudo, em 28 de maio de 1990, foi promulgada a lei 8.038 que 

dispôs sobre diversos procedimentos relativos ao trâmite recursal de processos no 

STJ e STF, e, dentre suas disposições, estabeleceu competência aos presidentes 

daquelas cortes superiores para conhecimento e julgamento dos pedidos de suspen-

32 Notadamente durante as presidências de Fernando Collor de Melo, Itamar Franco, e Fernando
Henrique Cardoso.
33 Ainda Marcelo Abelha Rodrigues: “Assim, desde a sua criação pela lei 191/36 até o surgimento da
ação civil pública (Lei 7.347/85), o instituto da suspensão de segurança foi fortemente influenciado
pela ideologia estatal vigente àquela época. Era o Estado Liberal, e, portanto, não-intervencionista.
[...] Assim, era de se esperar que a suspensão de segurança fosse um remédio de utilização excep-
cionalíssima [...]. Por isso, todos os ingredientes existem aí nesta fase para inibir o uso da suspensão
de segurança num estado não intervencionista. Não foi por outro motivo que durante muito tempo o
pedido de suspensão de segurança manteve o seu uso controlado, e, legitimado apenas às situações
realmente excepcionais, afinal o papel do Estado era não intervir e não ofender os direitos individuais,
salvo quando fosse patente o interesse público”. RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit, p. 78. 
34 Art. 12, §1º da Lei 7347/1998, que limitava a possibilidade do pedido de suspensão somente à limi-
nar, não se estendendo à sentença.
35 Art. 4º da Lei 8.437/1992, que trouxe a possibilidade de suspensão tanto de liminares como de sen-
tenças; além de alongar o elenco das pessoas legitimadas para requerê-la, ao atribuir a legitimidade
ao Ministério Público; estabeleceu o contraditório de 5 (cinco) dias, criando a possibilidade de agravo
interno para ambas as partes. Outras modificações trazidas pela lei 8.437/1992 constituem-se da in-
clusão de dois outros pressupostos autorizadores da suspensão, a saber, a ocorrência de manifesto
interesse público, e a constatação de flagrante ilegitimidade, conceitos que serão pormenorizados em
tópico posterior. 
36 Art. 1º da Lei 9494/1997, conversão em lei da Medida Provisória n. 1.570-05 que diz: “Aplica-se à
tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil, o disposto no art. 5º e
seu parágrafo único e 7º da Lei 4348/64, no art. 1° e seu §4° da Lei 5021/66, e nos artigos 1°, 3° e 4°
da Lei 8437/1992”.
37 Art. 16 da Lei 9507/1997.
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são decorrentes das ações de mandado de segurança impetradas originariamente 

nos Tribunais de Justiça38.

Como antes mencionado, o primeiro grande período de difusão do uso do pedi-

do de suspensão se deu especificamente com o pedido de suspensão de segurança, 

após o advento da lei 4348/1964. O segundo ciclo de propagação, entretanto, ocor-

reu somente quase trinta anos depois, exatamente por causa da edição da lei 

8437/199239, promulgada pelo então Presidente Fernando Collor de Melo, e que es-

tendeu às cautelares a possibilidade da suspensão pelos presidentes dos Tribunais.

Daí para a inclusão das decisões antecipatórias no mesmo grupo de medidas 

obstáveis pelo incidente suspensivo foi um caminho curto: apenas cinco anos depois 

seria publicada a lei 9494/1997, responsável por sensíveis modificações no regime 

legal das antecipações de tutela e que, inclusive, possibilitou a suspensão das deci-

sões antecipatórias.

Essa via percorrida pelo legislador ao disseminar o pedido de suspensão por 

todas as medidas processuais de natureza liminar (mandado de segurança, cautelar 

e antecipatória) é fácil de ser compreendida. Percebe-se, ao longo do tempo, a ocor-

rência de uma mudança nos hábitos processuais dos jurisdicionados. De fato, estes 

que, no início, manejavam mandado de segurança com regularidade para resguar-

dar seus direitos, preferiram, com os anos, pelas mais variadas razões, optar pelo 

uso, primeiro, das medidas cautelares e, depois, da antecipação de tutela. Essa mi-

gração foi seguida – ou perseguida – pelo legislador ao criar as novas modalidades 

do pedido de suspensão acima indicadas. 

38 O artigo 25 da referida Lei 8.038/1990 traz a seguinte redação: “Art. 25. Salvo quando a causa tiver
por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a re-
querimento do Procurador Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e
para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despa-
cho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, pro-
ferida, em única e última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Esta-
dos e Distrito Federal”.
39 O art. 4ª da referida norma assim estabelece: “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 de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ile-
gitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
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Por fim, para finalizar a resenha cronológica do pedido de suspensão ao longo 

da legislação brasileira, resta fazer menção à Medida Provisória n. 1789/1999, que, 

posteriormente, se transformaria na Medida Provisória n. 2180-35 de 2001, res-

ponsável por concluir aquela segunda fase de alastramento do emprego do incidente 

de suspensão pela Administração Pública, que havia se iniciado com o advento da 

Lei 8437/1992.

Inicialmente, o objeto da Medida Provisória 1789 de 1999 não versava sobre o 

pedido de suspensão, e não constava no bojo da primeira edição daquela norma 

qualquer referência ao mesmo40, que dispunha, na realidade, sobre provimentos re-

lacionados à carreira de Advogado da União. Entretanto, após inúmeras modifica-

ções, incontáveis re-numerações41 e constantes reedições, a referida MP 1798/1999 

foi finalmente substituída em definitivo pela Medida Provisória n. 2180-35/2001, a 

qual, por perfeita coincidência, foi publicada em 24 de agosto de 2001, exatamente 

dezoito dias antes do advento da Emenda Constitucional n. 32/2001 de 11 de setem-

bro de 2001. Essa emenda, ao modificar o regime de confecção das medidas 

provisórias, congelou, no espaço e no tempo, as medidas já editadas sobre as quais 

o Congresso ainda não havia deliberado, dentre as quais aquela então recém-publi-

cada.

Na sua edição original, a MP 1.789/1999, convém repetir, não dispunha sobre o 

pedido de suspensão. Com a primeira reedição, de n. 1.789-1 de 11 de fevereiro de 

1999, foram realizadas alterações no Código de Processo Civil42, efetuadas mudan-

ças na lei 8.437/199243, e introduzidos artigos na Lei 9.494/9744, mas, em relação ao 

pedido de suspensão não trouxe qualquer novidade, alteração ou sequer referência. 

Sua ementa sofreu mudança – o mínimo que o legislador de ocasião, poderia fazer, 

já que se tratava, na realidade, de nova norma, e não de mera reedição.

40 A ementa da referida MP 1798-1/1999 trazia a seguinte disposição: “Acrescenta dispositivos à Lei
n. 9028 de 12 de abril de 1995, que dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advoca-
cia-Geral da União, e dá outras providências”,
41 Assim chamada as constantes mudanças de número de série sofridas pelas MPs nesse período.
42 Modificou o regime da ação rescisória, especificamente os artigos 485 e 188 do CPC.
43 Acrescentou o artigo 4º-A, para admitir o cabimento de cautelar em ação rescisória proposta pela
Fazenda Pública.
44 Disciplinou as ações coletivas e as que objetivem liberação de recursos vultosos, e outras que pos-
sam comprometer o patrimônio do Poder Público.
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A redação dessa primeira reedição permaneceu incólume de mudanças por 

mais três meses, até a edição n. 1.789-5 de 2 de junho de 1999, que deixou de repri-

sar as mudanças relacionadas à ação rescisória, certamente por força das Ações Di-

retas de Inconstitucionalidade de n. 1.753-2/DF e 1910-1/DF45. Aquela seria a última 

edição dessa Medida Provisória sob a série 1.789. No mesmo mês de junho de 

1999, no dia 29, ainda no transcurso do prazo de validade da medida provisória 

1.789-5, foi editada uma nova medida provisória, com o número 1906-6. Na verdade, 

nova apenas na numeração, que lhe serviu de despiste, pois nenhuma novidade 

trouxe à sua essência. Ela repetiu, de forma rigorosa, literal e integral, o texto da MP 

1.789-546. A MP 1906-6 permaneceu inalterada em todas as suas edições posterio-

res, até o advento da MP número 1.906-11, de 25 de novembro daquele mesmo 

ano. No mês de dezembro, foi alterada, mais uma vez a numeração de série da MP, 

que foi editada sob o número 1.984-12, reformando-se, também, a ementa e o texto 

da norma47. Somente em janeiro de 2000, na edição 1984-13, sem qualquer mudan-

ça de número ou de ementa, acrescentaram-se dispositivos alterando as normas re-

lativas ao pedido de suspensão. Foram, através desse ato normativo, acrescidos os 

parágrafos 4º e 5º à Lei 8.437/1992, inaugurando a possibilidade do chamado pedido 

de suspensão da não-suspensão, ou como querem outros do novo pedido de sus-

pensão48.

A edição de fevereiro de 2000 permaneceu inalterada, mas a edição de março, 

de número 1984-15 acrescentou o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 8.437/1992, nova-

mente sem alteração de ementa ou de número. A décima sexta edição, em abril de 

2000, trouxe significativas alterações: Modificou bastante o quadro da Advocacia Ge-

ral da União, e trouxe sensíveis novidades no que diz respeito ao tema ora aborda-

do: acrescentou três outros novos parágrafos ao artigo 4º da 8.437/1992, prevendo 

45 As ADINs 1.753-2/DF e 1.910-1/DF, ambas propostas pelo Conselho Federal da OAB, visavam a
declaração de inconstitucionalidade de artigos da MP relacionados às alterações realizadas na ação
rescisória. 
46 Esse ato não foi obra do acaso, nem fruto de equívoco. Foi intencional, pois, com a alteração do
número de série da Medida Provisória, o legislador extraordinário conseguiu tornar prejudicada a
ADIN n. 1974/DF que questionava a constitucionalidade da MP 1789, e que, com o transcurso do pra-
zo de vigência, perdeu o seu objeto e foi julgada extinta.
47 Foi alterada a Lei 9.028/95, que dispõe sobre a Advocacia Geral da União.
48 Sobre o tema, ver item 7.4.5 infra.
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ainda a possibilidade de deferimento de efeito suspensivo ao agravo de que trata o 

parágrafo 3º do mesmo dispositivo49.

A décima sétima edição, de 4 de maio de 2000, acrescentou o parágrafo único 

ao artigo 741 do Código de Processo Civil, norma originalmente presente em Medida 

Provisória diversa (a de número 1.997-37/2000). Em seguida, na sua décima oitava 

edição (de 1º de junho de 2000), apesar de formalmente inalterada, mantidas a 

ementa e o número de série anteriores, sobrevieram diversas normas inovadoras, 

sobretudo no que se refere ao pedido de suspensão. Com o advento desta nova edi-

ção, modificou-se a redação dos §§ 3º e 4º, acrescentando-se ainda o § 5º, todos 

condizentes ao artigo 4º da Lei 8.437/199250.

Além dessa alteração, outras foram realizadas sobre matérias alheias ao objeto 

do presente estudo51.

A edição 19, publicada ainda na vigência da anterior, em 29 de junho de 2000, 

deu nova redação aos §§ 2º e 4º do artigo 4º da Lei 8.437/1992. A nova redação do 

§4º dirimiu qualquer possibilidade de interpretação benéfica à parte autora da lide 

principal, no que diz respeito à vedação de formulação do novo pedido de suspen-

são diretamente às instâncias especial e extraordinária por quem não detivesse legi-

timidade para o pedido original.

49 Além disso, aquela edição da MP trouxe as seguintes novidades: 1) criou o §5º do artigo 1º da Lei
8.437/1992, impedindo concessão de liminares que autorizem compensação de créditos tributários
ou previdenciários; 2) alterou o regime das ações de improbidade administrativa e ações civis públi-
cas, possibilitando a reunião das mesmas em certas condições; 3) acrescentou o artigo 1ºB e 1ºC à
Lei 9.494/1997; 4) acrescentou um parágrafo único ao artigo 467 da CLT.
50 O §4º disposto na 18ª edição da MP 1984, de janeiro de 2000, possuía a seguinte redação: “§ 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.”.
Cássio Scarpinella Bueno denominou referido dispositivo de “[...] novíssimo pedido de suspensão”, o
qual, na vigência daquela redação, dava cabimento à interpretação de que o particular poderia fazer
uso do mesmo para alçar o objeto do pedido à revisão das instâncias superiores. Essa hermenêutica
foi descartada posteriormente, já que a redação foi corrigida de modo a beneficiar somente a Fazen-
da Pública. BUENO, Cássio Scarpinella, ob. cit., p. 6.
51 Apenas a título de satisfação da curiosidade: Foi introduzido um parágrafo único ao artigo 24-A da
Lei 9.028/1995, isentando do pagamento de custas as questões que versem sobre FGTS; foi incluída
nova redação ao artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 (Ações coletivas); acrescentou-se à própria medida
provisória dois artigos, o 11 e o 12, sendo o primeiro para autorizar o Advogado-Geral da União a diri-
mir os conflitos de cunho administrativo, e o segundo, dispensou o reexame necessário em determi-
nadas hipóteses ali previstas e indicadas.



35

A publicação de número 20 da série 1.984, não trouxe nenhuma novidade no 

que diz respeito ao pedido de suspensão52, sendo seguida pela edição de número 

21, que mostrou-se cópia idêntica da versão anterior. Em 27 de setembro de 2000, 

na sua edição subseqüente, já de número 22, procedeu-se a reunião dos regimes 

dos novos pedidos de suspensão. Com a criação dos §§ 1º e 2º do artigo 4º da Lei 

4.348/1964, aquela medida provisória estendeu as regras do novo pedido de sus-

pensão ao mandado de segurança, antes restritas às ações cautelares e ordinárias 

com pedido de antecipação de tutela. Aproveitou-se ainda a mesma circunstância 

para suprimir os dispositivos reputados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Fe-

deral na apreciação do pedido liminar constante da ADIN n. 2.251/DF53. Além disso, 

trouxe como novidade a introdução do artigo 8º-D da lei que rege a Advocacia Geral 

da União (Lei 9.028/1995). Por fim, acresceu-se de mais um artigo, o de número 15, 

estendendo o poder geral de cautela do juiz, previsto no artigo 798 do Código de 

Processo Civil, à ação rescisória54.

Em 26 de outubro de 2000, seguiu-se a 23ª versão da MP 1.984, sem nenhu-

ma alteração em relação à sua anterior publicação.

A 24ª publicação, datada de 23 de novembro do mesmo ano, não trouxe novi-

dades dignas de nota, especialmente por que não concernentes ao estudo ora apre-

sentado.

52 Suprimiu o parágrafo único do artigo 2º-B da Lei 9.494/1997, deu nova disposição ao parágrafo úni-
co do artigo 741 do Código de Processo Civil, e acrescentou nova redação ao §4º do art. 11-A da nor-
ma que disciplina a Advocacia Geral da União.
53 Os dispositivos considerados inconstitucionais pelo STF foram os seguintes: §8º do artigo 4º da Lei
8.437/1992, o qual estabelecia que “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, tor-
nando sem efeito qualquer ato executivo dela decorrente.”; e o artigo 4º-A do mesmo diploma, o qual
dispunha que “Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
bem como pelas autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a plausibilidade
jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender
os efeitos da sentença rescindida”.
54 Para alguns, como Cássio Scarpinella Bueno, referido artigo consistiria afronta velada ao julgado
pelo STF na apreciação da liminar naquela ADIN 2.251/DF. Na verdade, a grande distinção entre as
duas normas, é que esse novo artigo não faz diferenciação entre o autor da rescisória, beneficiando
particulares e pessoas de direito público (ou no exercício de função pública), ao passo que aquela an-
tiga norma, considerada inconstitucional, apenas referia-se às ações rescisórias propostas pela
União, pelos Estados ou Municípios, o que, nesse ponto, a tornava inconstitucional. BUENO, Cássio
Scarpinella, ob. cit.
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Sua 25ª edição seria a última da série 1.984, tendo sido publicada em 21 de de-

zembro de 2000, já que foi, sem quaisquer explicações, substituída, apenas dias de-

pois, pela MP 2.102-27, publicada no dia 27 do mesmo mês e ano. Não trouxeram 

modificações pertinentes.

A série 2.102 teve mais cinco edições, sendo que as três primeiras delas, as de 

números 28, 29 e 30, publicadas respectivamente nas datas de 23 de fevereiro, 27 

de março e 26 de abril do mesmo ano de 2001, inauguraram um curto período, de 

sossego legislativo, no que concerne ao pedido de suspensão, já que não houve al-

terações no que a ele se relaciona.

A montagem seguinte, de número 31, datada de 24 de maio, sedimentou a re-

dação atual do §§ 4º e 5º do artigo 4º da Lei 8.437/1992, confirmando a importância 

do novo pedido de suspensão dentro daquela sistematização55. A publicação posteri-

or, 2.102-32, não trouxe mudanças para o procedimento do requerimento suspensi-

vo56.

Finalmente, sem sofrer alterações substanciais, em 29 de junho de 2001, pou-

co mais de uma semana antes da publicação da medida provisória anterior (editada 

ainda sob o número de série 2.102), a norma em estudo recebeu novo número, 

2.180-33, sendo que este lhe seria definitivo – pelo menos até o momento de elabo-

ração desta investigação. A norma posterior, 2.180-34, manteve o pedido de suspen-

são inalterado57.

Por fim, last but not least, em 24 de agosto de 2001, surge a medida provisória 

2.180-35: última, definitiva e absoluta versão, resultado de mais de dois anos de pu-

blicações, republicações, numerações, re-numerações, acertos e consertos realiza-

dos por meio de mais de vinte reedições.

55 No mais, trouxe pequenas alterações à Lei 9.028/1995 (Advocacia-Geral da União).
56 Apenas um artigo referente à Advocacia-Geral da União
57 Acrescentou-se de novo artigo 14, responsável por disciplinar novos cargos na Advocacia-Geral da 
União.
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Mas não se poderia crer que a solidificação do instituto por mais de um mês te-

nha possuído origem no intuito decoroso e gentil do legislador de ocasião. Não. Essa 

estabilização alcançada, em realidade, sobreveio em virtude da alteração realizada 

na ordem constitucional em face do advento da Emenda Constitucional n. 32, de 11 

de setembro de 2001. Essa norma constitucional alterou substancialmente as nor-

mas procedimentais atinentes à criação e deliberação das medidas provisórias. 

Entretanto, a par das alterações salutares e da reconhecida importância no 

sentido de coibir os abusos seguidamente cometidos pelos muitos presidentes que 

tornaram regra o uso descomedido do instituto, essa norma, no dizer de Cássio 

Scarpinella Bueno58, estabeleceu um direito adquirido às medidas provisórias até en-

tão existentes, que passaram a ter vigência indefinida, em virtude da norma de tran-

sição prevista no artigo 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001, abaixo transcrito: ” 

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

emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicita-

mente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.

Dessa forma, o constituinte derivado tratou de diferenciar o tratamento a ser 

dispensado às medidas provisórias promulgadas antes da Emenda 32, daquele con-

ferido às medidas provisórias publicadas depois do advento daquela reforma da 

constituição. Enquanto às medidas provisórias posteriores à EC 32/2001 são impos-

tos limites e a elas é estabelecido o período máximo de vigência antes de delibera-

ção pelo Congresso Nacional, às medidas provisórias anteriores à norma antes men-

cionada têm livre e indeterminada vigência.

Todavia, esse ainda não é o pior aspecto. Na realidade, o único destaque que 

o legislador constituinte realizou em relação às medidas provisórias publicadas antes 

e depois da Emenda 32 foi aquele previsto no artigo 2º, cuja redação foi acima trans-

crita. As demais normas atinentes àquelas medidas deveriam ser aplicadas de forma 

indistinta tanto a umas quanto a outras. Inclusive aquela novel limitação estabelecida 

na alínea b, do inciso I, do §1º, do artigo 62, que estabelece que:

58 BUENO, Cássio Scarpinella, ob. cit.
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Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República po-
derá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional.
§1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I – relativa a:
[...]
b) direito penal, processual penal e processual civil.

Por força dessa norma – e para o presente estudo o que interessa é a limitação 

quanto ao campo do direito processual civil – ficaria bastante claro que as medidas 

provisórias que versam sobre aqueles âmbitos do direito, ali indicados, seriam, na-

quela nova ordem inaugurada pela emenda 32, eivados de inconstitucionalidade.

Todavia, esse não tem sido o entendimento da jurisprudência. A distinção feita 

pelo constituinte derivado entre as medidas provisórias editadas antes daquelas pu-

blicadas após a emenda 32 gerou espaço profícuo a interpretações que atribuíssem 

outras diferenciações. Uma delas parece ter sido a de que a limitação quanto à ma-

téria, imposta pelo inciso I do § 1º do artigo 62, não se aplicaria às medidas 

provisórias editadas antes da emenda 32. Sobre esse tema discorrer-se-á com mais 

profundidade no tópico seguinte.

O fato é que a Medida Provisória 2180-35 apresentou poucas alterações59. No 

que toca ao tema em estudo, apenas uma: acrescentou-se o §9º ao artigo 4º da Lei 

8.437/1992, que previu a ultra-atividade dos efeitos do pedido de suspensão, tema 

que será posteriormente explorado60.

Essa medida provisória é, atualmente, a norma fundamental do pedido de sus-

pensão em suas mais diversas manifestações. Sua apreciação pelo Congresso Na-

cional, a fim de consolidá-la em lei ou descartá-la do ordenamento nunca ocorreu. 

Com algumas diferenças entre as suas subespécies, de maneira geral, é essa a nor-

ma paradigma do instituto, e, consequentemente, a norma sobre a qual mais nos de-

bruçaremos para estudar o tema deste trabalho, pelo menos até a data de sua con-

clusão.

59 Acrescentou-se três novos artigos à Lei 9494/1997. Sobre o assunto ver: BUENO, Cássio Scarpi-
nella, ob. cit., 2005. 
60 Item 7.4.6.
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O tema sugerido pela epígrafe deste tópico é perigoso e traiçoeiro. Perigoso, 

porque o caminho para enfrentá-lo se apresenta como fonte de inúmeras dúvidas, in-

contáveis questionamentos e, consequentemente, capaz de conduzir quem por ele 

se aventura a se deparar com freqüentes obstáculos, capazes de afluir em conclu-

sões nem tão seguras, e, sob alguns pontos de vista, até mesmo equivocadas.

É também tema traiçoeiro: por mais que a ele se dedique, por mais que sobre 

ele se aprofunde, estar-se-á sempre escrevendo sob o desconforto de saber que a 

conclusão a que se chegará poderá não vir a possuir utilidade prática alguma, o que, 

se não impede a empreitada, decerto gera desalento e desestímulo. 

Isso porque apesar de toda a discussão a respeito da constitucionalidade do 

pedido de suspensão, tema que gera debates e controvérsias, sabe-se que o Supre-

mo Tribunal Federal, órgão a quem caberia e cabe dar a palavra final sobre o assun-

to, embora nunca tenha se pronunciado sobre o mérito de nenhuma Ação Direta a 

respeito de quaisquer das normas envolvendo o pedido de suspensão, vem admitin-

do e processando regularmente os pedidos de suspensão de sua competência, co-

mo se sobre sua constitucionalidade não pairassem dúvidas, levando mesmo à con-

clusão irrefragável de que, pelo menos tacitamente, entende pela constitucionalidade 

do instituto. 

Todavia, o estudioso não deve se deixar influenciar pelos aspectos práticos 

que o cercam ao ponto de silenciar acerca de temas que se lhe manifestam relevan-

tes – e certamente esse é um dos temas relevantes a respeito da medida analisada. 

Não discorrer sobre ele seria produzir um trabalho incompleto.
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Então, sendo assim, vamos a ele, mesmo arriscando atingir conclusão inócua 

do ponto de vista prático, mas que, em hipótese menos otimista, poderá ter algum 

proveito do ponto de vista doutrinário.

4.1Justificação do pedido de suspensão frente às normas constitu-
cionais: supremacia do interesse público sobre o privado

Antes de se discorrer analiticamente sobre a constitucionalidade material do 

pedido de suspensão, investigando-o em cotejo com os princípios constitucionais do 

processo, é necessário encontrar a sua razão de ser no ordenamento. A análise será 

feita rapidamente, a fim de demonstrar em que elementos essenciais do ordenamen-

to se assentam as bases do instituto em estudo.

A justificativa do referido instituto se entremostra em razão do princípio da su-

premacia do interesse público sobre o privado. É ele que lhe dá fundamentação e ar-

rimo61.

Como se sabe, essa supremacia é base de sustentação do ordenamento. Não 

há, contudo, em nossa constituição, alusão expressa à sua existência, muito embora 

ela se manifeste concretamente em diversas normas constitucionais e infraconstitu-

cionais. Celso Antônio Bandeira de Melo assim explica o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado:

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é princípio 
geral do direito inerente a qualquer sociedade. É própria condição de sua 
existência. Assim, não se radica em dispositivo específico algum da Consti-
tuição, ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifestações concretas 
dele, como por exemplo, os princípios da função social da propriedade, da 
defesa do consumidor ou do meio ambiente (art. 170, III, V, e VI), ou tantos 
outros. Afinal, o princípio em causa é um pressuposto lógico do convívio so-
cial 62.

O pedido de suspensão é instituto criado como mecanismo de defesa de certos 

valores definidos em lei como de relevante e qualificado interesse público. Desta for-

ma, verificando-se a situação de risco para a economia, saúde, segurança ou ordem 

61 Essa é a opinião expressada por Marcelo Abelha Rodrigues. RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob.
cit.
62 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Dialética,
2004, p. 67-68.
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públicas, é permitido ao ente de direito público interessado requerer a sustação da 

eficácia da decisão judicial que lhe deu causa, a fim de proteger referidos valores, 

ainda que em detrimento do interesse particular de obtenção do provimento jurisdi-

cional efetivo.

Não se pretender, contudo, infirmar ser do interesse público a efetividade das 

decisões judiciais. É claro que essa efetividade, base do princípio da segurança jurí-

dica, ao lado da possibilidade de obtenção de tutela judicial de urgência, manifesta-

ção da garantia de acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, são de inte-

resse público. Apesar disso, em dadas situações concretas, a proteção de determi-

nados valores públicos de interesse coletivo sobrepõem-se à necessidade de cum-

primento imediato da decisão judicial, que, naquela dada situação, é apenas de inte-

resse individual.

A referida supremacia do interesse público sobre o privado é responsável, no 

caso concreto, pelo temperamento na interpretação da garantia do acesso à jurisdi-

ção, conforme será detalhado em tópico próprio. É que, nas hipóteses entalhadas na 

lei prevê-se não o impedimento ou absoluta sustação do cumprimento de decisão 

transitada em julgado, mas tão só da execução provisória de decisão passível de re-

forma em grau de recurso.

Assim, a posição do eminente Min. Sepúlveda Pertence acerca do tema aqui 

discorrido possui grande importância63. É dele a idéia de que 

[...] verdadeiramente inconciliável com o Estado de Direito e a garantia in-
constitucional da jurisdição seria o impedir a concessão ou permitir a cassa-
ção da segurança concedida, com base em motivos de conveniência políti-
ca ou administrativa, ou seja, a superposição ao direito do cidadão das ‘ra-
zões de estado’.

E prossegue concluindo que “[...] não é o que sucede com a suspensão de se-

gurança, que não tem por objeto a sustação do cumprimento de decisão transitada 

em julgado, mas apenas a da execução provisória de decisão recorrível”. 

63 Ver voto na AGRSS 1149-9/PE
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Deste modo, a justificação do instituto aqui analisado da suspensão de deci-

sões se mostra como consectário do princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado. Nas situações concretas de risco de lesão à ordem, à economia, à 

saúde, e à segurança públicas, causadas em razão da execução de decisão judicial 

recorrível – e, consequentemente, temporária –, mostra-se necessária a posterga-

ção de sua eficácia, mitigando-se a garantia de acesso à jurisdição adequada, em fa-

ce da supremacia do interesse público sobre o privado. 

Todavia, não é apenas em razão de ser justificável e arrimar-se em princípio de 

natureza constitucional que o instituto do pedido de suspensão possui validade. Para 

essa validade, é necessário demonstrar-se que as normas que regulamentam esse 

instituto tantas vezes citado vigem em harmonia com os demais princípios constitu-

cionais e os regramentos da legislação infraconstitucional que com ele se relacio-

nam. É essa a opinião sempre bem ponderada de Celso Antônio Bandeira de Mello:

O princípio cogitado, evidentemente, tem, de direito, apenas a extensão e
compostura que a ordem jurídica lhe houver atribuído na Constituição e nas 
leis com ela consonantes. Donde, jamais caberia invoca-lo abstratamente, 
com prescindência do perfil constitucional que lhe haja sido irrogado, e, co-
mo é óbvio, muito menos caberia recorrer a ele contra a Constituição ou as 
leis. Juridicamente, sua dimensão, intensidade e tônica são fornecidas pelo 
Direito posto, e só por este ângulo é que pode ser considerado e invoca-
do64.

Em razão dessas assertivas é que se despenderá algumas laudas para con-

frontar as normas que regem o incidente suspensivo com os mais relevantes princí-

pios constitucionais do processo. 

4.2O Princípio da proporcionalidade como fundamento do pedido 
de suspensão

Como dito pelo publicista francês Xavier Philippe, e repetido por Paulo Bonavi-

des65, há princípios mais fáceis de compreender do que de definir. Essa afirmação 

bem poderia ter sido forjada tendo-se em mente o princípio da proporcionalidade.

64 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, ob cit., p. 68.
65 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 356.
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Muito já se falou sobre ele, e muito ainda se poderia falar. Essa dissertação 

não tem entre seus objetivos o discorrer profundamente sobre referido preceito, que 

funciona como elo de inter-relação dos demais princípios constitucionais. Mas, por 

constituir ele papel relevante para demonstrar a justificação do pedido de suspensão 

– este sim, tema que se pretende estudar com profundidade – é de se tecer linhas 

introdutórias para melhor compreensão da norma principiológica, procurando, o mais 

que possível, evitar a prolixidade e a repetição desnecessária.

Muito já foi falado sobre o princípio da proporcionalidade, e muito ainda se po-

deria falar. O princípio da proporcionalidade já foi chamado de princípio dos princí-

pios66. Não há, em nosso ordenamento, previsão expressa do mesmo, embora sua 

existência seja praticamente unânime e hodiernamente aceita por todos os estudio-

sos do direito constitucional. Sua admissão dá-se em razão da disposição constante 

do §2º do art. 5º da Carta de 198867.

É o princípio da proporcionalidade que possibilita a coexistência dos demais 

princípio, já que ele se “[...] caracteriza pelo fato de presumir a existência da relação 

mais adequada entre um ou vários fins determinados e os meios com que são leva-

dos a cabo”68. Por ele, permite-se realizar o “sopesamento” a fim de harmonizar e 

pacificar a relação havida entre os demais princípios e direitos fundamentais69. Sobre 

o tema, Willis Santiago Guerra Filho, é incisivo:

A proporcionalidade na aplicação é o que permite a co-existência de princí-
pios divergentes, podendo mesmo dizer-se que entre esses e ela, propor-
cionalidade, há uma relação de mútua implicação já que os princípios forne-
cem os valores para serem sopesados, e sem isso eles não podem ser apli-
cados.
[...]
Nela [na máxima da proporcionalidade] se pode vislumbrar a norma funda-
mental que procurávamos, que não se situa somente no ápice de uma “pirâ-
mide” normativa, estática, sendo passível de emprego também na “base” do 
ordenamento jurídico, em decisões de autoridades judiciais ou administrati-

66 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Cel-
so Bastos editor, 1999, p. 62.
67 §2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regi-
me e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.
Paulo Bonavides, sobre o tema, assevera: “No Brasil, a proporcionalidade pode não existir enquanto
norma geral de direito escrito, mas existe como norma esparsa no texto constitucional”. BONAVIDES,
Paulo, ob. cit., p. 395 
68  BONAVIDES, Paulo, ob. cit., p. 357.
69  GUERRA FILHO, Willis, ob. cit.,1999, p. 66.
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vas, instaurando encadeamentos novos e válidos de normas, para atender 
às necessidades de transformações e adaptações do sistema normativo70.

Por isso é que se diz que o referido princípio possui aplicação em todo o âmbi-

to do ordenamento, e a ele devem obediência tanto os que exercem o poder, quanto 

aqueles que o padecem71. Assim, a observância da proporcionalidade deve ser pon-

derada, também – e talvez especialmente – pelo legislador, no momento de elabora-

ção das leis, ao analisar as situações fáticas que lhe servirão de base normativa.

Note-se que o pedido de suspensão possui fundamento e razão de ser em ou-

tro princípio constitucional: o da supremacia do interesse público sobre o privado, 

que, conforme explicado, lhe dá fundamento e arrimo.

Entretanto, o pedido de suspensão, em uma análise superficial, poderia ser vis-

to como desatenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mais especifica-

mente manifestado pelo seu desdobramento em garantia de acesso à tutela jurisdi-

cional adequada, legitimadora das tutelas de urgências, conforme será detalhado a 

seguir. Essa análise, como dita, superficial, conduziria a um equívoco. Mas não é as-

sim que sucede.

Na verdade, essa mitigação do princípio da inafastabilidade jurisdicional é feita 

em função da ponderação de valores, dirigida pelo princípio da proporcionalidade, 

que antecedeu a elaboração da norma específica pelo legislador.

É que, diante da situação abstrata prevista pela norma, qual seja a existência 

de decisão recorrível – e, portanto, provisória – que causa perigo de grave lesão aos 

valores de qualificado interesse público nela dispostos, o legislador optou pelo diferi-

mento da efetividade da mesma, em prol de valores que, na sua ponderação, possui-

riam maior importância para a concretização do interesse público geral. Aqui não há 

desrespeito ao princípio da jurisdição: sua aplicação é realizada com temperamento, 

em cotejo de suposto conflito tido com outro princípio revelado pelo legislador de 

maior relevância, qual seja o da proteção dos valores de interesse públicos em detri-

mento de outros que, no caso, só serviriam à satisfação de interesses individuais.

70 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da constituição. Completar , ano, p. 155-156. 
71  BONAVIDES, Paulo, ob, cit., p. 357.
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Como decorrência lógica desse pensamento conclui-se que após o advento do 

trânsito em julgado da decisão objeto do pedido de suspensão, ou seja, quando ela 

deixa de ser transitória, nesse caso a proporcionalidade passa a indicar a solução 

oposta: deve-se privilegiar o respeito à efetividade das decisões, em detrimento mes-

mo da proteção daqueles valores antes tidos como de interesse público. Na verdade, 

tornando-se definitiva a decisão, aquele interesse público deixa de ser primário, pas-

sando a possuir caráter secundário, vez que a segurança jurídica das relações socia-

is depende do cumprimento e da efetividade das decisões judiciais irrecorríveis.

Marcelo Abelha Rodrigues registrou que “no incidente de suspensão de execu-

ção de decisão judicial, pelo que se percebe, há nítido colorido de opção legislativa 

pela proteção imediata do interesse público em sacrifício de outro interesse de uma 

dimensão mais restrita”72.

Do escrito acima, verifica-se que não obstante o Pedido de Suspensão, ao pro-

teger um valor estabelecido como de interesse público pela lei, atue em sacrifício de 

um interesse mais restrito, qual seja o do particular que pretendia receber uma tutela 

jurisdicional imediata, isso se justifica em face de ser decorrência lógica do princípio 

da supremacia do interesse público sobre o privado, evitando-se assim um mal mai-

or, que seria a lesão de um determinado valor de relevante e qualificado interesse 

público, em prol do cumprimento de uma decisão temporária e recorrível, passível de 

ser revista no futuro. Segundo o já citado Marcelo Abelha Rodrigues: 

[...] há uma balança de valor criada pelo legislador, e no caso concreto é 
que deve ser sopesado de modo a assegurar a mais completa proteção pre-
ventiva do interesse público, cuja lesão seria infinitamente de pior repara-
ção, em sacrifício da afirmação do direito de menor dimensão73.

Assim colocado, percebe-se que, ao lado do princípio da supremacia do inte-

resse público sobre o privado, o princípio da proporcionalidade é elemento justifica-

dor do instituto do pedido de suspensão. 

72 RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., p. 101.
73 Idem, p. 107.
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Caracterizados os elementos que serviram de causa para a criação, pelo legis-

lador, do instituto do pedido de suspensão, deve-se, agora, verificar a constitucionali-

dade material e formal das normas jurídicas que servem de regramento a referido 

instituto, como forma de verificar a sua validade dentro do ordenamento jurídico.

4.3Constitucionalidade material: o pedido de suspensão analisado 
à luz dos princípios constitucionais do processo

O primeiro passo a ser tomado a fim de analisar a constitucionalidade do pedi-

do de suspensão é verificar se ele pode ser interpretado, vislumbrado e aplicado de 

acordo e em harmonia com as regras e princípios processuais constitucionalmente 

estabelecidos. Se a essência do pedido de suspensão não puder ser concebida à luz 

desses princípios do processo que são consagrados na Constituição Federal, então 

não há que se falar, sequer poderia se cogitar, da constitucionalidade do instituto em 

comento.

Está-se falando aqui da constitucionalidade material, qual seja a de saber se as 

diversas normas que prevêem o pedido de suspensão são compatíveis com a nossa 

constituição federal, ou, pelo menos, se é possível interpretá-las de acordo com a re-

ferida Carta Fundamental.

A análise que se desenvolverá neste tópico será restrita a poucos e determina-

dos princípios que de certa forma apresentem conexão com o instituto do pedido de 

suspensão e com ele digam respeito diretamente, sendo certo também que o concei-

to destes princípios estudados serão abordados de forma passageira sempre para 

traçar a sua relação com o tema do pedido de suspensão.

Antes disso, porém, é necessário expor rapidamente sobre a diferença entre 

princípios e regras, a fim de caracterizar àqueles, como forma de justificar a sua po-

sição de destaque no ordenamento e no presente tópico.

A doutrina tem se inclinado a classificar as normas jurídicas em dois grandes 

grupos: o das regras, e o dos princípios. As regras seriam aquelas normas jurídicas 
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“[...] em cuja estrutura lógico-deôntica há a descrição de uma hipótese fática e a pre-

visão da conseqüência jurídica de sua ocorrência”74. Regras corresponderiam, nesse 

contexto, às normas que exigem, proíbem ou permitem algo em termos categóricos. 

Já os princípios, inversamente, seriam “[...] normas que exigem a realização de algo 

da melhor forma possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas”75.

Robert Alexy, autor de uma das obras mais relevantes sobre o tema, arremata 

que:

O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os princí-
pios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 
possível, dentro das possibilidades reais e jurídicas existentes. Portanto, os 
princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato 
de que podem ser cumpridos em diferente grau e que a medida devida de 
seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, senão também 
das jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos 
princípios e regras opostos76.

Os princípios apresentam, então, mandamentos prima facie, e não definitivos – 

ao contrário das regras –, vez que sua incidência poderá variar de acordo com a si-

tuação fático-jurídica de cada caso. Por isso que as regras ou são vigentes dentro 

do ordenamento, ou lhe são contrárias, não havendo meio termo. As regras não ad-

mitem temperamento, e a sua colisão deve ser resolvida de forma peremptória: uma 

das duas regras em conflito deve ser repelida do ordenamento. 

De outro passo, os princípios são mandamentos que aconselham um caminho 

a ser seguido, indicam uma direção a fim de orientar a aplicação das demais nor-

mas. A colisão entre princípios resolve-se de maneira distinta, permanecendo ambos 

dentro do ordenamento jurídico, não havendo, como acontece com a colisão entre 

regras, a supressão de um em favor do outro. “A colisão será solucionada levando-

74 GUERRA FILHO, Willis Santiago, ob. cit., 1999, p. 52. 
75 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1998,
p. 181
76 Tradução do autor. No original: “El punto decisivo para la distinción entre reglas y princípios es que
los principios son normas que ordenan que algo sea realizado em la mayor medida posible, dentro de
las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los princípios son mandatos de
optmización, que están caracterizados por el hecho  de que pueden ser cumplidos en diferente grado
y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales sino también
de las jurídicas. El ámbito de  las posibilidades jurídicas es determinado por los princípios y reglas”.
ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudos Políticos y Consti-
tucionales, 2001, p. 86.
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se em conta o peso ou importância relativa de cada princípio, a fim de se escolher 

qual deles no caso concreto prevalecerá ou sofrerá menos constrição do que o ou-

tro”, segundo as palavras de Edilson Pereira de Farias77.

É claro que a distinção aqui feita possui natureza superficial, e com ela não se 

pretende de forma alguma estabelecer um conceito inabalável entre as duas espé-

cies normativas, mas antes disso cuida-se apenas de ensaiar uma introdução à con-

cepção especial e particular de cada uma. Sabe-se que embora a base da distinção 

seja essa, há casos e casos, e há hipóteses em que essa separação deixa de ser 

tão óbvia, e necessita maiores aprofundamentos78.

Com essas rápidas colocações e diferenciações realizadas, pode-se dizer, com 

segurança, que do ponto de vista material, as normas atinentes às diversas formas 

do pedido de suspensão não apresentam divergências ou afrontas em relação às re-

gras processuais encartadas na constituição federal. Desnecessário, por praticidade, 

transcrever e cotejar uma a uma todas essas regras da constituição que de alguma 

forma dizem respeito ao direito processual, do ponto de vista material. Sob esse as-

pecto, parece não pairar dúvidas.

As dúvidas e os questionamentos sobre a constitucionalidade do instituto sur-

gem quando o analisamos da perspectiva dos princípios constitucionais do processo. 

Nesse caso há sim a necessidade de, ainda que superficialmente, investigar cada 

um desses princípios que de alguma maneira se relacionem ou tenham relevância 

com o objeto do estudo, confrontando-os com o tema a fim de verificar a sua confor-

midade com o ordenamento.

77 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos – A honra, a intimidade, a vida privada e a imagem
versus a liberdade de expressão e informação. 2. ed. atual. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris edi-
tor, 2000, p. 120.
78 Humberto Ávila deixa isso bem claro já no prefácio da sua obra TEORIA DOS PRINCÍPIOS, gran-
diosa em profundidade, quando afirma que “A distinção entre princípios e regras virou moda. Os tra-
balhos de direito público tratam da distinção, com raras exceções, como se ela, de tão óbvia, dispen-
sasse maiores aprofundamentos. A separação entre as espécies normativas como que ganha foros
de unanimidade. E a unanimidade termina por semear não mais o conhecimento crítico das espécies
normativas, mas a crença de que elas são dessa maneira, e pronto. Viraram lugar-comum afirma-
ções, feitas em tom categórico, a respeito da distinção entre princípios e regras”. ÁVILA, Humberto.
Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 2. ed. São Paulo: Malheiros,
2003.
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Tendo esse ponto de partida, é que decidimos aqui neste capítulo abordar so-

mente os princípios que de certa forma poderiam eventualmente eivar a constitucio-

nalidade do instituto estudado. Os demais princípios processuais indispensáveis ao 

trâmite do pedido de suspensão, mas de cuja análise abstrata não seja possível atin-

gir conclusão de inconstitucionalidade, serão investigados ao longo do capítulo desti-

nado ao estudo do procedimento do pedido de suspensão79.

4.3.1

5.3.1Princípio do devido processo legal

O princípio processual mais importante e que engloba todos os princípios cons-

titucionais é o princípio do devido processo legal, arrimo fundamental do nosso siste-

ma processual, derivado do due process of law proveniente do direito britânico80.

Na nossa Constituição, sua disposição é expressa no inciso LIV do artigo 5º, 

que diz que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido pro-

cesso legal”. 

Este é o princípio basilar do processo civil, do qual decorrem todos os demais 

princípios processuais. Ele é o gênero de que são espécies os demais princípios 

constitucionais do processo. Em seu sentido genérico, a cláusula do devido proces-

so tutela o trinômio vida-liberdade-propriedade. Ou seja, o que relacionar-se com es-

ses bens da vida está amparado sob o manto desse princípio processual.

79 Ver página tal
80 A sua primeira referência, ainda sem a locução due process of law, teria sido feita na Constituição
de João Sem Terra, de 1215. A consagração do termo ocorreu na lei inglesa de 1354, Statute of
Westminster of the Liberties of London. Para histórico mais detalhado acerca da evolução do due pro-
cess of law ao longo da história. NERY JUNIOR, Nelson Princípios do processo civil na Constituição
Federal. 8. ed. ver. ampl. e atual. com as novas súmulas do STF e com análise sobre a relativização
da coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
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Além desse sentido genérico, o princípio em comento ainda pode apresentar-

se através de duas outras manifestações, a saber, em sentido material (substantive

due process) ou em sentido processual (procedural due process)81.

A primeira das duas formas de manifestação acima destacadas se deu em ra-

zão da evolução do conceito de devido processo, que ao longo do tempo se foi modi-

ficando. Em seu aspecto material, ou substancial, ele possui âmbito de incidência 

em outros ramos do direito além do processual82.

Na acepção processual, que é o que nos importa aqui, o conceito da norma do 

due process enroupa significado menos amplo, já que se detém apenas ao seu sen-

tido relacionado ao processo e ao procedimento, pelo qual, no processo civil especi-

ficamente, se conclui deva ser assegurado o tratamento isonômico entre as partes, a 

garantia do acesso à jurisdição, o respeito ao direito de defesa e ao contraditório, 

além da observação de todas as normas processuais vigentes. 

Por isso se diz que a Constituição Federal poderia ter se restringido a estabele-

cer o princípio do devido processo legal e sequer ter mencionado os demais princí-

pios processuais constantes dos incisos de seu artigo 5º e demais dispositivos. Essa 

ênfase atribuída pelo constituinte, contudo, não é despicienda, tendo em vista que 

serve para realçar a importância dessas garantias, além de melhor orientar o proce-

dimento a ser adotado pelos representantes do poder estatal.

4.3.2Princípio da isonomia processual

A primeira manifestação do devido processo legal se dá através do princípio da 

isonomia, estabelecido no caput e no inciso I do artigo 5º da Constituição Federal de 

1988, ao decretar que todos são iguais perante a lei. Levado para o campo do pro-

cesso civil, que é o que nos diz relevância, teremos precisado que às partes deve 

81 Ibid., 2004, p. 65
82 É o que acontece no Direito Administrativo, com o chamado princípio da legalidade, que nada mais
é do que a manifestação do due process naquele âmbito. Em razão dele a administração pública é
vedada de agir contra ou fora dos limites da lei, mas tem sua ação condicionada aos ditames que ne-
la constam (deve agir secundum legem), pois somente o que é autorizado por lei pode ser objeto da
atividade administrativa.
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ser assegurado tratamento isonômico dentro do processo. Esse tratamento deve tra-

duzir a igualdade substancial, que significa o tratar de forma igual aos iguais, e de 

forma desigual aos desiguais.

A isonomia processual, ao lado do princípio do contraditório, assegura às par-

tes no processo igualdade de armas, ou seja, a elas deve ser garantido o acesso 

aos mesmos meios e instrumentos processuais.

Esse princípio é transladado em diversas regras, dentre as quais merece desta-

que a disposta no inciso I do artigo 150 do Código de Processo Civil83.

É unicamente sob a cobertura dessa visão de igualdade substancial que se jus-

tifica o tratamento diferenciado que a lei concede à fazenda pública em distinção dos 

demais litigantes comuns. É daí também que não se discute a legalidade ou constitu-

cionalidade das disposições que conferem certas prerrogativas processuais aos re-

presentantes da Administração Pública, indispensáveis para, senão dirimir, pelo me-

nos abrandar a desproporção existente entre as condições de litígio tidas pelo jurisdi-

cionado ordinário, que normalmente pode conferir maiores atenções aos processos 

de que é parte, daquelas vivenciadas pela fazenda pública, inevitavelmente sujeita a 

procedimentos burocráticos, administração complexa e vagareza no pôr em prática 

da chamada máquina estatal.

O intuito dessas prerrogativas é – longe de distinguir ou diferenciar – o de apro-

ximar, na medida possível e de acordo com as experiências práticas, as realidades 

vividas pelas diferentes partes litigantes (aí inclusas todas as dificuldades, obstácu-

los e estorvos supracitados, comuns às fazendas públicas).

Nesse tópico, já muito prolixo, não se desperdiçará tinta para discorrer acerca 

das diversas manifestações do princípio da isonomia processual sob a forma de 

prerrogativas da Fazenda Pública, nem tampouco criticar aquelas outras que mais 

parecem privilégios indevidos da Administração do que propriamente meios parar se 

83 Art. 125. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:
  I – assegurar às partes igualdade de tratamento”.
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atingir a igualdade substancial84. O que se pretende aqui é verificar se as regras que 

regulamentam o pedido de suspensão em suas diversas formas de alguma maneira 

desrespeitam ou afrontam o princípio de isonomia que deve caracterizar o processo. 

Colocando em formato de questão: o pedido de suspensão configuraria uma prerro-

gativa da Fazenda Pública, um privilégio indevido, ou nenhuma das duas opções?

Para responder a tais perguntas temos de recorrer a tema que será objeto de 

estudo ulterior85, qual seja, o da natureza jurídica do pedido de suspensão, pois a 

resposta dependerá da concepção tida sobre esse instituto. 

Conforme se observará adiante há muita controvérsia relacionada à natureza 

jurídica do pedido de suspensão. Entre as vozes dessa polêmica, há aquelas que 

sustentam a natureza recursal do instrumento em exame. 

Analisado sob esse enfoque recursal, o pedido de suspensão constituiria, sem 

dúvidas, indevido privilégio que antes de assemelhar distinguiria beneficiando injus-

tamente a fazenda pública em detrimento do cidadão/jurisdicionado. Se recurso fos-

se, as normas que instituíram o pedido de suspensão seriam flagrantemente incons-

titucionais, porque confeririam à Administração Pública via recursal inacessível às 

demais partes do processo, em afronta ao princípio da isonomia processual estabe-

lecido na constituição federal. Nessa linha de pensar, não haveria justificativa plausí-

vel para a presença incólume da referida medida em nosso ordenamento, a não ser 

que, por interpretação extensiva, fosse aberta a via de acesso ao jurisdicionado co-

mum para também requerer a suspensão, o que desvirtuaria completamente a es-

sência do instituto. Não se poderia sequer cogitar, ainda sob essas luzes, que o pe-

dido de suspensão constituiria uma prerrogativa da fazenda pública, pois que a cria-

84 Neste ponto, é interessante fazer menção a trabalho crítico e preciso de autoria de Willis Santiago
Guerra Filho, professor livre docente da Universidade Federal do Ceará e doutor em Ciência do Direi-
to pela Universidade de Bielefeld na Alemanha, em seu livro Processo Constitucional e Direitos Fun-
damentais, especialmente quando analisa e censura algumas dessas “prerrogativas” que mais se pa-
recem vantagens indevidas, citando de forma destacada o benefício de prazo (art. 188 do CPC), o
tratamento diferenciado em relação aos honorários advocatícios, às despesas processuais, depósito
e caução; além da eficácia da sentença condicionada ao duplo grau de jurisdição (Art. 475, que foi
acrescido de três parágrafos que vieram para amainar a aplicação desta regra, criando certas exce-
ções à mesma). GUERRA FILHO, Willis Santiago, ob. cit., 1999, p. 130-143.
85 Capítulo 6.
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ção de um recurso particular e exclusivo aos entes públicos não traria justiça nem 

igualdade, senão distinção indevida e espúria. 

Marcelo Abelha Rodrigues afirma que a “[...] suspensão de segurança, portan-

to, se nos afigura como uma prerrogativa da fazenda pública, ou seja, o instituto nos 

parece materialmente constitucional porque consagra ditos princípios”86.

Entretanto, estudando-o sob a visão que mais nos parece apropriada para ca-

racterizar a natureza jurídica da medida, qual seja a de incidente processual87, perce-

ber-se-á que, na realidade, o pedido de suspensão não constitui manifestação do 

princípio da isonomia processual, já que não se poderia dizer que o mesmo é prerro-

gativa da fazenda pública tida como finalidade de garantir a igualdade substancial 

entre as partes. Tampouco, por outro lado, a sua presença insulta este princípio, ten-

do em conta que a possibilidade de requerer a suspensão de decisões não confere 

privilégio ou condição mais benéfica aos entes legitimados em relação aos demais 

jurisdicionados.

O fundamento do pedido de suspensão é outro. Não possui relação com o 

princípio da isonomia processual, e se enganam aqueles que atribuem a justificativa 

desse instituto a uma prerrogativa da Fazenda Pública. A medida em estudo é alicer-

çada na proteção dos valores estabelecidos na legislação própria, e fundamentada 

no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, conforme 

foi pormenorizadamente em tópico anterior.

Assim, não constitui prerrogativa processual porque não visa igualar uma situa-

ção desigual, como ocorre, por exemplo, quando estende os prazos para a fazenda 

recorrer ou contestar. Tampouco fere o princípio da igualdade de armas porque ape-

nas cria uma forma de proteção de determinados valores qualificados como de mani-

festo interesse público, e não de proteção dos interesses da fazenda pública en-

quanto jurisdicionado.

86 RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob cit. , p. 132.
87 Capítulo 6, item 6.3.
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Sendo assim, o pedido de suspensão não configura benefício ou privilégio da 

fazenda pública, tanto quanto o mandado de segurança, v.g., não constitui distinção 

desigual aos demais jurisdicionados (os entes públicos são também jurisdiciona-

dos!). Tratam-se, ambos, de medidas de legitimidade exclusiva, ora da fazenda e de-

mais entes autorizados em lei, ora do cidadão que tem direito líquido e certo amea-

çado. Não se pode cogitar da fazenda pública impetrar mandado de segurança, da 

mesma forma que não se poderia admitir que um cidadão interpusesse pedido de 

suspensão. Sem comparar a finalidade nem a importância, mas ambas as medidas 

visam proteger determinados bens da vida, ora em favor da administração, ora em 

favor do particular.

A igualdade de armas referida no início deste tópico não traduz, portanto, uma 

paritariedade absoluta, inegociável. Somente à fazenda compete pedir a suspensão 

de decisões judiciais porque somente ela está legitimada para proteger os valores 

elegidos como de interesse público destacados. 

Daí dizer-se que o pedido de suspensão não desrespeita nem afronta o princí-

pio da isonomia processual.

4.3.3Princípio do juiz natural

Outro princípio constitucional cuja análise é igualmente necessária para o de-

senvolvimento do presente tópico é o princípio do juiz natural, derivado do direito ale-

mão88, e estabelecido em nossa Carta Magna no artigo 5º inciso XXXVII e LIII (pro-

motor natural).

No entender de Nelson Nery Jr.89, esse postulado constitui alicerce garantidor 

do Estado de Direito necessário para manter a “[...] imparcialidade do juiz na aplica-

ção da atividade jurisdicional, atributo esse que se presta à defesa e proteção do in-

teresse social e do interesse público geral”.

88 Gesetzlicher Richter – juiz natural.
89 NERY JR., Nelson, ob. cit., p. 97 e seguintes.
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Ainda conforme o renomado processualista, o referido princípio contém basica-

mente três modos de manifestação: (1) através da proibição de julgamento por tribu-

nal ad hoc, isto é, tribunal de exceção criado após o fato com a finalidade de julgá-lo; 

(2) a todo cidadão será garantido o direito de processar ação frente a juiz competen-

te, previamente constituído por lei; e, (3) será igualmente assegurado que este juiz 

competente agirá com imparcialidade.

Como comumente acontece com toda norma jurídica, esse princípio pode ad-

mitir temperamento em sua aplicação, sendo certo que o mesmo prevê certa mode-

ração que não constitui, na verdade, exceção à sua plena vigência. É o que ocorre, a 

título ilustrativo, com as justiças especializadas, que denotam mera divisão da ativi-

dade jurisdicional do Estado, que sempre será una (assim como é uno o poder esta-

tal, e sua aplicação e exercício são segregados nas atividades legislativa, executiva 

e judiciária)90.

Outra modalidade de comedimento na aplicação da regra em análise, encontra-

se na admissão como constitucional da prerrogativa do foro, questão que guarda 

sensível semelhança com o objeto do estudo aqui realizado. É que ainda conforme 

Nery Júnior91, essa distinção feita possui razão de ser no interesse público, o que 

ocorre não só nas ações relacionadas ao julgamento de determinadas autoridades 

pública, como também para garantir os direitos de partes em situação de desigualda-

de de condições (como ocorre em relação ao foro do domicílio da mulher nas ações 

relacionadas ao direito de família, bem como nas ações de direito do consumidor), 

ou mesmo por mera liberalidade e ajuste entre as partes (nos casos do Direito Civil). 

Segundo aquele doutrinador, a prerrogativa de foro “[...] é, por assim dizer, an-

tes de caracterizar-se como privilégio, uma garantia assegurada à independência e 

imparcialidade da justiça, destinada a proteger o interesse público geral”.

Feitas essa curtas, porém incisivas pinceladas, constatamos que o pedido de 

suspensão não constitui, em tese, nenhuma afronta ou desrespeito ao sobredito 

90 Óbvio que essa Justiça Especial deve ser prevista antecedentemente em Lei, abstrata e geral, des-
tinada a julgar matérias de âmbito específico, sob pena de violar-se o presente princípio. 
91 NERY JR. Nelson, ob. cit., p. 99.
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princípio, sendo óbvia a sua harmonia com o mesmo. Isso ocorre, principalmente 

porque as normas que regulamentam o pedido de suspensão, além de antecederem 

aos objetos dos pedidos de suspensão aforados (inicialmente talvez não, mas nos 

casos atuais não há dúvida de que sim), caracterizam-se pela abstração e generali-

dade, não se podendo cogitar que as mesmas tenham sido promulgadas ex post fac-

to, nem que tenham como finalidade atribuir competência para um determinado caso 

concreto específico, seja ele preexistente ou não. 

É bastante comum a invocação desse princípio para querer-se sustentar a in-

constitucionalidade do pedido de suspensão, vez que as normas de regência confe-

rem poderes especiais ao Presidente do Tribunal para analisar aspectos que, na vi-

são de ver desses doutrinadores, não só poderiam como na realidade deveriam ser 

apreciados unicamente pelo juiz ou desembargador processante da causa. Por este 

prisma, as normas que regulam o pedido de suspensão seriam inconstitucionais por-

que desrespeitariam o princípio do juiz natural, estabelecido na constituição federal. 

Não é assim que acontece como bem demonstrado acima.

Para fechar questão em relação ao tema do juiz natural, demonstrou-se que as 

moderações em sua aplicação devem ter por objetivo, finalidade e sustentáculo o in-

teresse público geral. E este se encontra presente na hipótese do pedido de suspen-

são, já que sua análise por julgador distinto, afastado, portanto menos vinculado ou 

comprometido com as razões de direito da questão principal, além de mais ciente 

das repercussões que dada decisão pode ter na esfera administrativa e operacional 

da estrutura estatal, garante maior serenidade no julgamento, e isso é de interesse 

público geral.

Aquela maneira de entrever as coisas, crendo-se inconstitucional o incidente de 

suspensão em face do juiz natural, possui provável logradouro em intrigantes ques-

tionamentos que o estudioso mais perspicaz deve se fazer: porque o legislador atri-

buiu a competência para processar e julgar o pedido de suspensão ao presidente do 

tribunal competente para julgar o respectivo recurso? Teria sido no intuito de facilitar 

os acontecimentos para a fazenda pública? Seria porque o juiz não teria competên-

cia ou capacidade de ver a questão daquele determinado ponto de vista? Ou talvez 
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essa competência fosse concorrente entre o presidente e o desembargador relator 

do recurso no mesmo tribunal? Em suma: existe fundamento no interesse público 

para essa atribuição diferenciada de competência? Todas essas questões serão 

posteriormente abordadas, nesse mesmo capítulo.

4.3.4Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional

O princípio acima indicado, também conhecido como princípio do direito de 

ação, manifesta-se na nossa Carta da República no inciso XXXV do artigo 5º92. Este 

princípio é bastante amplo e possui abrangência alargada. Suas implicações reper-

cutem no direito de petição, e o correspondente direito de resposta; desembocam na 

doutrina da plenitude lógica do ordenamento, pela qual o magistrado não pode dei-

xar de julgar por eventuais lacunas da lei; envolvem ainda a necessidade de julga-

mento por órgão colegiado conforme previsão na constituição93; dizem respeito com 

o princípio da efetividade das decisões judiciais.

Dentro de suas diversas modalidades de expressão, a que nos interessa para o 

desenvolvimento deste tópico é a que diz respeito ao direito à tutela de urgência. É 

que por esse princípio da inafastabilidade da jurisdição entende-se que não só tem o 

jurisdicionado direito à tutela jurisdicional, mas também deve lhe ser garantido o 

acesso à tutela jurisdicional adequada, ainda que não exista lei que o autorize, ou 

mesmo que haja lei que assim o proíba.

Dessa constatação chegamos à conclusão de que, caso a tutela jurisdicional 

adequada de que necessita e a que faz jus o jurisdicionado só possa ser oferecida 

através de medida urgente (de natureza cautelar, antecipatória ou mandamental), 

essa medida lhe deve ser concedida. E isso deve ocorrer ainda que existam leis que 

restrinjam a concessão de tais medidas, ou mesmo que as proíbam, pois tais leis, in-

terpretadas conforme a Constituição da República e de acordo com o princípio do di-

reito de ação serão, em regra, eivadas de inconstitucionalidade. Em outras palavras, 

ao jurisdicionado é assegurado pela constituição garantia de acesso à justiça, consti-

92 XXXV –“ A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
93 Para mais sobre esse tema, ver NERY JR., Nelson, ob. cit., p. 131-168.
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tuindo-lhe direito fundamental a apreciação de medidas urgentes, tais como o pedido 

de antecipação de tutela, as medidas cautelares e os mandados de segurança. Nel-

son Nery Jr. entende que as normas em geral e as medidas provisórias em especial 

que de algum modo constituam elementos embaçadores da concessão dessas medi-

das urgentes devem ser repelidas ou simplesmente ignoradas pelo juiz ao apreciar o 

pedido94. Cita como ilustração os casos das medidas provisórias que contém deter-

minações nesse sentido, dentre as quais, inclusive, a medida provisória 2180.35 de 

2001, que é a base normativa do pedido de suspensão95.

Postas estas considerações iniciais, fica a interrogação: as normas que insti-

tuem o pedido de suspensão constituem estorvos à fiel manifestação do princípio da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional?

Em uma análise mais superficial de tais normas, pode o jurista eventualmente 

entender pela resposta positiva à questão acima, já que não se oculta que a possibi-

lidade de suspensão de decisões interlocutórias urgentes causa transtornos e óbices 

à efetividade da jurisdição, dificultando, ainda que temporariamente, o seu acesso 

pelo litigante ordinário.

Após uma análise mais atida sobre o caso, percebemos que a resposta não é 

tão óbvia quanto parece. É que o pedido de suspensão, como se viu no tópico anteri-

or, possui fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o priva-

do, e sua manifestação decorre da aplicação do princípio da proporcionalidade na in-

tenção de contemporizar o aparente conflito entre aquele postulado da supremacia 

94 NERY JR., Nelson, ob. cit., p. 132-133.
95 A despeito do que pensa o citado processualista paulista, o Supremo Tribunal Federal têm aplicado
com temperamentos a garantia do inciso XXXV do artigo 5º Constituição Federal, admitindo a veda-
ção à concessão de determinadas tutelas de urgência em alguns casos. Exemplo emblemático é o
julgamento da Medida Cautelar na ADC n. 4, requerida pelo Presidente da República e pelas Mesas
do Congresso Nacional, objetivando obter liminar declaratória da constitucionalidade do art. 1º da Lei
9.494/1997, que estendia à antecipação de tutela a limitação de conceder aumento e incorporar valo-
res contestados judicialmente às folhas de pagamento de servidores públicos. Naquela ocasião, o re-
lator do caso, Ministro Sydney Sanches, citou as seguintes lições da lavra do Ministro Moreira Alves,
que firmou que:
“[...] o proibir-se, em certos casos, por interesse público, a antecipação provisória da satisfação do di-
reito material lesado ou ameaçado não exclui, evidentemente, da apreciação do Poder Judiciário, a
lesão ou ameaça ao direito, pois ela se obtém normalmente na satisfação definitiva que é proporcio-
nada pela ação principal, que, esta sim, não pode ser vedada para privar-se o lesado ou ameaçado
de socorrer-se do Poder Judiciário”. (ADC 4, rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 11.02.1998)
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do interesse público sobre o privado e este aqui estudado, da inafastabilidade da ju-

risdição.

Daí se constatar que por política legislativa, a norma direcionou o seguinte ca-

minho a ser seguido pelo aplicador: havendo a ocorrência de um daqueles fatores 

determinados na legislação de regência (especialmente a lesão ou perigo de lesão a 

um dos valores ali estabelecidos – ordem, segurança, economia e saúde públicas), e 

não sendo definitiva a decisão que se pretende ver suspensa, o aplicador deve amai-

nar a intensidade do princípio da inafastabilidade da jurisdição, em atenção ao princí-

pio da supremacia do interesse público sobre o privado, que nesse caso é considera-

do como detentor de maior relevância e merecedor de cuidados mais especiais. 

Percebe-se que, por outro lado, quando a decisão judicial causadora da lesão 

ou perigo de lesão perder sua característica provisória e tornar-se definitiva, a aplica-

ção deve ser distinta: ganha em relevância a garantia da efetividade da jurisdição, 

abrandando-se a supremacia do interesse público sobre o privado, pois, neste caso, 

torna-se de interesse público cumprir a decisão, sob pena do perecer da segurança 

jurídica.

Se esta escolha é correta ou não, trata-se de outra questão. O fato é que entre 

conferir efetividade a decisão judicial provisória que ameace aqueles valores deter-

minados em lei, ou assegurar a proteção daqueles mesmos valores, o legislador, 

usando o princípio da proporcionalidade como forma de sopesar os princípios envol-

vidos no conflito aparente, optou pela segunda hipótese: a prevalência do interesse 

público sobre o privado. Tornando-se definitiva a decisão, tudo muda: transforma-se 

em mais relevante a aplicação do postulado da efetividade, conseqüência lógica do 

princípio aqui em análise do direito de ação, sob pena de tornarem-se inócuas as de-

cisões que, embora justas, não tenham ainda transitado em julgado, e são, portanto, 

provisórias.

Desta forma, se conclui ser perfeitamente constitucional e admissível diferir-se 

a obtenção do resultado prático proveniente da tutela jurisdicional, retardando a sua 

efetividade, em razão de motivos de interesse público, eleitos, por opção legislativa, 
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como de maior importância e relevância. Esse fato, por si, não constitui afronta ao di-

reito de ação estabelecido na Carta Fundamental, pois que o que há é apenas uma 

prorrogação dos seus efeitos, realizada única e exclusivamente no intuito de res-

guardar o interesse público, aqui constituído na proteção daqueles valores estabele-

cidos na norma de regência: saúde, segurança, ordem e economia públicas. No pre-

sente caso, possui relevância a pertinente lição de Moreira Alves:

[...] o proibir-se, em certos casos, por interesse público, a antecipação 
provisória da satisfação do direito material lesado ou ameaçado não exclui, 
evidentemente, da apreciação do Poder Judiciário, a lesão ou ameaça ao 
direito, pois ela se obtém normalmente na satisfação definitiva que é propor-
cionada pela ação principal, que, esta sim, não pode ser vedada para pri-
var-se o lesado ou ameaçada de socorrer-se do Poder Judiciário. 96

4.3.5Princípio do contraditório

Essa proposição do direito processual encontra guarida no nosso ordenamento 

no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, e, por ser também forma de mani-

festação do due process, possui íntima ligação com o princípio da isonomia proces-

sual e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não seria exagero cogitar-se que 

o direito de defesa e o direito de ação são, até certo ponto, manifestações do princí-

pio do contraditório97.

Em resumo, constitui esse postulado a garantia das partes litigantes de terem 

assegurados a informação e o conhecimento de todos os atos dos processos judici-

ais ou administrativos, de ser-lhes oportunizado o direito de defesa e de protestar 

contra os atos que lhes sejam desfavoráveis, além da ampla liberdade de discussão 

da causa. Dele decorre a bilateralidade da audiência, consistente em ouvirem-se to-

dos os lados integrantes do processo, a fim de dar voz a todas as versões.

“Os contendores têm de deduzir suas pretensões e defesas, de realizar as pro-

vas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de 

serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos”, conforme bem 

assinala Nelson Nery Jr98.

96 Min. Moreira Alves, no julgamento da ADIn 223,  julgada em 05.04.1990, publicado no DJ de 
29.06.1990.
97 NERY JR., Nelson, ob. cit., p. 170 e seguintes.
98 NERY JR., Nelson, ob. cit,. p. 172
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Assim como ocorre com os demais princípios – e essa é mesmo uma carac-

terística própria dessas espécies normativas – o princípio do contraditório admite mi-

tigação em sua aplicação e por isso não é de se cogitar a sua imposição de forma in-

transigente nem intolerante, sobretudo na esfera do direito processual (é que no di-

reito penal o contraditório é visto com muito mais relevância, tendo em conta que do 

processo penal decorre a restrição das liberdades).

Daí, por exemplo, que não viola a garantia do contraditório o indeferimento de 

pedido de determinada produção de prova tida por desnecessária99, nem o julgamen-

to antecipado da lide (art. 330 do CPC), e nem mesmo a concessão de liminar inau-

dita altera pars, sem a prévia oitiva da parte adversa.

É do princípio do contraditório que decorre também o princípio da igualdade de 

armas, ou da paridade de partes, advindo do direito alemão (Waffengleichheit), atra-

vés do qual, tal ocorre com o princípio da isonomia, se deve disponibilizar às partes 

os mesmos meios e instrumentos no processo100.

Em relação ao pedido de suspensão, o princípio do contraditório não é capaz, 

pelo menos em tese, de macular a sua constitucionalidade. Isso porque, repita-se, 

em tese, as normas que o regulamentam não constituem desacato ao princípio apre-

ciado. De fato, da mera análise das normas respectivas (atinentes às tutelas 

antecipatórias, medidas cautelares e mandados de segurança), não nos parece ex-

surgir de imediato nenhuma dúvida quanto ao ponto aqui investigado.

Contudo, no dia a dia forense a aplicação concreta não tem seguido de forma 

minuciosa o estabelecido na lei, e nem ao menos tem sido percebida a preocupação 

do presidente do tribunal em conferir ao pedido de suspensão um procedimento con-

forme o princípio do contraditório. Ou seja, o problema nos parece ser muito mais de 

ordem prática do que de caráter normativo.

99 Nesse sentido, ver o julgado no AG. 141095-7-PR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 
31.10.1994, DJ 14.11.1994 p. 30.860.
100 NERY JR ., Nelson,  ob. cit., p .188.
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Expliquemo-nos: A norma-base, como dito, para nosso estudo é aquela do arti-

go 4º e §§ da Lei 8.437/1992, com redação dada pela Medida Provisória 2180-

35/2001. Pois bem, o § 2º daquela norma possui a seguinte redação: ”Art.4º.§2º. O 

presidente do tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas 

horas”.

Em primeiro lugar devemos concluir, sem dificuldades, que a expressão poderá 

deve ser concebida no sentido de deverá. Isso porque o legislador, como é sabido, 

não possui compromisso com a boa técnica jurídica e nem preocupação excessiva 

com o significado exato das expressões contidas nas normas por ele promulgadas. 

No caso em análise, o termo “poderá” ali constante deve ser lido como “deverá”. Es-

se equívoco nos parece ser justificado porque o sentido almejado pelo legislador foi 

o de deixar claro que, caso o Presidente do Tribunal entenda ser relevante, o pedido 

de suspensão pode ser apreciado e deferido antes da oitiva da parte e do Ministério 

Público. Não que isso queira significar que depois de deferido seja dispensável a ou-

vida da parte. Essa conclusão se evidencia ainda pela leitura da disposição contida 

no §7º101 da mesma norma. E, mesmo que não fosse essa a intenção do legislador, 

conforme colocado, a lei deve ser interpretada conforme a constituição, e o 

contraditório é princípio basilar de nosso ordenamento, não devendo ser despreza-

do. Por isso, ainda que fosse outra a intenção do legislador, somente a uma mesma 

conclusão se poderia chegar: a de respeito absoluto ao contraditório.

O que ocorre, como observado, é que na realidade, essa prática não vem sen-

do seguida, e por vezes o contraditório é desrespeitado. É até mesmo comum, não 

nos tribunais superiores, mas, sobretudo, nos tribunais ordinários, que o pedido de 

suspensão seja requerido, analisado pelo presidente do tribunal, seja deferida a sus-

pensão, e após a publicação da decisão suspensiva e o transcurso do prazo para o 

agravo interno102, o incidente seja arquivado, sem nem mesmo haver a participação 

da parte interessada.

101 “§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.”
102 §3º do artigo 4º da Lei 8.437/1992. 
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Do ponto de vista teórico, destarte, as normas que regulam o pedido de sus-

pensão não apresentam desrespeito ao princípio do contraditório. Nem mesmo se a 

suspensão da decisão for deferida sem a prévia ciência do autor da existência do in-

cidente suspensivo. 

Isso porque, nessa hipótese, preenchidas as condições capazes de ensejar a 

suspensão, o proferimento inaudita altera pars é realizado da mesma maneira que 

acontece no âmbito de qualquer outra medida de urgência: é elemento de justiça, já 

que a simples ciência dos atos à parte adversa e conseqüente demora na aprecia-

ção do pedido poderia resultar em ineficácia da decisão, e aqui se lida com fatores 

de destacado interesse público. 

Nem tampouco essa apreciação liminar fere o princípio da paridade das partes, 

vez que essa paridade não é absoluta, conforme já demonstrado no item que tratou 

do princípio da isonomia processual103.

4.3.6A constitucionalidade material do pedido de suspensão na doutrina 
e na jurisprudência

Apesar de tudo o quanto foi exposto, não são poucos os que, na doutrina, adu-

zem a inconstitucionalidade material do pedido de suspensão. 

Para citar apenas alguns: Sergio Ferraz alcunha a medida de esdrúxula e cri-

ticável, e que a suspensão da liminar em mandado de segurança seria “[...] constitu-

cionalmente inadmissível, à vista dos princípios norteadores da função jurisdicional, 

bem como das garantias do contraditório, da ampla defesa, e, particularmente, do 

devido processo legal”104.

Nelson Nery Jr., por sua vez, sustenta que o instituto da suspensão poderia se 

justificar no regime de 1936, mas não sua existência não seria harmônica com o ver-

dadeiro Estado Democrático de Direito105, já que, substancialmente, afrontariam os 

103 Indicar página.
104  FERRAZ, Sérgio. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 148.
105  NERY JR., Nelson. Código de Processo Civil Comentado, p. 1648.
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princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da proporcio-

nalidade e da razoabilidade, pois enseja ao ente público cinco chances de reverter a 

decisão que defere liminar em mandado de segurança contra apenas uma do parti-

cular, caso a mesma decisão seja indeferida106.

Referidos processualistas, entretanto, com a devida vênia, não se aprofundam 

na análise detida do instituto frente a cada um desses princípios, sendo certo que o 

caminho para a conclusão não passa por uma fácil análise matemática das chances 

tidas107.

Outros processualistas e administrativistas, como Lúcia Valle Figueiredo, com-

partilham de nossa visão. Suas palavras, contudo, são mais sábias e precisas. Afir-

ma que, por posição ideológica, gostaria de afirmar ser absolutamente inconstitucio-

nal as normas do pedido de suspensão, e conclui, em suas considerações:

Acontece que inconstitucional, a meu ver, é o uso que é feito do artigo, por-
que se não fora o uso mal feito desse artigo, nós teríamos exatamente 
aquela colocação inicial a que me reportei, dos temperamentos à conces-
são da medida. Entretanto, tem sido feito, às escâncaras, exatamente isso: 
o uso abusivo desse artigo 4º, que nos induz, a todos, a afirmar a sua in-
constitucionalidade, porque alegado interesse público relevante, nem é o 
mesmo justificado, e a medida é concedida, suspendendo-se até a senten-
ça. Portanto, suspende-se até uma sentença, que já resultou de um exame, 
de uma cognição completa da lide. A meu ver, utilizado dessa maneira, te-
nho de afirmar ser o artigo inconstitucional. Agora, acho possível ser apro-
veitado como não inconstitucional, caso se lhe desse um direcionamento 
próprio108.

A jurisprudência de nossos tribunais, e a do Supremo Tribunal Federal em 

especial, ao contrário da doutrina, tem sido majoritariamente adepta da corrente que 

106 Ele afirma que o instituto em comento feriria o princípio da isonomia tendo em conta que o “[...] Po-
der público teria as seguintes oportunidades para impugnar a decisão concessiva da liminar, suspen-
dendo a eficácia do ato coato: (a) agravo; (b) pedido de suspensão; (c) agravo contra a denegação
do pedido de suspensão; (d) novo pedido de suspensão no STF ou no STJ; (e) agravo interno (CPC,
art. 557, §1º) contra o ato do presidente do STF ou STJ que denega o segundo pedido de suspensão.
O particular, a seu turno, somente poderia impugnar a decisão denegatória da liminar com o recurso
de agravo. São cinco chances contra uma, em flagrante ofensa à CF, art. 5º, caput, I”. NERY JR.,
Nelson, ob. cit. ,p. 1650.
107 O pedido de suspensão, como se verá em tópico posterior deste trabalho, não só não apresenta
natureza recursal, como tampouco deve apresentar relação com o recurso contra a decisão: ainda
que ambas as medidas possam compartir alguns efeitos em comum (a suspensão da eficácia da de-
cisão), ambas possuem finalidades distintas. O recurso visa rever juridicamente os fundamentos da
decisão. O pedido de suspensão pretende apenas suspender os seus efeitos, em face de fatores de
interesse público concorrentes. Ou seja, as chances de revisão da decisão são iguais, uma para cada
lado. O que difere é a possibilidade de suspensão da eficácia, que, ocorrendo aquelas causas estam-
padas em lei, enseja a possibilidade do pedido de suspensão pela Administração Pública. 
108 FIGUEIREDO, Lúcia Valle, ob. cit., p. 111.
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defende a constitucionalidade do instituto, conforme inclusive foi destacado no início 

desse capítulo. Não são poucas as manifestações do Supremo Tribunal Federal as-

severando a constitucionalidade material do instituto109.

O pensamento que melhor representa a idéia daquela Corte Constitucional so-

bre a constitucionalidade material do pedido de suspensão foi expresso de forma 

emblemática pelo Min. Sepúlveda Pertence, enquanto Presidente daquele órgão ju-

risdicional, ao proferir seu voto no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança 

n. 1149-9/PE. Em tom profitente, o eminente ministro anotou:

Verdadeiramente inconciliável com o Estado de Direito e a garantia constitu-
cional da jurisdição seria impedir a concessão ou permitir a cassação da se-
gurança concedida, com base em motivos de conveniência política ou admi-
nistrativa, ou seja, a superposição ao direito do cidadão das “razões de Es-
tado”.
Não é o que sucede com a suspensão de segurança, que não tem por obje-
to a sustação do cumprimento de decisão transitada em julgado, mas ape-
nas a da execução provisória de 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 acer-
tado do impetrante –, a suspensão dos seus efeitos, nas hipóteses excep-
cionais, igualmente previstas em lei, é medida de contracautela com vistas 
a salvaguardar, contra o risco de grave lesão a interesses públicos privile-
giados, o efeito útil do êxito provável do recurso de entidade estatal: reporto-
me às observações feitas a propósito na AGSS 846, de 29.05.1996 

Por todo o exposto nota-se que, à primeira vista, as normas que regem o insti-

tuto do pedido de suspensão provocam uma aversão quase instintiva do jurista aten-

to aos princípios delineados na Constituição Federal e que devem servir para nortear 

o processo civil. Todavia, o estudo mais aprofundado, como o feito acima, demons-

tra que essa conclusão é equivocada.

Assim colocado, percebe-se que frente aos mais relevantes princípios constitu-

cionais do processo, não há que se falar em inconstitucionalidade material do institu-

to sub oculli. Por se tratar de tema dinâmico do processo, essa medida encontra in-

fluência de outros princípios constitucionais, sejam do direito processual, sejam do 

direito material, hipótese do princípio da supremacia do interesse público sobre o pri-

vado e do princípio da proporcionalidade, já destacados acima. Aqui foram conside-

109 Ver AgRSS 432/DF, J. 11.03.1992, DJ 26.02.1993, relatado pelo Min. Sydney Sanches, que em
seu voto afirmou que “[...] continuam em vigor, sem qualquer incompatibilidade com a Constituição
Federal, o art. 4º da Lei n. 4.348, de 26.06.1964 [...]”.
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rados os mais importantes princípios constitucionais do processo. Quando discorrer-

mos sobre o procedimento do pedido de suspensão, iremos retomá-los para análise 

prática, além de analisarmos os demais princípios que se mostrem necessários.

Antes disso, porém, iremos analisar a constitucionalidade formal do incidente 

aqui posto.

4.4 Constitucionalidade formal: o pedido de suspensão e as medi-
das provisórias

Ao discorrer sobre a evolução histórica do pedido de suspensão, demonstra-

mos que o paradigma normativo a servir de leme para o navegar do presente estudo 

é o artigo 4º da Lei 8.437/1992, que versa sobre a suspensão de medidas cautela-

res, e que o mesmo, por sua vez, possui redação atribuída pela Medida Provisória n. 

2.180/35/2001.

Essa Medida Provisória acima indicada alterou os parágrafos do artigo 4º da 

Lei 8.437, modificando-lhe a essência e inaugurando-lhe novos dispositivos.

A mesma Medida Provisória acrescentou o § 2º ao artigo 4º da Lei 4.348/1964, 

que trata da suspensão de segurança, que estendeu à suspensão de segurança as 

disposições dos §§ 5º a 8º do artigo 4º daquela Lei 8.437/1992. Além disso, é sabido 

que o art. 1º da Lei 9.494/1997 determina que esse mesmo art. 4º da Lei 8.437/1992 

tem aplicação em relação à tutela antecipada. Essa ligação íntima explica a impor-

tância da Medida Provisória 2180-35/2001 para o objeto desta pesquisa. Ela é a 

espinha dorsal do pedido de suspensão de medida cautelar, de tutela antecipada e 

de segurança.

Então, para a análise da constitucionalidade formal do incidente de suspensão 

cumpre dedicar-se à análise da constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-

35/2001. Essa investigação torna-se fundamental, pois se referida norma apresentar 

ou não regularidade formal frente a nossa Lei Fundamental de 1988, especialmente 

em relação aos dispositivos que regulam a criação de medidas provisórias em nosso 
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ordenamento, será ou não inconstitucional. Em caso de inconstitucionalidade, ela 

contagiaria todas as modalidades de pedido de suspensão.

Aqui estamos nos referindo à constitucionalidade do ponto de vista formal, já 

que a constitucionalidade material já foi analisada no tópico anterior. 

4.4.1MP 2.180-35/2001 e os pressupostos formais: relevância e urgên-
cia?

A primeira iniciativa para se buscar qualquer conclusão acerca da constitucio-

nalidade da referida Medida Provisória deve ser feita através da apreciação dos 

pressupostos de sua edição, que são formais e materiais.

Os pressupostos formais estabelecidos na Carta da República são, de acordo 

com José Afonso da Silva110, a competência para sua promulgação, que é exclusiva 

do Presidente da República, e a ocorrência dos requisitos da relevância e urgência. 

Diferentemente, os pressupostos materiais, relacionam-se à necessidade de terem 

por objeto somente matérias que podem ser reguladas através de medida provisória.

Acerca da norma em estudo, não há dúvida de que a mesma respeitou o pri-

meiro dos pressupostos formais, a competência do Presidente da República. Sobre 

esse ponto não pairam questões. A hesitação revela-se quando se pretende perquirir 

a presença dos requisitos da urgência e relevância. É de se perguntar: tais elemen-

tos encontravam-se presentes quando da edição da primeira versão da Medida 

Provisória, nos idos de 1999, quando ainda detinha a numeração de série 1789?  E 

será que essa relevância e essa urgência prevaleceram nos meses e anos subse-

qüentes como forma de justificar tantas e tantas reedições? Teria o Poder Judiciário 

ou Legislativo competência para aferir ou sindicar o caráter urgente e relevante das 

medidas provisórias editas pelo Presidente da República?

Antes de responder a essas perguntas, deve-se fazer um breve escorço sobre 

os conceitos indeterminados de maneira geral, e sobre estes da relevância e urgên-

110 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 451.



68

cia, de maneira mais específica. Adota-se no presente trabalho a mesma significa-

ção atribuída pela Professora Germana de Oliveira Moraes, Doutora em Ciências 

Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, em relação a conceito, segundo a 

qual o mesmo é o “[...] pensamento exteriorizado em palavras – isoladas ou em con-

junto. Faz-se referência aos termos palavra e expressão, para designar o signo lin-

güístico, composto, respectivamente, de palavra isolada ou de palavras reunidas”111.

Ainda no dizer de Germana de Oliveira Moraes, atualmente Juíza Federal e 

membro do Conselho Nacional de Justiça, dentre as expressões que compõem as 

normas jurídicas podem se identificar alguns conceitos cuja compreensão necessite 

da realização prévia de um “processo de preenchimento semântico, isto é de densifi-

cação”, a ser procedido por meio de uma valoração; em confronto com outros con-

ceitos, cuja submissão a esse processo mais complexo é dispensável. Tratam-se, no 

primeiro caso, dos conceitos indeterminados, e, no segundo, dos conceitos determi-

nados112. Conceito indeterminado seria desta forma, aquele “[...] cujo conteúdo e ex-

tensão são em larga medida incertos”, na precisa lição de Karl Engish113.

Essa indeterminação do conceito, voltando ao magistério de Germana Moraes, 

que afirma seguir a tese lançada por Walter Schmidt114, pode decorrer da imprecisão 

advinda das próprias expressões ou enunciados lingüísticos constantes das normas 

jurídicas, como também, da incerteza acerca dos fatos que a ela devem subjazer, ou 

111 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisidicional da administração pública. 2. ed. São Paulo:
Dialética, 2004, p. 201.
112  Ibid., p. 201. Aqui estamo-nos acostando à doutrina majoritária que admite a coexistência destes
dois tipos de conceito, determinado e indeterminado, dentre as normas jurídicas, apesar de cientes
da controvérsia e das opiniões em sentido contrário, que opinam pela impossibilidade da existência
de conceitos indeterminados. Dentre estes, destaque-se o pensamento de Eros Roberto Grau, ao
avaliar que o admitir a existência de normas jurídicas que contenham palavras e expressões ambí-
guas ou imprecisas não tem o condão de tirar delas uma significação determinável. GRAU. Eros Ro-
berto. Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: RT, 1988. Para mais sobre o assunto, tam-
bém do mesmo autor, ver o artigo GRAU. Eros Roberto. Notas sobre os conceitos jurídicos. Revista
de Direito Público, n. 74. completar. De igual modo pensa Celso Antonio Bandeira de Mello.
113 ENGISH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 6. ed. Tradução de João Baptista Machado.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, completar.p. 208.
114 SCHMIDT , Walter apud  MORAES, Germana de Oliveira, ob. cit., p. 66. 
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seja, a indeterminação nesse caso decorreria da avaliação da situação concreta115.

Esses tipos de conceitos indeterminados são denominados de conceitos 

classificatórios, já que envolvem apenas juízos objetivos em seus processos de inter-

pretação, pois se “[...] tratam de conceitos cuja imprecisão se traduz na remissão pa-

ra figuras jurídicas de limites elásticos (v.g. boa-fé)”116. Nessa última hipótese é que 

se enquadram os conceitos indeterminados da relevância e urgência, e que nos inte-

ressam ao caminhar da presente averiguação.

Justamente por isso, já que tais conceitos remetem a representações jurídicas 

de limites imprecisos, é que a relevância e a urgência indicadas na norma constitu-

cional se emolduram na classe dos conceitos vinculados. Isto é, naqueles conceitos 

cuja aplicação “[...] conduz a uma única solução juridicamente possível, porque a in-

determinação resulta da contextualidade da linguagem e envolve uma avaliação 

atual, não-prospectiva das circunstâncias de fato presentes e concomitantes à inci-

dência da norma117”. Essa espécie contrapõe-se aos conceitos não vinculados, entre 

os quais se relacionam os conceitos indeterminados de prognose (também denomi-

nados conceitos-tipo, ou conceitos verdadeiramente indeterminados), que possuem 

115 Note-se que referidos conceitos indeterminados de relevância e urgência, apresentam natureza
distinta de outros conceitos também indeterminados, como o conceito de interesse público, para se
ater a um exemplo. No caso do interesse público, percebe-se que o elemento incerto ou ambíguo é a
própria expressão em si. A dificuldade está em explicar o significado dessa expressão, o que ela en-
globa, quais suas conseqüências. No caso aqui analisado, da relevância e urgência, o que é incerto
não é o sentido das palavras, conhecidos por todos. Sem socorrer-se do dicionário ou de outros ele-
mentos de hermenêutica sabe-se que relevância é aquilo que possui relevo, que é importante e des-
taca-se, de grande valor ou interesse. De igual modo, é fácil a conceituação de urgência que, como
condição de urgente, traduz uma situação crítica e importante que possui prioridades sobre as outras
situações, já que é emergente. A dificuldade, nesse caso, surge da caracterização de quais fatos se
submetem a essa expressão. Quais situações concretas podem ser situadas como relevantes? Quais
matérias podem ser classificadas como urgentes? É aí, e não no significado de suas expressões, que
reside a diferença entre os dois tipos de conceitos indeterminados, e o fator que constitui o óbice de
sua definição. 
116 MORAES, Germana Oliveira, ob. cit., p. 68. Os conceitos indeterminados classificatórios, além da
manifestação acima descrita, podem ainda se apresentar como conceitos descritivos-empíricos, com
conteúdo fixado através da experiência comum, ou na forma de conceitos cuja definição remete a si-
tuações definíveis em função de tempo ou lugar. Ao lado dos conceitos classificatórios, se encontram
os conceitos de prognose, que também são denominados conceitos-tipo ou conceitos verdadeira-
mente indeterminados, e se caracterizam por ter seu conteúdo descoberto através de uma valoração
subjetiva e não orientam para uma situação única, individualizável.
117 MORAES, Germana Oliveira, ob. cit., p. 70.
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como característica, dentre outras, a impossibilidade de sofrer controle jurisdicio-

nal118.

Humberto Ávila, a respeito das medidas provisórias e dos conceitos indetermi-

nados da relevância e urgência, assinala que:

Embora esses termos sejam de significado impreciso, caso analisados iso-
ladamente do sistema do qual fazem parte, sua compreensão sistemática 
atribui-lhes um sentido mínimo. A fluidez dos conceitos é suprimida, parcial-
mente, por força do contexto normativo, cuja precisão topológica é tarefa 
fundamental da Ciência do Direito119.

Apesar disso, referida característica de tais conceitos não era tradicionalmente 

respeitada com rigor pelo Presidente da República. Até bem pouco tempo atrás era 

comum serem editadas medidas provisórias a respeito de temas sem importância e 

cuja regulação não tinha emergência. Isto é, se regulava por medidas provisórias 

matéria irrelevante e não urgente. Embora seja inegável que essa prática tenha 

amainado – especialmente por causa do novo regime estabelecido pela Emenda 

Constitucional n. 32/2001 –, não é de se dizer ainda, infelizmente, que tenha cessa-

do por inteiro.

No caso da Medida Provisória 1.789/1999, sendo ela a que mais distantemente 

antecedeu a atual 2180-35/2001, não havia, como dito em tópico próprio120, nenhu-

ma menção em seu corpo acerca do pedido de suspensão. Essa primeira referência 

apenas se deu através da edição da MP 1984-13, que dela decorreu, em janeiro de 

2000, tendo sido acrescidos os §§ 4º e 5º ao artigo 4º da Lei 8.437/1992. Depois dis-

so, muitas alterações decorreram, ora através de reedições de medidas anteriores, 

ora através da inauguração de novos números de série de medidas antigas, tudo 

conforme detalhadamente discorrido no capítulo destinado à evolução histórica do 

pedido. Por isso, ao analisarmos a questão da relevância e da urgência, iremos nos 

118 Aqui, a fim de não sairmos do itinerário original traçado para atingir o escopo desta exposição, não
se aprofundará a distinção entre os conceitos indeterminados não-vinculados discricionários e não-
discricionários. A diferença havida consiste na fórmula de aplicação: em relação ao primeiro, é ne-
cessário o exercício de um juízo de valoração subjetiva de certos fatores em conflito, à luz do interes-
se público; em relação à segunda modalidade de manifestação, não-discricionária, esta se resume a
uma análise prognóstica, isto é, manifesta-se através do exercício de um juízo de prognose – e não
valorativo –, em que o administrador deve avaliar prospectivamente as circunstâncias de fato atinen-
tes ao caso concreto. Alguns juristas, dentre os quais Celso Antônio Bandeira de Mello, entendem
não existir, concretamente, conceitos indeterteminados. 
119 ÁVILA, Humberto. Medida Provisória na Constituição de 1988. Porto Alegre: Fabris, 1997, p. 79.
120 Falta escrever
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ater somente aos dispositivos que perduram até hoje, tendo em conta que muitas 

modificações feitas foram posteriormente descartadas ou aperfeiçoadas pelas novas 

edições e reedições.

Cabe, então, responder àquela indagação feita anteriormente: no caso da MP 

2180-35 foram observados os requisitos da urgência e da relevância?

Analisando o primeiro aspecto, da relevância, a resposta parece ser positiva. 

Verifica-se que o instituto do pedido de suspensão, conforme já se viu pormenoriza-

damente, foi estabelecido como um instrumento de defesa de certos valores caros 

ao interesse público, como a ordem, a economia, a saúde e a segurança públicas. 

Seu fundamento encontra-se no princípio da supremacia do interesse público sobre 

o privado, que, em dado caso concreto, manifesta-se pela necessidade de suspen-

são da eficácia de decisão judicial que de outra forma atenderia a interesses indivi-

duais, em detrimento do interesse público.

Poder-se-ia argumentar, contra a conclusão chegada acima, que a Medida 

Provisória em vislumbre apenas regularia regras procedimentais atinentes ao pedido 

de suspensão, pois não foi através dela que se criou o instituto em nosso ordena-

mento, que já existia desde antes. Entretanto, a legislação anterior, justamente por 

não explicitar os regramentos procedimentais do pedido de suspensão, abria cami-

nho para o uso imoderado e inadequado do mesmo. Para se ater a um só exemplo, 

não havia previsão do respeito ao contraditório, elemento indispensável e relevante 

para a solução dos embates travados no âmbito das postulações suspensivas. Daí 

decorre a relevância da norma em análise121.

121 Interessa na hipótese a lição de Américo Masset Lacombe, que afirma: “Tudo que é matéria de lei
é relevante. Sempre que o legislador examina fatos que ocorram na sociedade e valora-os, erigin-
do-os em hipóteses normativas, está dando a esses fatos relevância jurídica. A relevância, portan-
to, não há de ser deste tipo, vale dizer relevância comum. A relevância capaz de justificar a edição
de medida provisória, por si capaz de inverter a ordem de apreciação da matéria pelos Poderes
Políticos (Legislativos e Executivo) – pois nela o Executivo se antecipa à aprovação legislativa – de-
ve ser uma relevância em tudo e por tudo excepcional” LACOMBE, Américo Masset. Medidas
Provisórias. Estudos em homenagem a Geraldo Ataliba. Direito Administrativo e Constitucional. São
Paulo: Malheiros, 1992.
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Todavia, quando se analisa o segundo aspecto condicionante à edição da me-

dida provisória, a saber, a urgência, o resultado alcançado não é o mesmo. Como se 

poderia justificar a premência da referida medida, quando, no ano 2000, acrescentou 

dispositivos a um diploma de 1992 (isso sem se falar da Lei 4348/1964, que foi pro-

duzida com décadas de antecedência)? Onde está a emergência da situação regula-

da, que permaneceu inalterada por longo período de tempo para, depois de 8 anos, 

ser percebida? Sabe-se que ao interpretar o instituto da medida provisória de forma 

sistemática em sopeso com os demais instrumentos legislativos especiais de que 

dispõe o Presidente da República para elaboração de leis (ou normas jurídicas com 

força de lei), percebe-se que o requisito da urgência, dela constante, possui limite 

concreto, prazo de tempo específico, justamente por ser a medida provisória a mo-

dalidade mais excepcional dentre todas aquelas modalidades de formulação legislati-

va de competência exclusiva do Presidente da República. 

Essa urgência, portanto, não pode ultrapassar o tempo que despenderia o de-

curso normal dos trâmites legislativos. Assim, pode-se dizer que matéria urgente 

passível de ser objeto de medida provisória é aquela cuja regulação não pode aguar-

dar o trâmite máximo dos demais procedimentos legislativos, aí incluídos todos 

aqueles outros especiais de competência exclusiva do Presidente da República (pro-

jeto de lei de iniciativa do Presidente da República, com solicitação de urgência e lei 

delegada)122.

Dessa forma, fica evidente que na situação aqui indagada, não havia o requisi-

to da urgência para editar-se medida provisória regulando o procedimento do pedido 

de suspensão, seja porque decorridos muitos anos da instituição do referido instituto 

(oito anos se contados de sua criação no âmbito das medidas cautelares, seis anos 

se contados de sua instituição relacionada à antecipação de tutela em ação ordiná-

122 Celso Antônio Bandeira de Mello e Américo Masset Lacombe, compartilham dessa posição. O pri-
meiro assevera que “[...] não será configurável como urgente aquilo que possa aguardar, sem com-
prometimento do interesse público, o prazo necessário para que o Congresso Nacional aprecie proje-
to de iniciativa do Executivo para o qual haja solicitado o regime de tramitação urgente previsto nos
§§1º a 4º do art. 64”  MELLO, Antônio Bandeira de. Perfil Constitucional das Medidas Provisórias. Re-
vista de Direito Público, n. 95, São Paulo, p. 30. O segundo, afirma que “[...] só será urgente a ponto
de justificar a utilização das medidas provisórias, aquilo que não puder aguardar o prazo acima, vale
dizer, de 90 (noventa) dias, visto que o prazo de quarenta e cinco dias é sucessivo para cada uma
das casas”, referindo ao mesmo artigo 64, que dispões sobre a apreciação no prazo de quarenta e
cinco dias pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sucessivamente. LACOMBE, Américo
Masset, ob. cit.,  p.117.
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ria, e décadas se a partir da criação do instituto na esfera do mandado de seguran-

ça); seja porque a matéria bem poderia aguardar o trâmite legislativo regular, ou, 

quando menos, o trâmite especial previsto pelo artigo 64 da Constituição Federal123.

O último questionamento a ser feito para finalizar esse tema, é o de saber se, 

por se tratarem os requisitos de relevância e urgência de conceitos indeterminados, 

com as características que lhe são próprias acima estabelecidas, são os mesmos 

passíveis de sindicância jurisdicional. Em outras palavras, é preciso analisar se refe-

ridos conceitos podem ser valorados pelo Poder Judiciário, e, em caso positivo, se o 

poder judiciário pode, caso chegue a conclusão distinta da tida pelo administrador 

(no caso o Presidente da República), julgar a medida provisória inconstitucional por 

vício formal.

Sabe-se que, historicamente, o Supremo Tribunal Federal sempre procurou es-

quivar-se de apreciar tais conceitos que seriam, por assim dizer, imunes à sindicân-

cia jurisdicional. Entretanto, de alguns anos até os dias atuais, esta mais importante 

Corte do país tem demonstrado sinais de mudança, revelando-se com mais clareza 

após a edição da Emenda Constitucional n. 32/2001, responsável pela alteração do 

regime constitucional das medidas provisórias.

Essa tendência é vista como uma evolução do quadro anterior, e mostra apri-

moramento de sensibilidade dos integrantes daquele tribunal. Isso porque, como se 

percebeu da análise feita a respeito dos conceitos indeterminados em cotejo (urgên-

cia e relevância), pôde-se concluir se tratarem ambos de conceitos indeterminados 

classificatórios, cujo elemento de imprecisão não é de natureza semântica ou lingüís-

tica, mas sim decorrente dos elementos fáticos preexistentes que a ele devem se 

submeter. Ou seja, a imprecisão de tais conceitos não decorre do significado de sua 

expressão, sobre o qual não pairam dúvidas, e nem tampouco se origina em uma 

123 Destaque-se aqui que o fundamento utilizado para verificar a ausência de urgência – de longo de-
curso de tempo a partir da legislação alterada – já serviu de base para o Supremo Tribunal Federal
deferir medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1753-2/DF que contestava a MP
1577-6/1997, que ampliava o prazo decadencial da ação rescisória a serem propostas pelos entes
públicos. Naquela ocasião, o Min. Marco Aurélio Mello asseverou em seu voto que “[...] A alteração
de normas instrumentais não se faz em regime de urgência, principalmente sabendo que são normas
que vigoram desde 1973” (julgado em 16.04.1998, DJ. 12.06.1998, unanimidade). Posteriormente re-
ferida Ação Direta foi julgada prejudicada, tendo em conta que os dispositivos considerados inconsti-
tucionais foram suprimidos das edições posteriores da respectiva medida provisória.
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necessidade de se exercer um juízo de predição, ponderando a possível ocorrência 

de fatos futuros. No caso, a imprecisão parece surgir em face de quais situações fáti-

cas preexistentes se subjazem aos conceitos ali indicados. Mas na situação concre-

ta, sabendo-se qual a situação fática, não há dúvida sobre qual caminho o adminis-

trador deve tomar, não há discricionariedade.

Em outras palavras, os conceitos classificatórios só apresentam a característi-

ca da indeterminação quando pensados em abstrato, já que ao serem aplicados em 

face de situações concretas essa incerteza deixa de existir. Celso Antônio Bandeira 

de Mello vai mais além, ao dizer que nenhum conceito é indeterminado se vislumbra-

do do ponto de vista factual. O referido administrativa assinala que:

A moderna doutrina alemã, conforme refere Eduardo García de Enterría, 
sustenta que os conceitos indeterminados ou fluidos só apresentam tal ca-
racterística considerados cem abstrato; não porém diante dos casos concre-
tos, isto é, por ocasião de sua aplicação. À vista das situações do mundo re-
al ganhariam consistência e univocidade, de tal sorte que, perante os casos 
concretos, sempre se poderia reconhecer se uma dada situação é ou não 
“urgente”; se o interesse posto em causa é ou não “relevante” [...] Preten-
dem que a questão suscitada por tais conceitos é meramente uma questão 
de “interpretação”, definível, como qualquer outra, pelo Poder Judiciário e 
não uma questão de discricionariedade, a qual supõe certa margem de li-
berdade decisória para o administrador124.

Por isso se pode afirmar, sem perigo de erro, que o julgador, de modo geral, e 

o ministro do Supremo Tribunal Federal, em especial, está autorizado a ponderar se 

determinado conteúdo normativo apresenta a característica de urgência e relevância 

indicadas na Constituição Federal. Caso não se perceba a ocorrência destes dois re-

quisitos fundamentais, a medida provisória será inconstitucional, e poderá assim ser 

declarada por meio do controle concentrado, através de Ação declaratória de incons-

titucionalidade, ou através do controle difuso, hipótese na qual poderia ser proclama-

da por qualquer órgão jurisdicional, inclusive pelos juízes e tribunais ordinários. 

Sobre o tema, é de se evocar o voto do Min. Celso de Mello no julgamento da 

ADI 2.213-0/DF, principalmente no ponto que mereceu a transcrição abaixo:

Os pressupostos da urgência e da relevância, embora conceitos jurídicos 
relativamente indeterminados e fluidos, mesmo expondo-se, inicialmente, à 
avaliação discricionária do Presidente da República, estão sujeitos, ainda 

124 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo:
Malheiros, 1998, p. 22.
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que excepcionalmente, ao controle do Poder Judiciário, porque compõem a 
própria estrutura constitucional que disciplina as medidas provisórias, quali-
ficando-se como requisitos legitimadores e juridicamente condicionantes do 
exercício, pelo Chefe do Poder Executivo, da competência normativa primá-
ria que lhe foi outorgada, extraordinariamente, pela Constituição da Repúbli-
ca125.

Assim, evidencia-se ser possível o exercício do controle jurisdicional acerca 

dos elementos da urgência e relevância constantes nos dispositivos constitucionais 

que instituem a medida provisória. Dessa maneira, a medida provisória 2180-

35/2001 poderia ser declarada inconstitucional já que no presente caso o Chefe do 

Poder Executivo não observou especificamente o requisito da urgência, condição 

jurídica sem a qual o exercício da atividade legislativa extraordinária não poderia ser 

exercido, pelos motivos já anteriormente expostos.

No tópico acima dissemos que o Supremo Tribunal Federal concorda, sem pon-

to de discórdia, pelo menos até a conclusão deste trabalho, que as normas que insti-

tuíram o pedido de suspensão são harmônicas com o plexo normativo constitucional. 

Entretanto, a análise do STF nunca se ateve ao tema aqui levantado, qual seja o da 

ausência de urgência justificadora do regramento excepcional por via de medida 

provisória. Em todas as ocasiões que aquele tribunal manifestou-se pela constitucio-

nalidade do instituto, o fez cotejando-o materialmente com os princípios e regras 

constitucionais. Nunca analisou sua constitucionalidade formal, verificando haver 

respeito aos requisitos da urgência e relevância.

É sabido que a Medida Provisória 1.984-19, de 29 de junho de 2000 – e que 

antecedeu a MP 2.180-35, conforme exposto na descrição histórica –, chegou a ser 

objeto de ação direta de inconstitucionalidade126, que recebeu o número 2.251-2/DF, 

em que se pretendeu a declaração da inconstitucionalidade dos artigos daquela nor-

ma que alteraram os dispositivos do pedido de suspensão. Referida ação, contudo, 

nunca chegou a ter seu mérito apreciado, sendo extinta, tendo em conta não ter ha-

vido o necessário aditamento à inicial por força das seguidas reedições da medida 

objeto do pedido. Ou seja, não houve deliberação acerca dos conceitos indetermina-

dos da relevância e urgência, e nunca depois daquela ação, a constitucionalidade do 

125 ADI 2.213-0 DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado 04.04.2002. Publicação em 23.04.2004
126 Aforada pelo Partido dos Trabalhadores, então ferrenha oposição ao Presidente Fernando Henri-
que Cardoso.
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objeto da Medida Provisória 2.180-35/2001 foi posta em debate no âmbito do Supre-

mo Tribunal Federal, por meio do controle concentrado de constitucionalidade.

4.4.2Constitucionalidade formal: a emenda 32/2001, e as Medidas 
Provisórias anteriores não convertidas: limitação quanto à maté-
ria?

Mesmo que de forma superficial, é necessário enfrentar outro obstáculo que 

causa indecisão quanto à constitucionalidade do instituto analisado. Ele se refere a 

possibilidade de medida provisória anterior à emenda 32 dispor sobre matéria que 

aquela emenda proibiu de ser regulada por medida provisória.

É do conhecimento geral o teor da Emenda Constitucional n. 32, que conferiu 

novo regime constitucional às medidas provisórias, e distinguiu o tratamento a ser 

dado às medidas provisórias anteriores à sua promulgação. Depois do advento da-

quela Emenda, as medidas provisórias então em vigor passaram a ter sua vigência 

postergada por tempo indeterminado. No dizer de Cássio Scarpinella Bueno127, esta-

beleceu um direito adquirido às medidas provisórias até então existentes, que passa-

ram a ter vigência indefinida, em virtude da norma de transição prevista no artigo 2º 

da Emenda Constitucional n. 32/2001, abaixo transcrito: ”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”.

Houve então uma diferenciação entre as medidas provisórias editadas antes, e 

as medidas provisórias editadas depois da Emenda Constitucional n. 32/2001. Essa 

distinção, por si, talvez já fosse questionável. Mas não é a ela que iremos nos ater 

aqui.

É que a referida alteração constitucional incluiu o âmbito do direito processual 

civil entre as limitações quanto às matérias passíveis de normatização pela via extra-

127 BUENO, Cássio Scarpinella. O poder público em juízo. 3. ed.rev. e atual. São Paulo: Saraiva
2005.
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ordinária da medida provisória, pois é essa a atual redação do artigo 62 e parágra-

fos, e que ora merece relevo:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República po-
derá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional.
§1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I – relativa a:
[...]
b) direito penal, processual penal e processual civil.

Vê-se que, por essa disposição inequívoca, torna-se claro que as medidas 

provisórias não podem instituir normas de direito processual civil. A questão que so-

bressai dessa afirmação é se referida vedação abrangeria as medidas provisórias 

editadas antes da inclusão daquela proibição. Ou seja, no caso concreto que nos in-

teressa, é de se avaliar se a Medida Provisória 2.180-35/2001, nos pontos em que 

discorre sobre normas de direito processual, poderia continuar a vigorar, ou se deve-

ria ser declarada inconstitucional, em face de desrespeito a pressuposto material à 

edição da medida provisória, já que nessa conjetura estaria regulando sobre matéria 

não permitida. Ponha-se, enfim, a questão: referido dispositivo tem efeito ex tunc, ou 

só se refere aos éditos promulgados depois de sua vigência?

O único ponto de partida que temos para sobrepor o obstáculo aqui colocado 

parece ser, pois não há outro, a indicação contida no art. 2º da própria Emenda 

32/2001. Esse dispositivo estabelece a distinção e divide as medidas provisórias en-

tre as que foram editadas antes, e as que foram promulgadas depois da vigência da 

Emenda 32/2001. E a única distinção feita diz respeito à vigência, pois àquelas edita-

das antes da alteração da constituição tiveram sua eficácia prorrogada indefinida-

mente, até deliberação definitiva do Congresso Nacional, não se sujeitando às novas 

regras relativas à prorrogação, vigência, e trancamento da pauta do Congresso (art. 

62 e §§ da Constituição Federal). 

Ora, se outra ressalva não fez o legislador constituinte derivado, outra não po-

de ser a conclusão senão a de que a medida provisória 2.180-35/2001 seria nitida-

mente inconstitucional naquilo que institui normas de direito processual civil, entre 

elas as atinentes ao pedido de suspensão, assim como devem ser inconstitucionais 

todas as medidas provisórias anteriores a emenda 32/2001, que discorram sobre te-
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mas cuja regulação por essa via extraordinária foi proibida por aquela alteração da 

constituição. Regra básica de hermenêutica: No ponto que foi necessário ressalvar, 

o legislador expressamente o fez; quanto ao que não havia destaque a proceder, ele 

silenciou.

Mesmo admitindo a ironia, lançamos a seguinte questão: até em face de direi-

tos adquiridos do cidadão, garantidos constitucionalmente, a discussão a respeito de 

sua prevalência frente a novos ordenamentos constitucionais decorrentes de emen-

das à Constituição é áspera, sendo que a tendência é de mitigar referida garantia em 

razão da superveniência de nova ordem jurídica; como, então, se poderia sustentar 

a existência de um direito adquirido próprio das medidas provisórias?

O Supremo Tribunal Federal, que deveria resolver definitivamente a questão, 

nunca, pelo menos até a conclusão desse trabalho, se manifestou expressamente 

acerca deste ponto, seja através do exercício do controle concentrado, seja pelo mé-

todo difuso.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, mesmo sem ter a competência do seu 

correspondente constitucional, analisou o problema, ainda que sem dar a ele uma 

definição. Em julgado de 23.10.2003, relatado pelo hoje saudoso Min. Franciulli Net-

to, aquele tribunal superior, através de sua Corte Especial, órgão máximo de sua ju-

risdição, por unanimidade, entendeu que as regras processuais contidas na medida 

provisória 2.180-35 não poderiam vigorar até sua deliberação definitiva pelo Con-

gresso Nacional já que sua aplicação seria demasiado temerária. Naquele caso con-

creto ali analisado, não se discutiam as regras atinentes ao pedido de suspensão, 

mas sim aquelas que alteraram a redação do artigo 4º da Lei 9.494/1997 relaciona-

das aos honorários advocatícios em execução não embargada contra a Fazenda Pú-

blica. Não obstante isso, a conclusão chegada, em tese, seria a mesma a ser alcan-

çada em relação às normas do instituto suspensivo, já que situação exatamente 

idêntica.

O referido Min. Franciulli Netto, sempre ponderado, assim estabeleceu ao lon-

go de seu voto:



79

A aplicação de medida provisória em questão processual, enquanto não 
convolada em lei, é por demais temerária. Essa temeridade repercute na in-
segurança jurídica em que as partes, no caso a Fazenda Pública e o contri-
buinte, ficariam sujeitas, diante da possibilidade de sua não conversão em 
lei ou eventual modificação de seu teor.
[...]
O legislador brasileiro, sensibilizado com esse problema e no exercício do 
poder constituinte derivado, promulgou a Emenda Constitucional n. 32, de 
2001, que alterou a redação do artigo 62 da Constituição da República, e in-
seriu, dentre outros, o §1º...
Diante desse contexto, evidentemente, não há como admitir-se que o texto 
da Medida Provisória tenha a força de reduzir ou modificar o comando ins-
culpido na Emenda Constitucional que, como se sabe ingressa “no ordena-
mento jurídico após sua aprovação, passando então a ser preceito constitu-
cional, de mesma hierarquia das normas constitucionais originárias” (cf. Ale-
xandre de Moraes, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Consti-
tucional, Atlas, 2002, p. 1081128).
[...]
Com o fito de espancar eventuais dúvidas, é de bom conselho que não me-
rece ser invocado o artigo 2º da EC n. 32/20001, uma vez que esse disposi-
tivo não é aplicável para questões de índole processual.
[...]
Colocada a questão nestes termos, é de clareza solar que, em matéria pro-
cessual não é possível a medida provisória gerar seus efeitos. Ora, se o 
processo é um suceder contínuo de atos e, estabelecidas ou não as verbas 
da sucumbência, não haveria como voltar atrás nessa matéria. Se assim é, 
não existe razão plausível, pelo menos no que toca a tema processual, para 
a ressalva contida no mencionado artigo 2º129.

Apesar da precisão e especificidade do julgado, é certo que ele nunca foi apli-

cado em relação à medida provisória n. 2.180-35/2001, seja no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal. No perímetro do Superior Tri-

bunal de Justiça, apenas em relação a um outro processo essa decisão serviu de pa-

radigma. Foi no julgamento do agravo regimental no EREsp 496304/PR,  cujo relator 

foi o eminente Min. Carlos Alberto Menezes Direito, e órgão julgador a mesma Corte 

Especial (julgado em 16.06.2004, DJ 02.08.2004, por unanimidade).

Estudando o tema, os doutrinadores Wadih Damous e Flávio Dino130 falam da 

“[...] possibilidade de afastamento da vigência de todas as medidas provisórias ante-

riores à EC 32 que se choquem contra os limites inscritos no novo regramento cons-

titucional”. Mas culminam raciocinando que referida tese só seria possível caso se 

admitisse a inconstitucionalidade do art. 2º da EC 32/2001, como se referido artigo 

fosse responsável por permitir a vigência daquelas medidas que regem temas que 

128 Citação feita pelo julgador.
129 EREsp 435457/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, julgado em 23.10.2003, publicado em 09.02.2004.
130 DAMOUS, Wadih;  DINO, Flávio. Medidas Provisórias no Brasil: origem, evolução e novo regime 
constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005, p. 129 e seguintes
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não mais podem ser objeto de medidas provisórias. Acima, demonstramos que a in-

terpretação do artigo 2º da EC 32/2001 conduz à conclusão que de todas as manei-

ras se harmoniza com o entendimento expressado, já em duas ocasiões, pelo egré-

gio Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, pelos motivos, expostos, sustenta-se aqui a inconstitucionalidade 

da Medida Provisória 2.180-35/2001 por outro aspecto, qual seja o desrespeito ao 

art. 62, § 1º, I, b, da Constituição Federal, já que regulamenta matéria de direito pro-

cessual civil, o que é vedado, por força de alteração introduzida em nossa Carta 

Magna pela EC 32/2001. Não importa, para tanto, nem a referida medida provisória 

ter sido editada antes da vigência dessa emenda, nem tampouco a existência da res-

salva contida no art. 2º ainda daquela emenda, já que tal ressalva mais reforça a te-

se de inconstitucionalidade do que a afasta.

Como dito quando iniciamos o discurso da análise da constitucionalidade da 

medida: havia a possibilidade de se chegar a conclusão inócua do ponto de vista 

prático, já que contrária ao entendimento jurisprudencial vigente. Embora não haja 

manifestação jurisprudencial, pelo menos não no âmbito dos tribunais superiores, so-

bre a inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2001 – em seus aspectos 

formais –, é de se entender que, ao processar e julgar referidos incidentes, aqueles 

tribunais estão, ainda que tacitamente, entendendo por sua constitucionalidade.

Enfim, concluímos que o instituto do pedido de suspensão, seja em relação ao 

mandado de segurança, às cautelares ou às ações ordinárias, não apresenta incons-

titucionalidade nem destoa do ordenamento jurídico pátrio. 

Substancialmente, do ponto de vista material, as regras que o regulamentam, 

sejam leis ordinárias, sejam medidas provisórias que alteram referidas leis, harmoni-

zam-se perfeitamente com nossa Constituição Republicana. É claro que para tanto 

devem ser interpretadas conforme seus princípios e preceitos – mas, de resto, assim 

deve ocorrer em relação a todas as normas jurídicas em vigor.
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Entretanto, analisada do ângulo formal, verificam-se vícios insanáveis especifi-

camente na Medida Provisória 2.180-35/2001, embora os demais regramentos esta-

belecidos por leis ordinárias permaneçam incólumes. 

Estes vícios constituem-se, em primeiro lugar, de não ter sido observado o 

pressuposto formal da urgência em relação à edição daquela Medida Provisória pelo 

Presidente da República, e, em segunda posição, não ser possível a regulação de 

matéria processual através de medida provisória, por força da vedação constitucio-

nal, trazida pela EC 32/2001.

É bom asseverar que, ainda que referida medida provisória fosse julgada in-

constitucional, pelos fatores aqui indicados, o que se admite apenas por cogitação, 

nessa hipótese voltariam a vigorar as normas anteriores, constantes da lei 

8.437/1992, 4.348/1964, e 9494/1997, já que independentes daquela regra 

provisória excepcional.

Feitas estas considerações acerca da constitucionalidade das normas que re-

gulam o pedido de suspensão, cumpre agora traçarmos linhas sobre a legalidade do 

mesmo, frente ao conjunto de normas processuais infraconstitucionais.

4.5

5.5 Legalidade do pedido de suspensão: o pedido de suspensão e 
a regra do artigo 558 do CPC

Superado o obstáculo mais tormentoso relacionado ao tema investigado, que é, 

sem dúvida, situá-lo e considerá-lo frente aos princípios constitucionais, além de dis-

secar os aspectos formais necessários para verificar se a medida provisória 2.180-

35/2001 respeitou todos os pressupostos indispensáveis para sua justificação, é ne-

cessário transcorrer brevemente sobre a legalidade do pedido de suspensão, agora 
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em face das normas infraconstitucionais que regulamentam o processo. Serviço bem 

mais simples que tomará emprestado poucas linhas.

O primeiro ponto de conflito, analisando-se por esse campo de visualização, é 

verificar qual relação há entre o instituto do pedido de suspensão e o artigo 558 do 

Código de Processo Civil, e quais as repercussões havidas entre um e o outro. Será 

que aquele artigo teria alterado a forma de interpretar o pedido de suspensão? Será 

que o teria até mesmo revogado? O artigo indicado possui a seguinte redação:

Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de pri-
são civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem cau-
ção idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de 
difícil reparação, sendo irrelevante a fundamentação, suspender o cumpri-
mento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.

Referida norma teve sua redação conferida pela Lei 9.139 de 30 de setembro 

de 1995131, o que, só por isso, seria capaz de afastar a cogitação de que ela teria re-

vogado as normas que instituem o pedido de suspensão, tendo em conta que a Me-

dida Provisória 2.180/35, base normativa do instituto, foi editada em 2001, ou seja, é 

posterior àquela norma. Não seria razoável presumir que o Presidente da República 

tivesse destinado medida provisória para regulamentar o procedimento de incidente 

revogado.

Outro fator que merece relevo, é que a norma aqui transcrita não faz distinção 

entre os agravos de instrumento interpostos pela fazenda pública daqueles de auto-

ria do jurisdicionado comum, ao passo que as regras do pedido de suspensão so-

mente contemplam às pessoas jurídicas cuja legitimidade nela são previstas. Por is-

so, igualmente, é que o instituto analisado não poderia ter sido revogado pela norma 

entalhada no art. 558 do Código de Processo Civil, já que mais específica do que 

ela, porquanto destinada especificamente à atuação da administração pública.

Entretanto, este artigo 558 dirige-nos a outras considerações. Uma delas pode 

levar a pensar que inauguraria uma espécie de competência jurisdicional concorren-

te supostamente havida entre o relator do recurso e o presidente do tribunal respecti-

131 Lei que alterou substancialmente o regime do agravo de instrumento.
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vo, já que ambos, em tese, poderiam analisar fundamentos idênticos acerca da ma-

téria (perigo de grave lesão).

Essa hipótese deve ser de logo descartada. Não se pode admitir que dois 

órgãos jurisdicionais compartilhem, simultaneamente, da competência para julgar 

uma dada questão. Seria, em aceitando essa possibilidade, admitir o bis in idem, o 

que contrariaria o princípio constitucional do juiz natural. Então, como resolver a si-

tuação?

Elton Venturi132 possui opinião de que ao ente público é assegurado as duas 

possibilidades de suspensão da decisão (através do recurso e do pedido de suspen-

são), mas, em optando por uma, estaria a outra vedada de ser perseguida, em razão 

do fenômeno da preclusão. Para tanto afirma que admitir a possibilidade de coexis-

tência da impugnação recursal e do pedido de suspensão não quer dizer que isso 

ensejaria ao ente público os dois caminhos simultaneamente para obter a suspensão 

dos efeitos da decisão almejada, fazendo ainda referência à necessidade de apura-

ção do interesse processual, o que só seria possível no caso concreto.

Para aquele processualista só existiria uma forma de solução: quando a fazen-

da pública optar por uma das vias para obter o mesmo fim – que é o de suspender a 

eficácia da decisão com a qual não se conforma – estará a ela vedada a obtenção 

do mesmo fim por outro meio, em razão da ocorrência da preclusão lógica e consu-

mativa.

Em primeira análise, essa é a conclusão que se chega, porém, a solução não 

nos parece ser tão simples assim, e o caminho que leva a ela origina-se no mesmo 

ponto que originou a conclusão tida por aquele doutrinador paranaense, isto é, a 

análise da ocorrência do interesse processual.

Para se chegar à conclusão de não ser possível impugnação por ambas as vi-

as, referido autor supõe que o interesse processual da fazenda pública é apenas um 

132 VENTURI, Elton, ob. cit., p. 100 e seguintes.



84

em todos os casos: o de obter a suspensão da eficácia da decisão que motivou o 

seu inconformismo. Mas isso não parece ser verdade. 

É que o interesse processual que inspira o pedido de suspensão pode, sim, ser 

distinto daquele que enseja a interposição do recurso. Isso porque, como é sabido, o 

pedido de suspensão possui, além de natureza jurídica própria, outros elementos 

que o distinguem dos recursos. Sobre esse ponto discorreremos em tópico específi-

co, e aqui nos ateremos apenas às distinções que importam para estabelecer a pos-

sibilidade de coexistência de interesses processuais distintos que levam a fazenda 

pública a aforar o pedido de suspensão e a interpor o recurso próprio. 

De fato, nem sempre esse interesse processual será o mesmo. Isso fica bas-

tante evidenciado quando se denota que somente a via do pedido de suspensão en-

seja a possibilidade da fazenda pública obter a suspensão da eficácia da decisão até 

o seu trânsito em julgado (art.4º, §9º, Lei 8437/1992), assim como somente o cami-

nho deste incidente permite, através de um mesmo procedimento, suspender deci-

sões distintas proferidas em quantos outros processos a imaginação puder supor 

(art. 4º, § 8º, Lei 8.437/1992). Por outro lado, somente a via recursal própria possibili-

ta a revisão e reversão integral da decisão, e só através da interposição do recurso a 

fazenda pública pode evitar o trânsito em julgado.

Assim, se a fazenda pública almejar, de uma só vez, obter a revisão integral da 

decisão atacada, evitando com isso o seu trânsito em julgado, além de obter provi-

mento que lhe favoreça em outros processos, bem como suspender a eficácia da-

quela mesma decisão até o seu trânsito em julgado, independente de instância juris-

dicional, nesse caso, poderá – aliás, deverá! – pois seria a única maneira disponível, 

ingressar com ambas as medidas: recurso próprio e pedido de suspensão.

Não há a sugerida competência jurisdicional concorrente, pois esta não se ma-

nifesta pelos motivos que se observa: primeiro porque a lei, ao conferir competência 

exclusiva ao presidente do tribunal respectivo para conhecer e processar o pedido 

de suspensão, o fez motivada por razões de interesse público – que serão minuden-

ciadas a seguir –, e que sem dúvida destacam a posição do referido órgão, distin-
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guindo-o clara e propositadamente do relator, que é julgador natural do recurso no 

tribunal. Ou seja, essa diferenciação propositada feita pela lei, coloca os órgãos juris-

dicionais referidos em situações de distinção hierárquica, sendo que somente ao pre-

sidente do tribunal cabe o processamento do pedido de suspensão fundamentado 

naqueles motivos de relevante interesse público.

Em segundo lugar, não há que falar-se nessa competência simultânea porque 

os aspectos analisados, por mais que se aproximem, sempre serão vislumbrados de 

perspectivas distintas: o relator do recurso dará mais ênfase ao cotejo jurídico envol-

vido, já que a ele competirá rever a decisão impugnada de acordo com seu conven-

cimento individual e consciência, embora seja sensível ao periculum in mora; o presi-

dente do tribunal, por sua vez, conferirá mais importância à verificação do risco e da 

gravidade da lesão envolvidos, que deve constituir-se – como dito apropriadamente 

pelo Min. Sepúlveda Pertence133 - de periculum in mora gravíssimo e qualificado pelo 

perigo trazido aos valores estabelecidos na norma específica, embora analise, ainda 

que através de juízo de delibação, o mérito de fundo da questão, sem, contudo, nele 

colocar qualquer elemento de convencimento seu. 

E nessa análise, conforme será discorrido em tópico próprio constante do capí-

tulo destacado ao procedimento, o presidente do tribunal não irá exercer juízo de 

convencimento algum. A apreciação se dará através de uma visão pragmática e não 

subjetiva: o presidente vislumbrará apenas a probabilidade de a decisão objeto do 

pedido de suspensão vir a ser modificada, à luz, apenas, dos elementos de jurispru-

dência dos tribunais superiores, sendo-lhe vedado expressar o seu convencimento 

particular e individual a respeito da matéria.

Na realidade, esse mínimo juízo de delibação acerca da matéria jurídica conti-

da na causa principal, a ser exercido pelo Presidente do tribunal ao apreciar o pedi-

do de suspensão, caracteriza-se por ultimar mero juízo de aferição, através do qual 

se constatará, de forma pragmática, a probabilidade de reforma da decisão objeto do 

pedido de suspensão. Não há juízo de convencimento, pois o presidente não irá por 

133 Voto no julgamento da AGSS 432/DF



86

a sua opinião a respeito da matéria debatida, mas apenas a vislumbrará em cotejo 

com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Talvez expliquemo-nos melhor se apresentarmos exemplos em que o direito 

processual civil brasileiro admite a ocorrência de situações semelhantes. Pegue-se o 

caso da reclamação, por exemplo.

Na reclamação constitucional ocorre situação parecida. Embora referido institu-

to não possua natureza jurídica de incidente, mas sim de ação134, é certo que a mes-

ma pode ocorrer, basicamente, em duas situações: (a) quando houver desrespeito à 

autoridade de decisão proferida por uma das cortes superiores (STJ e STF), ou (b) 

quando ocorrer usurpação da competência de uma das referidas cortes por outro tri-

bunal ou órgão jurisdicional. 

Apenas a título ilustrativo, pense-se na seguinte hipótese: uma determinada de-

cisão do STJ é desrespeitada no âmbito de outro processo, já que o julgador não sa-

bia da existência prévia daquele provimento proferido pelo indicado Tribunal Superi-

or. A parte prejudicada, então, ingressa com uma manifestação nos autos do proces-

so (ou mesmo agrava de instrumento, caso tenha a manifestação sido prolatada por 

juiz de primeiro grau), além de aforar reclamação no STJ. Ambas as medidas pos-

suem o mesmo fundamento, todas as duas destinam-se a obter provimento cuja efe-

tividade prática será idêntica, mas não há que se falar em jurisdição concorrente. Se 

a reclamação não for procedente, isso não impede o próprio julgador de reconhecer 

o direito da parte, embora o precedente certamente será considerado. De igual mo-

do, provido o pleito da reclamação, o juiz terá de submeter a ele, já que proferido por 

autoridade hierarquicamente superior e competente para analisar especificamente 

aquela questão.

Assim ocorre com o pedido de suspensão: o relator do recurso pode analisar 

se há perigo de grave lesão a valores de interesse público, mas isso não impede que 

o presidente o faça. Se o presidente entender presente aquele periculum in mora 

134 Ver DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Ale-
gre: Sérgio Antonio Fabris editor, 2000. p. 456-461.
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qualificado, a decisão terá sua eficácia suspensa, independentemente do entendi-

mento do relator. 

Daí, então, dizer que o artigo 558 do CPC não revogou ou alterou o procedi-

mento do pedido de suspensão.

4.6 Atribuição de competência ao presidente do tribunal para pro-
cessar e julgar o pedido de suspensão

Outra característica do pedido de suspensão capaz de trazer questionamentos 

acerca de sua legalidade e constitucionalidade é o fato da norma que regulamenta o 

seu procedimento ter atribuído competência exclusiva ao Presidente do Tribunal res-

pectivo para processar e julgá-lo. Essa regra é estabelecida em todas as formas de 

manifestação do pedido de suspensão, constante das leis 8.437/1992, 4348/1964 e 

9.494/1997.

Linhas atrás, concluímos que o instituto em análise não constitui afronta ao 

princípio constitucional do juiz natural, vez que as normas que o instituíram caracteri-

zam-se pela abstração e generalidade, e não se pode cogitar que as mesmas te-

nham sido promulgadas ex post facto, nem que tenham como finalidade determinar 

a competência para apreciar um determinado caso concreto, seja ele preexistente ou 

não.

Mesmo feita esta consideração, permanece na mente uma pergunta cuja medi-

tação parece ser necessária: porque o legislador fixou a competência do Presidente 

do Tribunal para apreciar o pedido de suspensão?

A questão se apresenta pertinente por ser verdade que o legislador bem pode-

ria atribuir essa competência ao próprio juiz processante da causa, ou ao relator do 

recurso respectivo, ou mesmo a outro membro do tribunal a qual o recurso será diri-

gido. Mas não, o legislador optou pela atribuição dessa responsabilidade ao presi-

dente do tribunal.
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O que faz o presidente do tribunal merecer essa distinção? Seria ele mais res-

ponsável que os demais membros do tribunal? Seria uma espécie de fiscal dos seus 

pares, que a eles vigia?

Em uma primeira e superficial análise a conclusão a que se poderia chegar foi 

de que o legislador assim estabeleceu visando facilitar a consecução da medida sus-

pensiva pela fazenda pública. Mas essa seria uma afirmação irresponsável. Primeiro 

porque assim pensar seria admitir como possível a torpeza do legislador no intuito 

de beneficiar a administração pública e o poder executivo, a cuja força incumbe mo-

derar, em razão do sistema de freios e contrapesos (e aqui nem se cogite afirmar 

que a lei teria sido produzida pelo próprio Chefe do Poder Executivo, vez que as me-

didas provisórias por ele editadas apenas regularam normas já criadas anterior-

mente por lei ordinária). Em segundo lugar, porque os presidentes dos tribunais são 

juízes togados, tão magistrados quanto seus pares, conscientes de suas atribuições 

constitucionais e do papel que devem exercer na sociedade, e se exceções há, ser-

vem apenas para confirmar a regra.

Os motivos do legislador foram outros, embasados em questões de interesse 

público. De fato, o Presidente parece ser órgão jurisdicional mais apropriado para 

decidir o incidente suspensivo. Primeiro, em razão do próprio cargo e de toda a litur-

gia que o acompanha. Segundo, por se encontrar mais afastado do calor do litígio e 

com ele menos envolvido, o presidente do tribunal se põe numa situação distante 

dos debates jurídicos inerentes ao processo bem como da condição íntima vivencia-

da pelas partes, e, portanto, teoricamente menos sensível aos anseios dos jurisdicio-

nados. O Presidente parece ser menos comprometido com a defesa de determinado 

ponto jurídico envolvido na questão e mais atento às preocupações institucionais.

Outro fator levado em consideração para essa distinção feita pelo legislador é 

que o presidente do tribunal, durante aquele período em que está no exercício da-

quele cargo, é, também, além de julgador, administrador público, já que responsável 

pela administração de um poder estruturado e complexo, que é o poder judiciário. Na 

circunstância do exercício do cargo de presidente é que os membros dos tribunais 

se deparam e aprendem a conviver com situações que de outro modo não lhe cruza-
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riam o caminho ao longo de sua vida profissional. É ali que amplia a noção que tem 

das conseqüências práticas das decisões judiciais proferidas por ele e pelos demais 

julgadores, adquirindo preocupações institucionais que talvez antes não possuísse.

É de se notar também que o presidente já recebe reconhecido destaque sobre 

os demais integrantes dos tribunais, não só no âmbito administrativo, como também 

do ponto de vista jurisdicional. Inegável que a atribuição constitucional de exercício 

do juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especiais conferem a eles 

poderes relevantíssimos, pois que lhes dão a possibilidade de decidir sobre o acór-

dão que pode ser revisado, e o que merece trânsito definitivo. Essa ponderação 

mostra-se mais importante quando se analisa a quantidade ínfima de agravos de ins-

trumento que são providos pelos tribunais superiores, o que denota a importância e 

razoável grau de acerto das decisões dos presidentes dos tribunais ordinários que 

negam admissibilidade aos recursos especial e extraordinário.

Essa escolha do legislador apresenta-se tanto mais apropriada quando perce-

bemos – e isso foi apresentado de forma passageira no tópico anterior, mas será 

aprofundado quando discorrermos sobre o processamento do instituto aqui analisa-

do – que ao presidente cabe exercer um mínimo juízo de delibação a respeito da 

matéria jurídica versada na causa principal, caracterizado em analisar a probabilida-

de de reforma da decisão objeto do pedido de suspensão cotejando-a com a juris-

prudência dominante e pacífica dos tribunais superiores. Ou seja, mais uma vez, o 

legislador elegeu o presidente do tribunal como responsável em analisar os casos 

concretos em comparação com as decisões das cortes especial e extraordinária.

Além disso, como se não bastassem, a jurisprudência consolidou entendimento 

de ser exclusiva dos presidentes dos tribunais ordinários, e de nenhum outro mem-

bro do tribunal, a competência para apreciar medida cautelar que visa atribuir efeito 

suspensivo a recurso especial ou extraordinário ainda não admitido135. Nesses ca-

135 A Súmula 634 do STF diz: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar
para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilida-
de na origem”.
A Súmula 635 do mesmo tribunal resolve: “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido
de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.
É sabido que o STJ admite temperamentos a essas súmulas, verificada a situação concreta e a ur-
gência iminente.
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sos, o presidente do tribunal pode conceder efeito suspensivo a medidas cautelares 

de modo a suspender julgados de suas turmas, câmaras, ou mesmo do órgão máxi-

mo do tribunal. Contra essa decisão, não caberia sequer recurso, mas apenas o 

aguardo da subida do recurso especial ou extraordinário para, aí sim, realizar-se o 

pedido de revisão. 

Assim, verifica-se que a constituição e a jurisprudência atribuem competência 

jurisdicional relevante e destacada para o presidente dos tribunais, de forma que não 

há nenhuma ilegalidade na lei ordinária que também o faça. Essa distinção, relacio-

nada ao pedido de suspensão, é feita em razão do interesse público relevante, confi-

gurado na proteção daqueles valores estatuídos na norma regente. O presidente do 

tribunal apresenta-se em posição que lhe confere mais serenidade, maior senso de 

responsabilidade institucional, destacada ciência das conseqüências práticas das de-

cisões judiciais para o dia a dia da administração. Enfim, a escolha feita pelo legisla-

dor obedece, pelo menos em tese, aos apelos do interesse público que devem orien-

tar a nobre função legislativa.



5 NATUREZA JURÍDICA

5.1 Diversas posições doutrinárias

A definição da natureza jurídica do Pedido de Suspensão não tem se mostrado 

tarefa fácil nem tampouco ato sobre o qual não tenha havido polêmica no âmbito 

doutrinário e jurisprudencial. Raras são as concordâncias havidas entre autores, e o 

tema encontra-se longe da unanimidade. 

Ao longo do tempo, até os dias atuais, durante o período de evolução legislati-

va do Pedido de Suspensão, detalhadamente narrado em tópico anterior, a discus-

são tornou-se mais açulada, decerto em razão de que estudos mais aprofundados 

têm sido consagrados ao tema – e isso em decorrência da vulgarização do uso des-

sa medida pelo Poder Público de modo geral, ocorrida no decorrer do já mencionado 

segundo grande ciclo de propagação das normas atinentes ao pedido de suspensão, 

findo em 2001, com o congelamento da MP 2180-35.

Antigamente, quando o pedido de suspensão era medida de rara utilização, le-

vada adiante somente em casos excepcionais condizentes com a gravidade da situa-

ção, pouco na doutrina era dedicado ao assunto. Não raro, o pedido de suspensão 

era tratado de forma singela nos estudos destinados ao mandado de segurança. E 

só.

Mas de 1992 para os dias de hoje, com o uso disseminado pelo Estado do re-

querimento de suspensão em desfavor do cidadão/jurisdicionado, motivou-se o apri-

moramento da doutrina especializada e, consequentemente, a proliferação de cor-

rentes divergentes, especialmente sobre esse tema que, a despeito de sua aparên-

cia simples, não é de fácil solução.
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A caracterização da natureza jurídica do Pedido de Suspensão ainda é obra 

para muitos alarifes, mas, sem dúvida, sua importância é vital para a sistematização 

do instituto. É essencial o conhecimento do regime jurídico em que o mesmo se inse-

re, para sua melhor aplicação, de acordo com os princípios de nosso ordenamento. 

Elton Venturi, sobre o tema, é peremptório:

Com efeito, estamos convencidos de que o uso desmesurado e injustificado 
dos pedidos de suspensão ao longo de todos esses anos deve-se, em gran-
de parte, precisamente à falta de uma identidade técnica, à indefinição sis-
temática do instrumento.
[...]
Por isso, somente a partir da elucidação da natureza jurídica dos pedidos 
de suspensão é que se viabiliza sua correta interpretação e aplicação, inclu-
sive sob a ótica do princípio constitucional do devido processo legal, recha-
çando-se uma visão simplista do instituto, responsável pelo favorecimento 
de toda sorte de cassações arbitrariamente deferidas ao arrepio do sistema 
jurídico, muitas vezes até mesmo sem a análise criteriosa do caso concre-

to136.

Veremos adiante que o instituto, ao longo do tempo, sofreu mais influências de 

uma do que de outras correntes doutrinárias. Uma delas, em especial, sobre a qual 

primeiro nos debruçaremos no tópico posterior, se proliferou como erva daninha, 

contaminando o pensamento dos juristas ao longo de muito tempo, especialmente o 

daqueles que dignificam nossas cortes de justiça – inclusive as superiores. 

Usamos essa referência depreciativa propositadamente: um dos desígnios fun-

damentais desse trabalho é afastar de vez do inconsciente jurídico a conotação polí-

tica com a qual o instrumento da suspensão foi e é tão identificada.

A iniciativa não é das mais fáceis: desaprender os conceitos antigos, apagar da 

memória aquilo com o qual o ouvido já se acostumou a escutar, fazer tabula rasa 

descuidando a lembrança das experiências antigas, talvez seja o maior e mais desa-

fiador obstáculo que enfrenta o pesquisador ou estudioso de alguma matéria. Não 

ocorre diferente com os operadores do direito. 

O tópico posterior, o dirigimos especialmente àqueles juristas integrantes dos 

tribunais de justiça e que, talvez conduzidos por preconceitos, por idéias arraigadas 

nunca antes questionadas, fruto de experiências antigas, não tenham se permitido a 

136 VENTURI, Elton, ob. cit. , p. 46-47.
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oportunidade de pô-las em movimento, tirar-lhes a poeira amontoada pelo tempo, re-

cuperar-lhes a essência, separando assim o que serve para uso futuro, deixando o 

que não é mais útil para a referência histórica. Esse é o caminho para o reaprendiza-

do, empreitada mais difícil do que o ato de aprender pela primeira vez. 

5.2 Natureza político-administrativa

Historicamente, o pedido de suspensão tem sido identificado como um instituto 

com fortes raízes políticas. 

Essa atribuição, de possuir esse instituto caráter político – que nos parece equi-

vocada –, se funda em duas premissas: A primeira, de que aqueles valores escolhi-

dos pelo legislador como passíveis de ensejar o requerimento de suspensão seriam 

fincados em atributos de cunho extrajurídico, discricionário, alheios à apreciação jurí-

dica. A segunda, decorrente dessa primeira, afirma que a análise do pedido pelos 

presidentes dos tribunais se daria em razão de uma função político-administrativa 

atribuída pela Lei, e que possuiria tal grau de importância a ponto de sobrepujar o 

ato jurisdicional em que consiste a decisão a ser suspensa.

Essa tendência é histórica, como se disse, e muitos dos primeiros estudiosos 

do pedido de suspensão dela compartilham, e talvez por isso boa parte da jurispru-

dência assim a visualize, calcada nas lições mais conservadoras. 

Othon Sidou137, hoje presidente da academia brasileira de letras jurídicas, um 

dos primeiros a escrever sobre o instituto em tela e a endossar essa linha de pensa-

mento, afirma que o mesmo seria medida incidente com caráter extraprocessual, de-

corrente da supremacia do interesse público sobre o privado, verificado através do 

exercício do poder de polícia pelo Presidente do Tribunal. “É com efeito o interêsse 

público, e só em atenção a êle, que justifica e autoriza o movimento de presidente de 

tribunal no exercício do poder de polícia”, arremata aquele autor.

137 SIDOU, J.M. Othon. Do mandado de segurança. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, p. 
452-453
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Outro argumento aventado pela corrente administrativista entende que a deci-

são acerca do pedido de suspensão não configuraria um julgamento, porque proferi-

da pelo Presidente dos Tribunais, os quais não constituiriam órgão julgador. Ainda 

na opinião destes doutrinadores, o Presidente de Tribunal, ao conhecer e decidir o 

pedido de suspensão, não estaria, com isso, realizando julgamento, e sim proferindo 

decisão meramente administrativa. 

Seria a medida espécie de requerimento administrativo dirigido de um poder (o 

executivo), a outro (o judiciário).

Outro fator que pode ter levado a alguns juristas comungarem dessa posição, é 

a competência exclusiva, por imposição legislativa, dos presidentes dos tribunais pa-

ra a apreciação do pedido de suspensão, em nítida posição de destaque em relação 

aos julgadores naturais do processo – p. ex. o próprio juiz da causa, o desembarga-

dor ou o ministro relator do recurso respectivo, etc.

Todavia, conforme explicado com mais minúcia no item anterior, verifica-se que 

essa opção legislativa possui razão de ser e não é aleatória. 

A falta de estudos mais aprofundados a respeito do tema é o principal elemento 

que conduziu essa tese à condição de quase unanimidade nos Tribunais pátrios. Na 

realidade, conforme assinalado por Cândido Rangel Dinamarco138, a ausência de sis-

tematização do tema por longo período o situou num patamar de enigma protegido 

por segredos quase impenetráveis.

5.2.1A natureza política na visão dos tribunais

138 “Tal instituto permanece à sombra dos ricos progressos da doutrina brasileira do mandado de se-
gurança e ainda constitui, para todos nós intérpretes, uma verdadeira ilha de mistérios a desvendar.
E, quando caminhar sem rumo e sem norte por entre tais mistérios traz o risco de injustiças e des-
vios, torna-se aguda a necessidade de perquirir e meditar adequadamente, para que da ausência de
uma sólida edificação conceitual não decorram males inquinadores dos verdadeiros objetivos do sis-
tema processual-constitucional.” DINAMARCO, Cândido. Suspensão do mandado de segurança pelo
presidente do Tribunal. Revista de processo, n 105, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 193. 



95

A natureza política atribuída ao pedido de suspensão praticamente adquiriu 

condição de unanimidade em nossos tribunais de justiça, inclusive em cortes supe-

riores de importância fundamental para o nosso ordenamento, como o Superior Tri-

bunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. E a unanimidade, como bem consta-

tado por Humberto Ávila139, ofusca o interesse pelo estudo e conhecimento crítico de 

um determinado objeto, ao mesmo tempo em que promove a crença de que as coi-

sas são de determinada maneira porque são, e pronto.

Não se deve desconsiderar, tampouco, que os julgadores competentes para 

apreciar os pedidos de suspensão – justamente os presidentes dos Tribunais –, são 

normalmente magistrados de carreira que se deparam pela primeira vez com a medi-

da quando assumem a direção da corte que integram, tornando-se, pelo menos ini-

cialmente, quase reféns das razões aduzidas pelas pessoas de direito público legiti-

madas e das opiniões consolidadas pelo tempo e estabelecidas no conteúdo das de-

cisões dos antecessores do cargo ocupado. 

Por causa disso, a nosso ver, é que o caráter político atribuído ao pedido de 

suspensão de certa forma que se imiscuiu no inconsciente coletivo jurídico, sendo 

considerado e defendido por muitos até hoje como atributo inseparável do incidente 

em análise. 

Muitas vezes, conforme será verificado, nem sempre ao sustentar a natureza 

política do instituto os julgadores fundamentam a afirmação no caráter extrajurídico, 

em decorrência do tumulto causado pela ausência de sistematização e conhecimen-

to amplo da matéria.

A título de ilustração, em julgamento recente da Corte Especial do STJ, em que 

se apreciou o Agravo Regimental no Pedido de Suspensão 170/DF (AgRg 170/DF),  

aquele órgão acostou-se, por unanimidade, ao voto do Ministro Edson Vidigal, então 

Presidente, que assim estabeleceu:

139 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 2. ed.
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 18.



96

O certo é que – e isso está na decisão agravada – a suspensão de liminar, 
atividade meramente política, em que o ato presidencial não se reveste de 
caráter revisional, não substitui a via recursal própria, mas apenas avalia a 
potencialidade lesiva da medida concedida contra os valores juridicamente 
protegidos, ex vi Lei nº 8.437/92, art. 4º, não abrindo espaço para análise de 
questões de mérito da causa em que proferida, que hão de ser examinadas 
nas vias ordinárias. Também não se examina eventual ilegalidade, erro de 
procedimento ou de julgamento na decisão, restrita que é sua análise à 
ocorrência da hipótese de incidência da lei regente.140

Todavia, conforme será mais detalhado, percebe-se que a despeito das consi-

derações feitas pelo Min. Edson Vidigal, então Presidente do STJ, não parece ser 

que aquele Tribunal se acoste à tese da natureza político-administrativa do instituto 

da suspensão. É que apesar de assim sustentar de forma expressa, percebe-se pela 

fundamentação de suas asserções, que a real intenção de dar esse contorno político 

é antes a de descaracterizar a natureza recursal do instituto, vedando a sua utiliza-

ção como meio de revisão da decisão a ser suspensa, do que propriamente susten-

tar que a apreciação do requerimento de suspensão não caracterizaria ato judicante, 

sendo, portanto, desvinculada da atividade jurisdicional.

Em verdade, evidencia-se que a fundamentação emprestada não conduz à 

conclusão demonstrada. 

Isso fica bem claro com a leitura de outros julgados da Corte Especial do STJ, 

sobretudo aqueles que têm por condução os votos do Min. Edson Vidigal, como 

exemplo o decidido nos seguintes processos:  AgRgSLS 137/DF141, AgRgSS  

1.457/MT142, AgRgSS 1453/BA143, AgRGSS 1503/PB144, e AgRgSTA 19/DF145. Nes-

tes processos, em que pese constar da ementa a afirmação de tratar-se o pedido de 

suspensão de medida de cunho político, ao examinar-se o corpo do voto, verifica-se 

que nada lá se encontra a esse respeito. Por outro lado, naqueles votos há sempre a 

justificação de que o pedido de suspensão não se prestaria à revisão da decisão ata-

cada.

140 Julgado em 20.03.2006, DJ 10.04.2006, p. 93. Destaque não constantes do original.
141 Julgado em 20.03.2006, DJ 10.04.2006, p. 91.
142 Julgado em 29.06.2005, DJ 19.09.2005, p. 173.
143 Julgado em 29.06.2005, DJ 19.09.2005, p. 173.
144 Julgado em 03.08.2005, DJ 19.09.2005, p. 174.
145 Julgado em 19.05.2004, DJ 07.06.2004, p. 144.
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Daí dizer-se que os julgadores por vezes parecem confundir-se entre ter o pedi-

do de suspensão característica e atributos políticos, no sentido de que nele o julga-

dor deve se ater apenas à verificação da existência de um dos bens protegidos pela 

lei (ordem, saúde, segurança e economia públicas), e por isso não tem o condão de 

ensejar o reexame ou reforma da decisão, do que pelo aspecto de tratar-se esse ins-

tituto de medida administrativa, alheia à atividade judicante, em sede da qual o presi-

dente do tribunal exerceria juízo discricionário, baseado em senso de conveniência e 

oportunidade, típico de ato administrativo – como querem aqueles doutrinadores su-

pracitados.

As decisões antes transcritas e citadas, não são as únicas nem foram as pri-

meiras proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e tampouco foi o Minis-

tro Edson Vidigal quem primeiro estabeleceu essa corrente teórica. Elas mereceram 

primazia porque emanadas do órgão máximo daquela Corte Superior. 

É como afirmado linhas atrás: o tempo consolida lições, estabelece preconcei-

tos, e por isso é que é mais difícil aprender novos conceitos, do que modificar os 

conceitos antigos, reaprendendo. Mas desde 1997 essa controvérsia encontra adep-

tos naquela instância especial, conforme a decisão relatada pelo Min. Ari Pargendler 

cujo trecho que interessa ao presente trabalho segue abaixo transcrito:

[...] a competência para examinar o pedido de suspensão da execução de 
medida liminar ou de sentença em mandado de segurança está atribuída, 
quanto à forma e quanto à conveniência, exclusivamente ao Tribunal a que 
o juiz que proferiu uma ou outra está vinculado.
Tal é a conseqüência da natureza do juízo exigido para o exame desse pe-
dido; trata-se de juízo político (no sentido nobre do termo), a respeito dos 
efeitos do ato impugnado, se lesivo ou não, “à ordem, à saúde, à seguran-
ça, e à economia públicas” (Lei n. 4.348, de 1964, art. 4º).
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Quer dizer, não se cuida de juízo de legalidade que possa ser controlado 

em recurso especial. 146

Depois disso muito se discutiu naquele Superior Tribunal sobre a possibilidade 

ou não de conhecimento de recurso especial interposto contra julgamento, pelo 

plenário dos tribunais, de agravo interno contra decisões do presidente proferidas 

em sede de pedido de suspensão. A tese até hoje prevalente é a endossada pelo 

Min. Ari Pargendler147, conforme opinião dantes destacada, a de que não se deve co-

nhecer do recurso especial, e muitos ministros assim querem crer apoiados no fun-

damento de que a decisão da suspensão teria o indigitado caráter político.

Por possuir considerável importância doutrinária e, sobretudo, de ordem práti-

ca, além de implicar em considerações alheias ao tema da natureza jurídica, não tra-

taremos da questão do cabimento ou não de recurso especial contra a decisão (jul-

gamento) do plenário dos tribunais proferida em face dos agravos internos interpos-

tos contra a decisão do presidente que aprecia o pedido de suspensão, pois que le-

varia as digressões que impossibilitariam o desenvolvimento deste tópico. 

A atual presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo sobre o tema148, já 

manifestou sua adesão aos partidários desse pensamento. São de sua pena as se-

guintes palavras:

O requerimento de suspensão não constitui, portanto, recurso e, menos ain-
da ação. Nele não há espaço para contraditório, ainda que o Presidente 

146 AGA 121.340, rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Turma, julgado em 16.12.1996, DJ 03.03.1997, apresen-
ta a seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL SUSPENDENDO A
EXECUÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
A decisão que suspende a execução da medida liminar em mandado de segurança na forma do arti-
go 4. da Lei 4.384/1964, é resultado de juízo político a respeito da lesividade do ato judicial à ordem,
à saúde, à segurança e à economia públicas, sendo da estrita competência do Tribunal (presidente e
plenário) a que o juiz que a proferiu está vinculado; não se sujeita a recurso especial, em que as con-
trovérsias são decididas à base de juízo de legalidade. Ressalva do ponto de vista do Ministro Pádua
Ribeiro, que também negou provimento ao agravo regimental, mas por outra motivação. 
Com alguma ligação sobre o assunto, em 1994, ao julgar o REsp 48.492, de relatoria do Min. Garcia
Vieira, a Primeira Turma do STJ, unanimemente, entendeu “incabível o recurso especial contra deci-
são do presidente de Tribunal Regional Federal que indefere liminarmente pedido de suspensão de
segurança”(julgado em 01.06.1994, DJ 01.08.1994). Percebe-se, no caso, que não se trata de não
conhecimento do recurso por ser a decisão da suspensão calcada em critérios políticos, mas pelo
motivo de não ter-se exaurido a instância ordinária.
147 Ver decisão proferida no AgRgMC 8937/SP, relator Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, julga-
do em 26.10.2004, em que se enaltece o “viés eminentemente político” do pedido de suspensão.
148 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão de sentença e de liminar. Revista de Processo, v. 97,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
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possa, ao seu exclusivo critério, ouvir a parte requerida e o órgão do Minis-
tério Público (§2º do art. 4º da Lei 8.437/1992). De tudo isso se conclui que 
nesta excepcional autorização a presidência exerce atividade meramente 
política avaliando a potencialidade lesiva da medida concedida e deferindo-
a em bases extrajurídicas. Porque não examina o mérito da ação, nem 
questiona a juridicidade da medida atacada, é com discricionariedade 
própria do juízo de conveniência e oportunidade que a presidência avalia o 
pedido de suspensão.

Até a elaboração deste trabalho, ainda não havia nenhuma manifestação da 

eminente Min. Ellen Gracie em Pedidos de Suspensão sob sua competência no atual 

exercício da presidência da Corte Constitucional. Não se pode saber se, agora, exer-

cendo a venerável função de Presidente do mais expressivo órgão jurisdicional do 

país, comandante de um dos poderes da República, a Min. Ellen tenha modificado 

sua maneira de pensar, principalmente no que diz respeito a admitir a mitigação dos 

mais básicos princípios constitucionais do processo. É de se idealizar que sim.

Convém destacar, que dentre os componentes dos Tribunais Superiores, há jul-

gadores que compreendem melhor a natureza do instituto aqui analisado. No Supre-

mo Tribunal Federal, por exemplo, merece destaque a opinião sensata do Min. Se-

púlveda Pertence acerca do tema da suspensão, no que se refere a essa apregoada 

tonalidade política. Referido Ministro já se manifestou da seguinte forma:

Verdadeiramente inconciliável com o Estado de Direito e a garantia constitu-
cional da jurisdição seria impedir a concessão ou permitir a cassação da se-
gurança concedida, com base em motivos de conveniência política ou admi-
nistrativa, ou seja, a superposição ao direito do cidadão das “razões de Es-
tado”.149

Embora exceções como essas em algumas ocasiões possam ocorrer – e aqui 

se escusa o autor caso não tenha feito outros destaques merecidos –, a maioria das 

opiniões, contudo, aplaudem a tese da natureza política do instituto.

5.2.2Política: etimologia e semântica

Por ora, o que importa é que essa indistinção semântica feita pelo julgador – e 

note-se que os exemplos citados foram extraídos de julgados do Superior Tribunal 

de Justiça, instância máxima da jurisdição infraconstitucional, bem como da opinião 

149 AGRSS 1149-9/PE
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da atual Presidente do Supremo Tribunal Federal – suscita mais problemas do que à 

primeira vista se poderia prever.

É que a expressão “decisão de cunho político” sugere em si sentidos e signifi-

cados que podem dar ensejo a interpretações errôneas, incoerentes com o nosso or-

denamento e a própria natureza do instituto. Caindo em mãos nem tão magnânimas, 

porém astutas, pode servir de escada ao abuso e uso interessado, casuístico, detur-

pador da função, por vezes nobre, para a qual a medida foi inicialmente concebida. 

Essa alcunha, empregada por uma Corte de tão indiscutível importância – co-

mo o STJ – e por uma magistrada de tão notável destaque – como a Min. Ellen Gra-

cie – tem conduzido à aplicação incorreta e exorbitante da medida suspensiva.

Poder-se-ia argumentar que este autor é demasiado rigoroso ou crítico em ex-

cesso, afinal tratar-se-ia de mero equívoco semântico. Não se trata disso, pois, em 

Direito, a linguagem exerce especial importância, não sendo mesmo exagerado dizer 

que, em dado modo de considerar, Direito é linguagem. É por isso que, no dizer 

apropriado de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas150, “a doutrina tem aberto os olhos pa-

ra a realidade de que uma análise mais completa do discurso jurídico (rectius, do dis-

curso normativo) há de considerar mais aprofundadamente suas implicações lingüís-

ticas”.

Assim é que a hermenêutica preocupa-se especialmente com a sintaxe, como 

objeto da interpretação gramatical, quando se anseia traduzir o significado de uma 

dada estrutura de expressões normativas, no dizer preciso daquele Desembargador 

do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e Doutor pela PUC/SP. Com mesma in-

tensidade e força, o hermeneuta é atento à semântica, agora matéria sobre a qual 

150 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris editor, 2000, p. 37.
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se inclina a interpretação literal, que se evidencia na intenção de verter o sentido de 

uma dada palavra, inserida em um contexto normativo específico151.

Estabelecido então: a semântica possui importância que não pode se deixar ol-

vidar, já que é elemento fundamental da interpretação, instrumento indispensável à 

aplicação do Direito. Não se está aqui no mero exercício de pesquisa vocabular, co-

mo bem colocado por Marcelo Navarro152.

A palavra “política” possui, para seguir-se adiante com o trabalho, amplo signifi-

cado. A definição encontrada no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa apresenta 

as mais variadas acepções, oscilando desde “arte ou ciência de governar”; passando 

por “série de medidas para obtenção de um fim”; podendo significar também o “con-

junto de opiniões e/ou simpatias de uma pessoa com relação à arte ou ciência políti-

ca, a uma doutrina ou ação política”; ainda em alguns casos adquirindo a conotação 

de “habilidade de relacionar-se com os outros tendo em vista a obtenção de resulta-

dos desejados”; possuindo por fim sentido figurado de “astúcia, maquiavelismo no 

processo de obtenção de alguma coisa” 153.

Vê-se, sem dificuldade, que a semântica pode trazer conotações absoluta-

mente equivocadas e é importante que as Cortes Superiores não abram espaços pa-

ra essas interpretações imprecisas. Despiciendo fazer referências aos disparates 

que podem advir do admitir-se legítima a interpretação de que o pedido de suspen-

são é medida decorrente da astúcia ou maquiavelismo da Fazenda Pública, que es-

taria agindo meramente no interesse de obtenção de alguma coisa (a suspensão) e 

não na defesa do interesse público, respeitando a supremacia deste sobre o privado, 

enquanto a decisão objeto da suspensão ainda não adquiriu caráter definitivo. 

151 Mais sobre o assunto, inclusive sobre as implicações ocasionadas no Direito pela Semiótica, que 
é a teoria geral dos signos, sinais e linguagens, o que importou em maior atribuição de importância e 
destaque da análise lingüística no Direito, ver DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Existência, vigên-
cia, validade, eficácia e efetividade das normas jurídicas. Revista da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, n. 2, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 155-170, bem como FERRAZ JR., Tercio Sam-
paio. Teoria da Norma Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 1978. 
152 NAVARRO, Marcelo, ob. cit. , p. 39.
153 Ver HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicioná-
rio Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2253, verbete Política, especifi-
camente itens 1, 3, 3.1, 6.1, 8 e 9.
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Em sua compreensão clássica, que remonta à Aristóteles, o termo política, 

apresenta, no dizer de Norberto Bobbio154, o significado de arte ou ciência do gover-

no, ou seja, de reflexão sobre as coisas da cidade. 

Na era moderna, ainda de acordo com aquele autor, o termo perdeu o seu sig-

nificado original, tendo sido substituído por expressões tais como “ciência do Esta-

do”, “doutrina do Estado”, “ciência política”, “filosofia política”155.

Nos dias atuais, a conceituação de política, assim considerada como forma de 

atividade humana, está intimamente ligada ao conceito de poder156. Thomas Hob-

bes157, vislumbrando essa relação interdependente entre política e poder, já afirmou 

que aquela seria consistente nos meios adequado à obtenção de qualquer vanta-

gem, ou, na pena de Bertrand Russel158, seria o conjunto de meios que permitem 

conseguir os efeitos desejados. Em arremate, Norberto Bobbio assevera que:

o poder político pertence à categoria do poder de um homem sobre outro 
homem [...] O poder político, enfim, funda-se sobre a posse dos instrumen-
tos através dos quais se exerce a força física (armas de todo tipo e grau): é 
o poder coativo no sentido mais estrito da palavra. Todas as três formas de 
poder [poder econômico, poder ideológico e poder político] instituem e man-
têm uma sociedade de desiguais, isto é, dividida entre ricos e pobres, com 
base no primeiro, entre sapientes e ignorantes, com base no segundo, entre 
fortes e fracos, com base ao terceiro: genericamente, entre superiores e in-
feriores.159

Daí porque o jurista deve repudiar de maneira veemente a identificação dessa 

medida judicial com o termo política.

5.2.3Natureza política – fragilidade dos argumentos

154 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Organiza-
da por, Michelangelo Bovero. Tradução de Daniela Beccaccia Versiani..Campus, Rio de Janeiro: Ori-
ginal, 2000, p. 159.
155  Ibid., p. 160.
156 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 11. ed.
Universidade de Brasília: Brasília. 1998. v. 2, p. 954, verbete Política, item II – A tipologia clássica
das formas de poder.
157  HOBBES, Thomas, ob. cit., 2000, p. 160.
158  RUSSEL, Bertrand apud BOBBIO, Norberto, ob. cit., 2000, p 161.
159  BOBBIO, Norberto, ob. cit., p. 161-163.
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Não se pode admitir a atribuição do adjetivo político ao instituto do pedido de 

suspensão.

Isso ocorre seja porque, juridicamente, não há como definir-se o pedido de sus-

pensão como mero ato administrativo (não judicial), nem atribuir ao ofício de apreciá-

lo a característica de ato discricionário, não judicante; seja porque o significado que 

dela decorre é desarmônico com todo o ordenamento jurídico, visto que lançaria o 

entendimento de que o Presidente do Tribunal, ao apreciar aquele pedido, estaria de 

certa forma que subordinado ao interesse do administrador, que é o de obter a sus-

pensão (vantagem, efeito desejado), como se estivessem essas autoridades (presi-

dente e entidade requerente do pedido) em situação de fracos e fortes, inferiores e 

superiores. Como se o Presidente o Tribunal fosse dependente, subordinado hie-

rárquico da autoridade ou pessoa de direito público requerente da medida. 

Ou ainda que a concessão da suspensão estivesse condicionada apenas ao in-

teresse e ao alvedrio do Executivo, como se para o seu deferimento bastasse mera 

solicitação da Administração, conduta mais próxima do fisiologismo reprovável do 

que da análise jurídica responsável.

Contra essa tese sustentam-se, além daqueles já discorridos, dois argumentos. 

Inicialmente, o de que o Presidente de Tribunal faz, sim, vezes de órgão julgador, 

pois já desempenha tal função quando exerce o juízo de admissão dos recurso ex-

traordinários (no caso dos Presidentes de Tribunais de segunda instância e do Supe-

rior Tribunal de Justiça), e dos recursos especiais (aqui somente no caso dos Presi-

dentes de Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais). De igual modo age 

como órgão julgador isolado nos casos em que aprecia Medida Cautelar aforada no 

intuito de ver emprestado efeito suspensivo aos recursos Especial e Extraordinário 

quando ainda não ultrapassada a fase de admissão dos mesmos (exercício do juízo 

de admissibilidade). Há quem sustente, ressalte-se, que dessa decisão não cabe re-

curso.
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O argumento derradeiro dá-se por dedução lógica: não faria sentido, no nosso 

sistema jurídico, cogitar-se da possibilidade de uma decisão administrativa se sobre-

por a uma decisão judicial.

Segundo bem assinalou Elton Venturi160, aceitar essa colocação é subverter a 

cláusula pétrea que estabelece o princípio da separação de poderes (CF, art. 60, 

§4º, III), além de contrariar o princípio da segurança jurídica, estimulando arbitrarie-

dades e desvirtuando o Estado Democrático de Direito.

De fato, pensar dessa forma infringe a independência do Poder Judiciário, colo-

cando em risco a autonomia da função jurisdicional, pois que estaria sujeito a verda-

deiro controle dos órgãos administrativos, em detrimento de sua independência.

Ora, ainda que assim ocorresse se decisão administrativa fosse óbvio que a 

parte prejudicada poderia ingressar com mandado de segurança, contra o ato do 

presidente ou contra a decisão do agravo interno pelo plenário do tribunal local, ten-

do em vista o princípio do direito de ação, ou da inafastabilidade da jurisdição (CF, 

art. 5º, inciso XXXV). Ocorre que a própria lei de regência prevê o recurso do agravo 

interno161, daí, também, dizer-se que não se trata de requerimento administrativo.

Além do mais, nas decisões do STJ, algumas das quais citadas acima, outras 

detalhadamente estudadas posteriormente, o fundamento utilizado para o não co-

nhecimento do Recurso Especial não guarda conexão com o possuir ou não contor-

nos políticos do pedido de suspensão. Na verdade, como se depreende daqueles jul-

gados, o não conhecimento se dá porque o STJ só poderia, no entender daqueles 

Ministros que participaram do julgamento, exercer o juízo de legalidade, pois a veda-

ção contida na súmula 7162, os impediria de analisar a questão da lesividade àqueles 

valores encerrados na norma específica. 

Ora, mas essa tampouco é justificativa para atribuir cunho político à decisão 

que aprecia o pedido de suspensão. Certo ou errada, a posição do Superior Tribunal 

160  VENTURI, Elton, ob. cit., p. 53.
161 Art. 4º §3º da Lei 8.437/1992 e caput do art. 4º da Lei 4.348/1964.
162 Súmula 7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
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de Justiça acerca do conhecimento de Recurso Especial nada tem que ver com o su-

posto caráter político da decisão, mesmo porque o não conhecimento se dá por 

aquele motivo indicado, o da vedação ocasionada pela súmula 7 daquela Corte, e is-

so em absolutamente nada inspira caráter político à medida.

Se dessa maneira não fosse, todo acórdão que ocasionasse Recurso Especial 

posteriormente não conhecido por afronta à súmula 7 poderia ser considerado de cu-

nho político, pois  teria apreciado questões que o prisma do juízo da legalidade não 

permitiria perscrutar. Todo julgamento acerca de matéria de prova seria considerado 

julgamento político. Bem como todo e qualquer recurso oriundo de decisão 

interlocutória que apreciou medida cautelar ou pedido de tutela antecipada, vez que 

se fundamentam, igualmente, em pressupostos indeterminados, como periculum in 

mora, fumus boni iuris, verossimilhança da alegação, prova inequívoca, etc163.

Assim também, com maior razão, seria política a decisão do Presidente de Tri-

bunal que atribuísse efeito suspensivo à Recurso Especial ou à Recurso Extraordiná-

rio, ao apreciar medida cautelar interposta antes do exercício do juízo de admissibili-

dade. Mas se sabe que assim não ocorre.

A razão pela qual muitos atribuem ser política a decisão do pedido de suspen-

são, qual seja a de que o presidente do tribunal deve sopesar a garantia de efetivida-

de das decisões judiciais, que é, ao cabo e ao fim, a garantia da jurisdição, ante a 

proteção de alguns valores caros ao interesse público (no caso sub oculli, o a ordem, 

economia, saúde e segurança públicas), não passa, na verdade, de aplicação do 

princípio da proporcionalidade, ao caso concreto. Não é, nem nunca poderia ser, 

exercício do poder de polícia. 

Na opinião de Marcelo Abelha Rodrigues, embora a proteção aos interesses 

públicos seja princípio típico da atividade administrativa, isso não impede que inspi-

re, outrossim, a atividade jurisdicional a fim de buscar evitar-se a lesão àqueles valo-

res pré-estabelecidos.

163 VENTURI, Elton, ob. cit., p. 55.
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A preocupação deste autor em infirmar com ímpeto e intensidade essa conota-

ção política atribuída ao tema em estudo encontra fundamento e respaldo no perío-

do processual hoje vivenciado, em que se pretende, a todo custo, ultrapassar as idéi-

as antigas, os conceitos pré-concebidos; em que o Judiciário caminha para assumir 

de forma cada vez mais proeminente o seu papel, facilitando o acesso à justiça, dei-

xando de usar o formalismo exacerbado como arrimo para deixar de lado a aprecia-

ção das questões que lhe são postas164.

Não estamos aqui, contudo, cerrando vista à realidade. Quem presencia o dia a 

dia jurídico sabe que não é incomum a um juiz receber pedidos, escutar depoimen-

tos de pessoas interessadas, por vezes com ânimo legítimo de esclarecer-lhe os fa-

tos, facilitando-lhe a tomada de decisões. 

De igual maneira, esses influxos externos que sofre o julgador podem se mani-

festar na forma de pressões ilegítimas que visam dirigir-lhe o pensamento, ou em 

práticas fisiologistas espúrias como a famigerada troca de favores, destinada a cons-

tranger-lhe o convencimento numa ou noutra direção. Isso de fato acontece, e prova-

velmente acontecerá enquanto o homem for homem. Mas o magistrado deve saber 

que o seu livre convencimento é fundamento do Estado de Direito, e por isso deve 

protegê-lo dessas intervenções desonestas, sabendo julgar na solidão de sua con-

sciência, de acordo com o que lhe parece ser a indicação da justiça.

Em relação ao pedido de suspensão, por se tratar de medida de competência 

exclusiva do Presidente, poder-se-ia até cogitar que as influências externas sejam 

mais sentidas, já que como chefe de um poder o presidente está sempre na frente 

dos acontecimentos, e inegavelmente possui maior relacionamento com os demais 

poderes. Entretanto, ao analisar a suspensão requerida, o presidente deve levar em 

consideração os aspectos jurídicos da ocorrência das hipóteses previstas na norma 

de regência, e, por força do princípio do livre convencimento, repudiar qualquer inter-

164 Cândido Rangel Dinamarco, discorrendo sobre o a revisão judicial dos atos administrativos faz
ponderações semelhantes: “[...] o Poder Judiciário, pouco a pouco, vai chegando mais perto do exa-
me do mérito dos atos administrativos, superando a idéia fascista da discricionariedade e a sutil dis-
tinção entre os direitos subjetivos e interesses legítimos, usadas como escudo para assegurar a imu-
nidade deles à censura jurisdicional. Nessa e em outras medidas voltadas à universalidade do pro-
cesso e da jurisdição reside o primeiro significado da garantia constitucional do controle judiciário e o
primeiro passo para o acesso à justiça”. DINAMARCO, Cândido Rangel, ob. cit., p. 304.
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venção exterior que intente compelir-lhe a uma determinada decisão. Isso é funda-

mental para a prevalência do Estado Democrático de Direito. Marcelo Abelha Rodri-

gues, sobre esse ponto, conclui:

Assim, não podemos considerar como administrativa a natureza do inciden-
te, só porque a sua razão de ser é proteger, pelo menos temporariamente, a 
afirmação de interesse público em prejuízo da afirmação de um interesse de 
menor monta. Embora seja um princípio típico da atividade da Administra-
ção, isso não quer dizer que não possa inspirar, também, a atividade jurisdi-
cional, nos casos em que o choque de interesses disputados em juízo recla-
me uma tutela imediata para evitar a grave lesão.

Portanto, é preciso dizer que o pedido de suspensão não teria persistência em 

nosso ordenamento caso tivesse cunho ou natureza política.

5.3Natureza recursal

No início do segundo capítulo, dissemos que a origem do pedido de suspensão 

remonta à intercessio romana, que funcionava, naqueles tempos distantes, como um 

mecanismo utilizado, bem ou mal, para impedir o cumprimento (execução) de deci-

são transitada em julgado, ante à inexistência, naquele ordenamento, dos recursos 

como hoje os conhecemos. Poder-se-ia dizer então, com certa ironia, que o sucedâ-

neo recursal surgiu antes mesmo do próprio recurso, já que este, com suas carac-

terísticas próprias, se evidencia como evolução processual resultante daqueles me-

canismos utilizados para impedir o cumprimento de decisões judiciais que, além de 

prejudiciais, por vezes podiam ser proferidas contra a ordem legal então vigente. 

Assim, um estudioso mais meticuloso, ao analisar a origem do pedido de sus-

pensão, pode chegar equivocadamente à conclusão de tratar-se de modalidade re-

cursal, justamente por ter ele tido inspiração naquela medida que era utilizada pelos 

romanos como forma de recurso. Ver-se-á, adiante, que não bem isso o que ocorre.

A segunda corrente acadêmica, opina pela natureza recursal do instituto da 

suspensão, e essa idéia é muito bem desenvolvida por José dos Santos Carvalho Fi-

lho e Celso Agrícola Barbi.165

165 BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de segurança. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
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A conceituação clássica de recurso é aquela conferida por Moacyr Amaral San-

tos: “Recurso é, pois, o poder de provocar o reexame de uma decisão, pela mesma 

autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando obter a sua re-

forma ou modificação.”166

Conforme demonstrado anteriormente, o Pedido de Suspensão foi vislumbrado, 

nos idos de 1936 antes do advento da Lei 191, como forma de se atribuir efeito sus-

pensivo ao recurso contra decisão concessiva de liminar em mandado de segurança. 

Essa é a conclusão que se tira da exposição de motivos daquela norma. Daí, de sua 

origem histórica, decorre essa idéia de que a medida seria outro recurso processual 

a que faziam jus somente os entes legitimados. Hoje, contudo, são poucos os doutri-

nadores que defendem esse raciocínio.

O pedido de suspensão, nessa linha de pensar, seria um mecanismo de com-

bate ao conteúdo em si da decisão objeto da medida. Seria uma outra forma de re-

curso de que disporia a Administração quando esta vislumbrasse algum perigo de 

dano àqueles valores definidos em lei. 

Ou, segundo outra linha de raciocínio sustentada por adeptos desta escola, à 

Fazenda Pública caberia a escolha entre uma das duas vias: ou optaria pelo recurso 

propriamente dito, quando tivesse por fundamento e intenção a fragilidade das ques-

tões respeitantes à juridicidade da decisão concessiva (ausência de periculum in mo-

ra, fragilidade do fumus boni iuris alegado pelo autor, etc); ou seguiria a trilha do pe-

dido de suspensão, quando a razão de recorrer tivesse esteada na supremacia do 

interesse público sobre o privado, manifestada no resguardo daqueles valores enu-

merados na Lei. 

Como de resto ocorre com quase tudo relacionado ao pedido de suspensão, al-

gumas dúvidas podem surgir quanto à análise desse instituto sob o ponto de vista 

dos recursos. É que o pedido de suspensão, conquanto seja instituto distinto e apre-

166 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 18. ed. atualizada por SAN-
TOS, Aricê Moacyr Amaral. São Paulo: Saraiva, 1999.  v.3, p. 80.
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sente formato inconfundível com os recursos, manifesta alguns pontos de contato 

com estes, o que será a seguir melhor demonstrado.

O instituto do pedido de suspensão carece de todos os requisitos próprios dos 

recursos.

Primeiro, lhe falta a característica da tempestividade. Ou seja, não há prazo le-

gal para a propositura do pedido de suspensão, já que o mesmo pode ser manejado 

a qualquer tempo, a qualquer hora, em tese até mesmo independente de o perigo de 

grave lesão ter começado há poucas horas ou há mais de ano167.

Segundo, não existe em relação a si o preparo, pois o pedido não está condi-

cionado ao pagamento de custas pela entidade autora. E, mesmo que se falasse 

que à Fazenda Pública não se poderiam cobrar de imediato custas de preparo168, sa-

be-se que hoje é pacífico o entendimento de que também são legítimas para essa 

postulação as pessoas jurídicas de direito privado que estejam atuando em decor-

rência de atividade pública delegada169, e, estas sim, deveriam, caso recurso se tra-

tasse, estar sujeitas ao recolhimento prévio do preparo.

Outro requisito aqui ausente é o da tipicidade, já que o regime de recursos pre-

vistos no Código de Processo Civil não vislumbra o Pedido de Suspensão como 

espécie recursal. 

Cogitar-se a índole recursal da medida de suspensão seria admitir também o 

desrespeito ao princípio da singularidade dos recursos (ou, como preferem alguns, 

princípio da unirrecorribilidade), cuja única exceção em nosso ordenamento é aquela 

prevista para os casos de interposição de recurso especial, ao STJ, e extraordinário, 

ao STF, ainda assim somente no caso de ter o acórdão recorrido fundamentos tanto 

constitucionais quanto infraconstitucionais. 

167 Em tópico posterior abordaremos novamente o assunto, já que o pedido deve ser manifestado an-
tes da efetivação da medida (STF-Pleno, SS 304-6 RS, Relator Min. Néri da Silveira, DJU
19.12.1991, p. 18709).
168 CPC. Art. 27.”As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público
ou da Fazenda pública, serão pagas a final pelo vencido”
169 Sobre esse tema ver o tópico “legitimidade”, mais adiante.
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A unicidade recursal seria excepcionada, tendo em conta que simultaneamente 

contra os efeitos (e não contra o ato judicante em si) da mesma decisão poderia ser 

proposto o pedido de suspensão e interposto o recurso adequado (agravo de instru-

mento, por exemplo). Embora seja certo que ambos não tenham o mesmo objetivo 

(o primeiro visa suspender os efeitos da decisão e o segundo visa submetê-la à revi-

são pelo órgão jurisdicional hierarquicamente superior), percebe-se que tanto um 

quanto o outro alcançarão, caso procedente o primeiro e provido o segundo, os mes-

mos efeitos práticos.

Por fim, e talvez mais importante, é que o pedido em análise não se caracteriza 

pela devolutividade da matéria em litígio, já que a formulação feita ao presidente em 

sede da suspensão não é a mesma que posta ao desembargador comum, relator do 

processo de apelação ou de agravo de instrumento. Os aspectos da decisão ataca-

da pelo recurso e objeto do pedido de suspensão devem ser vislumbrados sob óticas 

distintas170.

Poder-se-ia sustentar que o pedido de suspensão seria recurso porque suspen-

deria a decisão objetada. Entretanto, o efeito suspensivo não é característica própria 

dos recursos, mas sim, provém da recorribilidade recursal (nas palavras de Marcelo 

Abelha171). Caso contrário, os recursos aos quais não fossem atribuídos efeitos sus-

pensivos, ou não tenham possibilidade de alcançar esse efeito, perderiam sua natu-

reza jurídica de recurso. 

Voltando ao tema do parágrafo anterior, vale destacar as palavras do Desem-

bargado Federal e processualista de distinta inteligência, Napoleão Nunes Maia Fi-

lho:

No juízo de origem, o deferimento da suspensão do ato visado na impetra-
ção (art. 7º, II, da LMS) se escora diretamente em fundamentos de conteú-
do jurídico, quanto ao direito subjetivo da parte impetrante à tutela imediata 
(e eficaz) da situação exposta no pedido; o ato presidencial que suspende a 
execução dessa medida tutelar se esteia em razões de outro teor, afetas a 
macro-interesses do Poder Público, no nível da proteção dos valores da or-
dem, saúde, segurança e economia públicas (art. 4º, da Lei 4.384/1964)

170 Como se verá mais adiante, em tópico importante para o escopo deste trabalho, essa característi-
ca de não devolutividade deve ser aplicada com temperamento, tendo em vista os princípios que de-
vem nortear o Presidente no momento de apreciação do pedido de suspensão.
171  RODRIGUES, Marcelo Abelha, op. cit., p. 97.
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Essa perspectiva impõe que se deve assinalar, desde logo, que o pedido de 
suspensão da execução da ordem mandamental da liminar não corporifica 
recurso processual, nem o ato presidencial que o defere corporifica medida 
de natureza recursal, sendo mesmo estranho o seu teor aos limites da lide 
exposta no juízo originário, no qual se expediu a medida liminar cuja sus-
pensão se postula.172

Prosseguindo nesse seu pensamento, o processualista indica como exemplo 

de fatores a evidenciar a natureza não-recursal do instituto a inexistência de prazo 

legal, a inexigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão e ausên-

cia de fase de contraditório na sua apreciação pelo Presidente do Tribunal, e, por 

fim, pela impossibilidade de substituição da decisão judicial objeto do pedido de sus-

pensão, por outra de conteúdo diferente. Ou seja, não ocorre nessa via a revisão da 

decisão objurgada, objetivo básico de todo e qualquer recurso.

Quanto ao ponto colocado pelo eminente processualista de que não existe fase 

de contraditório, para essa conclusão pouco importa o fato de ter sido acrescido ao § 

2º do artigo 4º da Lei 8.437/1992 a disposição de que o “presidente do tribunal po-

derá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas”. Óbvio, por res-

peito ao princípio constitucional do contraditório, base intransponível do devido pro-

cesso legal, que, caso o pedido em análise fosse recurso, não seria aceitável dele-

gar ao presidente do tribunal a opção de ouvir ou não o autor do processo principal. 

Ao invés de “poderá”, a lei regente necessariamente traria a expressão “deverá”.

Em tempos passados, hoje menos comumente, os julgadores ainda se confun-

diam com a possibilidade do incidente suspensivo ser vislumbrado como recurso. O 

Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, chegou a decidir que caso a razão de in-

conformismo se fundasse nos aspectos jurídicos (ausência de fumus boni iuris, ino-

corrência de periculum in mora) o recurso correto a atacar a decisão desfavorável à 

Fazenda Pública seria o de agravo de instrumento; ao passo que se o motivo de 

descontentamento fosse restrito à possibilidade de sobrevir perigo de grave lesão 

aos valores tutelados, aí, nessa hipótese, o “recurso” seria o do pedido de suspen-

são. Veja-se a ementa dessa decisão da lavra do Min. Peçanha Martins:

172 MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Estudo processual II: sobre a Medida Liminar na Ação de Manda-
do de Segurança. Estudos processuais sobre o mandado de segurança. 3. ed. Fortaleza: Imprece,
2003, p. 136-137.
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
DEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO. CABIMENTO.
1. É cabível agravo de instrumento de decisão de Juiz singular que defere li-
minar, em mandado de segurança, quando o fundamento for a inexistência 
do “fumus boni iuris” ou do “periculum in mora”; porém, se o objetivo for evi-
tar lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia  públicas, o recurso 
adequado será a suspensão da execução prevista no art. 4º da Lei 
4.348/1964.
2. Recurso especial conhecido e provido.173

Todavia, conforme decisões mais recentes antes mencionadas, a maioria delas 

provenientes da Corte Especial, esse caminho adotado pelo Ministro Peçanha Mar-

tins, hoje vice-presidente daquela Corte, não é amparado pela maioria de seus inte-

grantes. Os mesmos argumentos que o Superior Tribunal de Justiça se auxilia para 

rechaçar a idéia de recurso por vezes conferida ao pedido de suspensão são utiliza-

dos para afastar a idéia, em ocasiões sugeridas174, de que esse instituto poderia fun-

cionar como sucedâneo recursal, assim como o mandado de segurança era maneja-

do para revisar as decisões interlocutórias, nos tempos em que estas eram irrecorrí-

veis em nosso ordenamento.

O julgamento abaixo, bem recente, no qual o assunto é relembrado, serve para 

exemplificar a tendência:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. IN-
VIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E 
DO PERICULUM IN MORA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO 
PROVIDO.
2 Inviabilidade do pedido de suspensão que objetiva impedir reintegração 

e demolição ordenadas por decisão transitada em julgado, Lei n. 
8437/92, art. 4º, §1º.

3 Incabível, também, para alegar lesão à ordem jurídica e discutir ques-
tões de fundo já vencidas, como se de recurso se tratasse, a par de não 
demonstrado qualquer lesão a um dos bens jurídicos albergados pela 
norma de regência.

4 Agravo interno não provido.175

173 REsp 213491/RJ, Relator Min. Francisco Peçanha Martins, 2ª Turma, julgado em 16.05.2000, DJ
19.06.2000, p. 133.
174 Segundo Marcelo Abelha Rodrigues, a jurista Ana Luísa Coutinho é partidária desse pensamento.
RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit. ; COUTINHO, Ana Luísa. Mandado de segurança: suspensão
de segurança no direito brasileiro. Curitiba: Juruá, 1998.
175 Corte Especial, relator Min. Edson Vidigal, julgado em 20.03.2006, DJ 10.04.2006, p. 92, unânime.
No mesmo sentido, o julgado no AgRgSLS 210/SP, Min. Edson Vidigal, Corte Especial, julgado em
20.03.2006, DJ 10.04.2006, p. 95, unânime; AgRgSS 1525/AL, Min. Edson Vidigal, Corte Especial,
julgado em 20.03.2006, DJ 10.04.2005, p. 97, unânime; AgRgSS 1491/AL, Min. Edson Vidigal, Corte
Especial, julgado em 20.03.2006, DJ 10.04.2006, p. 96.  Essas decisões seguiram lição exarada pelo
Min. Pádua Ribeiro, que, quando no exercício da presidência, observou que “[...] a suspensão da
eficácia da medida liminar não tem o condão de suprimir instâncias, nem pode ser empregada com
sucedâneo recursal” (AgRgPet 1055/MA, Corte Especial, julgado em 01.07.1999, DJ 14.08.2000, p.
130, unânime)
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O Supremo Tribunal Federal, antes disso, já havia firmado posição. O primeiro 

pronunciamento a respeito deu-se em decisão monocrática proferida pelo Min. Celso 

de Mello:

Quero acentuar, neste ponto, ante as razões já precedentemente expostas, 
que interpreto, de maneira estrita, a norma consubstanciada no art. 4º da Lei 
nº 4.348/64, recusando-me - sempre em obséquio à garantia superior repre-
sentada pelo remédio constitucional do mandado de segurança - a frustrar-
lhe a eficácia jurídica e a converter o pedido de medida de contracautela em 
verdadeiro (e inaceitável) sucedâneo recursal, destinado a rediscutir, prema-
turamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, teses ainda dependentes 
de resolução em instância jurisdicional inferior.176

Outra observação interessante é aquela feita por Marcelo Abelha Rodrigues177,

ao constatar que a

[...] a obtenção da suspensão da execução da decisão recorrida não é o desi-
derato dos recursos, não só porque o efeito suspensivo decorre da recorribili-
dade recursal (e não propriamente dos recursos), mas também porque se en-
tendêssemos dessa forma, todos os “recursos” desprovidos de tal efeito per-
deriam tal natureza jurídica. 

Não se pode atribuir a natureza do instituto simplesmente pelos seus efeitos, 

que, como dito antes, em alguns casos podem possuir elementos de congruência 

com o recurso respectivo, embora sempre e sempre os efeitos decorrentes do provi-

mento do recurso serão mais abrangentes do que os efeitos alcançados com a pro-

cedência do pedido de suspensão.

A síntese perfeita foi formulada pelo Min. Antônio de Pádua Ribeiro que, no 

exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça afirmou:

A suspensão da eficácia da medida liminar não tem o condão de suprimir 
instâncias, bem pode ser empregada como sucedâneo recursal. Eventuais 
ilegalidades, injustiças, errores in procedendo ou errores in judicando têm 
sede adequada ao seu deslinde.178

Além de tudo isso, é interessante destacar que nosso ordenamento constitucio-

nal não poderia admitir essa natureza recursal, pois então o instituto em causa seria 

afrontoso ao princípio da isonomia processual, estabelecido na Constituição de 1988 

(art. 5º, caput e inciso I). 

176 Decisão monocrática proferida na SS 1299/DF, proferida em 22.04.1999, DJ. 22.04.1999.
177  RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., p. 97.
178 AgRgPet 1055/MA, Corte Especial, julgado em 01.07.1999, DJ 14.08.2000, p. 130, unânime.
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Porque teria a Administração outro meio recursal além daqueles disponibiliza-

dos ao jurisdicionado regular? Nessa hipótese, se fosse mesmo um recurso, a in-

constitucionalidade do pedido de suspensão seria patente, pois inadmissível se cogi-

tar de conferir à fazenda pública um outro meio de recorrer, afora aqueles já disponi-

bilizados para as demais partes do processo. Nesse caso nem mesmo o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado justificaria a vigência da norma, já 

que ela atribuiria duas chances de revisão para a administração em contraste com 

apenas uma tida pelos demais jurisdicionados179.

Apesar de tudo quanto foi exposto, há dúvidas, como dito, que podem surgir no 

caso específico aqui analisado, e elas têm origem no caráter peculiar desse instituto, 

pois, embora distinto, por vezes pode parecer guardar proximidade com o(s) recur-

so(s). Porém, essa proximidade, se existir, é apenas aparente.

Isso porque o pedido de suspensão guarda pontos de contato com o recurso 

respectivo, embora com ele não se confunda nem se misture. 

Explica-se: é certo, primeiro de tudo, que o pedido de suspensão não depende 

do recurso respectivo, fazendo a lei inclusive expressa manifestação no que concer-

ne ao agravo de instrumento (quando tratar-se de pedido de suspensão de decisão 

liminar em mandado de segurança, medida cautelar, ou que antecipar os efeitos da 

tutela)180. Ou seja, no dizer literal da lei, se tratam de medidas absolutamente inde-

pendentes, o recurso e o pedido de suspensão181. Todavia, um e o outro podem 

compartilhar – e muitas vezes o fazem – os mesmos efeitos, e justamente aí surgem 

os limites de convergência. 

De fato, a suspensão concedida na via do pedido previsto nas Leis 8.437/1992 

e 4348/1964, importará na imediata sustação da execução da decisão, ou seja a 

suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juiz a quo, embora a mesma mante-

179 A respeito do princípio da isonomia e sua intimidade com o pedido de suspensão, ver tópico 
______INDICAR TÓPICO
180 Art. 4º, §6º, da Lei 8.437/1992, de seguinte redação: “A interposição de agravo de instrumento
contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica
nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo”.
181 Sobre as implicações e inter-relações havida entre o agravo de instrumento e o pedido de suspen-
são, ver capitulo próprio. 
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nha incólume sua integridade jurídica, já que seus fundamentos não serão, nesta 

via, objeto de revisão. Já com a obtenção do efeito suspensivo, ou com a antecipa-

ção dos efeitos da tutela recursal – para usar termo mais atual –, obtida na via do 

agravo ou da apelação, um dos efeitos que a Fazenda Pública alcançará será, logi-

camente, a suspensão dos efeitos da decisão (sustação de sua execução), porém, 

nessa trilha, essa nova decisão não se resumirá apenas a isso. Irá mais além, pois 

ao apreciá-la o julgador responsável terá necessariamente de rever os fundamentos 

jurídicos, analisando o mérito da questão, perquirindo o fumus bonis iuris, examinan-

do o periculum in mora, enfim, realizando um ato jurisdicional mais amplo, mais 

abrangente, e que poderá, inclusive, levar em consideração aqueles fatores de peri-

go, que poderiam já ter sido alegados pela entidade requerente na sede do pedido 

de suspensão. 

A diferença é que, ao apreciar o pedido de suspensão, o Presidente do Tribu-

nal não colocará seu ponto de vista pessoal sobre o meritum causae, relevando-o a 

segundo plano, ainda que seja indispensável o exercício de um mínimo juízo de deli-

bação, conforme expressão bem forjada pelo eminente Min. Sepúlveda Pertence182,

e se adstringirá à verificação da ocorrência do perigo de lesão aos valores indicados 

na lei respectiva, bem como analisará o caráter transitório da decisão que se preten-

de ver suspensa. 

Daí, portanto, aferir-se que o pedido de suspensão não é recurso, embora com 

ele compartilhe certos elementos comuns, sendo certo que no pedido de suspensão 

se deve exercer um mínimo juízo de delibação, a fim de verificar remotamente a pos-

sibilidade de futura revisão da decisão que se pretende ver suspensa, ou seja, a 

plausibilidade do recurso do ente público, numa legítima verificação da ocorrência do 

fumus boni iuris, já que, até certo ponto, o pedido de suspensão possui também um 

cunho cautelar, ou de contra-cautela. Assim é que o instituto aqui estudado pode re-

partir com os recursos determinados pontos de contato, que serão fatores importan-

tes na análise que levará o presidente do tribunal a decidir sobre o requerimento sus-

pensivo, mas deles é objeto distinto e, até certo grau, independente. 

182 Ver decisão no AGRSS 1149-9 e AGRSS 846.
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5.4 Natureza de incidente processual

Para aprofundarmos o estudo sobre a concepção incidental que parte da doutri-

na atribui ao pedido de suspensão, necessário se faz discorrer, ainda que de forma 

sucinta, sobre a natureza e as características do gênero dos incidentes processuais. 

Isso é fundamental para a própria conceituação da natureza jurídica do instituto 

em estudo, conforme se verá adiante.

5.4.1Incidentes processuais

O vocábulo incidente apresenta, de acordo com o Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa, os seguintes significados:

1. que incide, sobrevém. 1.1 que tem caráter acessório, secundário; inciden-
tal, superveniente. [...] 2. evento, fato que sobrevém no transcurso de um 
acontecimento principal. 2.1 acontecimentoimprevisível que modifica o de-
senrolar esperado e normal de uma ação e provoca uma interrupção senti-
da ger. como um inconveniente. [...] 2.3 JUR fato suscitado no desenrolar 
de um processo que a ele fica vinculado como questão acessória, depen-
dente de decisão judicial. [...].183

Sua etimologia advém do latim incidens, entis, que é particípio de incidire, que 

por seu turno significa cair sobre, vir por coincidência, cair. Antônio Scarance Fer-

nandes, em notável estudo sobre os incidentes processuais, afirma que:

O estudo etimológico da palavra incidente mostra ainda que vem tendo ou-
tro significado. O verbo incidio, is, cidi, cisum, ere, num sentido figurado, ex-
prime: cortar, interromper, suspender, suprimir. O incidente então seria uma 
ocorrência que interrompe o curso normal dos acontecimentos.

[...]

Todavia, é possível, com base nos significados etimológicos, intuir que inci-
dente é o que cai em cima de algo em movimento, interrompendo o seu cur-
so normal. O incidente processual seria por conseguinte aquilo que se inse-

183 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1593.
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re no processo, podendo interromper seu movimento, podendo obstaculari-
zar o seu caminhar.184

O incidente processual é, por sua vez, uma alteração ou modificação ocorrida 

na marcha de um processo preexistente ocasionado pelo advento de um fato jurídico 

novo, voluntário ou involuntário. “Na essência do incidente é mister que concorram 

essas duas situações, isto é, que exista alguma coisa ou situação nova que caia so-

bre outra que preexista”, conforme assinala Marcelo Abelha Rodrigues185.

Este fato jurídico novo pode ser ocasionado pelo advento de uma causa, um 

ponto, ou uma questão incidental. Todas essas três modalidades constituem espé-

cies de manifestação da classe “incidente processual”.

Ao estudar a natureza jurídica do pedido de suspensão, embora sem  aprofun-

dar-se na matéria, o processualista Cândido Rangel Dinamarco intui que não se de-

ve olvidar da lição clássica que diferencia questão incidente, incidente do processo e 

processo incidente186. Esta – como aquela antes colocada – são formas distintas de 

se dizer a mesma coisa: causa incidental equivale à processo incidente, incidente do 

processo corresponde à ponto incidental, e questão incidental é a mesma questão 

incidente. Note-se que no sentido dado pelo processualista paulista, incidente pro-

cessual é gênero do qual são espécies o processo incidente, o incidente do proces-

so e a questão incidente.

Expliquemo-nos:

A ocorrência de uma causa incidental, como a própria expressão já sugere, im-

porta na manifestação do incidente através de ação própria – de uma outra causa – 

184 FERNANDES, Antônio Scarance. Incidente Processual. Questão incidental – procedimento inci-
dental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 28-29. 
185 RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit, p. 23. Ao discorrer sobre os incidentes processuais, Marce-
lo Abelha Rodrigues explica que “[...] sob o ponto de vista processual, aquela coisa que surge, dita no
tópico acima como um dos elementos constitutivos do incidente processual, corresponde, exata-
mente, a fatos jurídicos que surgem no curso do feito, incidindo sobre a relação jurídica processual
anterior, criando-lhe embaraço, justamente porque não faz parte da sua essência. Há de perceber
que a imprevisibilidade do acontecimento não é característica marcante do incidente processual, por-
que nem todas as hipóteses são dotadas do caráter surpresa.” RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob.
cit., p. 24.
186 Dinamarco faz referência, também, à obra de Carnelutti. DINAMARCO, Cândido Rangel, ob. cit., 
p. 193.
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incidental ao feito já em trâmite (preexistente). É o que ocorre, por exemplo, nas 

ações de embargos187. Esse incidente se manifesta como uma nova causa, uma no-

va ação, um verdadeiro processo incidente que possui trâmite e pode possuir proce-

dimento distinto do processo principal, mas a ele segue acostado. É o que ocorria 

anteriormente nos antigos embargos à execução por título judicial (hoje mera impug-

nação feita nos autos da execução), e o que atualmente se dá nos processos de em-

bargos de terceiro, embargos à execução por título extrajudicial, e em outros casos 

adiante exemplificados.

Os pontos incidentais, ou como prefere Dinamarco, os incidentes do processo, 

por outro lado, podem ser compreendidos como afirmações de fato ou de direito con-

tidas na razão da pretensão. Além disso, podem ser questões de menor importância, 

às vezes alheias ao direito em análise, mas que de alguma forma exercem influência 

sobre o desenlace do processo. Já sobre os pontos incidentais de menor relevância, 

Antônio Scarance Fernandes, pondera que:

Deve-se finalmente acrescentar que, às vezes, surgem meros pontos inci-
dentais. Não há dúvida. Não há controvérsia. Mas há alteração processual. 
O juiz, de plano, soluciona, através de despachos. [...] Assim, no caso de 
audiência, se por uma ocorrência qualquer, como o excesso da hora, há ne-
cessidade de adiamento, haverá um ponto incidental, que resulta em dilata-
ção do processo, mas não existiu nenhuma questão.188

Como exemplo de pontos incidentais de maior relevância podemos nos referir 

às questões prejudiciais aduzidas em sede de preliminar, tais como as de coisa jul-

gada, carência da ação, ausência de interesse processual, incompetência absoluta 

etc. Esses, ao contrário das causas incidentais (processo incidente, no dizer de Cân-

dido Rangel Dinamarco), não dão ensejo à propositura de uma nova ação, e devem 

ser esboçadas no âmbito do mesmo processo, como matéria de defesa utilizada pe-

la parte. Aqui há um vínculo de subordinação lógica e necessária entre o ponto pre-

judicial e o ponto prejudicado.

No meio termo entre essas duas formas de manifestações dos incidentes pro-

cessuais, encontra-se a questão incidental, que é a modalidade de expressão que 

187 Assim ocorria nos embargos à execução, antes de se tornarem mera impugnação, assim ocorre 
nos embargos de terceiro, à arrematação, de retenção por benfeitoria, etc.
188 FERNANDES, Antônio Scarance, ob. cit., p. 54.
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mais interessa para o escopo deste trabalho. É o que Cândido Rangel Dinamarco 

chama de questão incidente.

Ela não se resolve, ao contrário do ponto, de forma simples, mais ou menos 

rápida dentro do mesmo processo, tampouco é solucionada em nova relação proces-

sual autônoma, de forma mais demorada, em autos apartados. Seu desenvolvimento 

se dá em procedimento distinto, mas adstrito ao processo principal, seja no sentido 

literal, seja no sentido figurado. Não há processo novo, há desvio procedimental. É o 

que ocorre, por exemplo, com a impugnação ao valor da causa, à exceção de com-

petência, a exceção de suspeição, e as demais exceções em sentido estrito etc. A 

diferenciação da questão para o ponto incidental é bastante tênue, sendo na verda-

de resultado de opção legislativa. Decorre, portanto, da importância atribuída pelo le-

gislador a determinado incidente: se para sua resolução necessário for a instalação 

de um novo procedimento, chamar-se-á esse incidente de questão incidental; caso a 

sua deliberação se processo de forma mais simples, dentro do procedimento exis-

tente no processo em que se apresenta, estar-se-á diante de um ponto incidental. 

A questão incidental, no dizer de Scarance Fernandes, é o ponto duvidoso, não 

sendo necessário sequer o dissenso, a controvérsia: basta a dúvida189.

Todo o incidente processual apresenta dois elementos essenciais. O primeiro 

deles é a acessoriedade ou secundariedade, que é a característica de ser o inciden-

te sempre dependente da existência de um processo já instaurado. Ou seja, ele só 

existirá em face de um processo previamente existente. Não tem sentido sozinho, 

alheio a uma causa principal. A segunda característica fundamental, é a marca da 

acidentalidade, própria do incidente processual. Por acidentalidade, compreende-se 

189 FERNANDES, Antônio Scarance, ob. cit., p. 44. O autor esclarece, contudo, que nem sempre ha-
vendo dúvida haverá questão, pois há casos em que a própria lei pode limitar a possibilidade da dúvi-
da ser transformada em questão, e cita como exemplo a presunção de veracidade sobre fato não
contestado pelo réu. 
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tratar de um acontecimento extraordinário, anormal, incomum, que de alguma forma 

interrompe ou causa modificações no normal desenrolar do processo190.

Em nosso sistema processual, o legislador preferiu optar pela regra de criar 

previamente em lei os procedimentos específicos destinados à resolução de determi-

nados incidentes anteriormente estabelecidos, criando assim os procedimentos inci-

dentais nominados, em contraposição aos sistemas legislativos, como o italiano, que 

estabelece a existência de um procedimento incidental tipo, destinado à resolução 

de todo e qualquer incidente ocorrido no curso do processo.

Por opção legislativa, para facilitar o desenvolvimento do incidente, para aferir 

celeridade, ou mesmo para atribuir caráter de maior relevância ou destaque, ou ain-

da por mera conveniência, o incidente pode ser resolvido através de um procedimen-

to próprio e que, embora seja sempre racionalmente vinculado ao processo principal, 

pode guardar deste autonomia física e independência de estrutura. Como afirma 

Marcelo Abelha Rodrigues:

Portanto, ratificando, o procedimento incidental é toda seqüência de atos 
oriunda do fenômeno incidental destinada a resolvê-lo. Pode manifestar-se 

190 Com cuidadosa propriedade, Scarance Fernandes expõe a questão acima colocada da seguinte
forma: “Há um caminho a ser percorrido até que o processo chegue ao seu final. Estão previstos atos
e fases necessários para que ele se desenvolva no itinerário já previsto e planejado. Há questões que
devem ser resolvidas naturalmente através dos atos inseridos na cadeia procedimental. Podem entre-
tanto surgir questões que exigirão a prática de outros atos processuais fora da seqüência procedi-
mental. São questões que se caracterizam justamente pelo fato de necessitarem destes novos atos
processuais para serem resolvidas, ocasionando desvios no procedimento principal, ou levando à ins-
tauração de procedimentos laterais ou até mesmo à formação de novos processos paralelos. Podem
abrir um parêntese no procedimento, como diz Betti. Essas questões são as questões incidentais.
Com elas há portanto algo de diferente, estranho, que foge do essencial no processo e produz altera-
ções procedimentais”. FERNANDES, Antônio Scarance, ob. cit., p. 51.
Marcelo Abelha Rodrigues, acrescenta ainda como característica adstrita aos incidentes processuais
a necessidade de um procedimento específico para resolvê-los. Assim justifica sua posição: “Isso
porque, se é verdade que o incidente processual afigura-se como algo que cai sobre algo que pree-
xiste, também é verdade [...] que seria muito difícil identificar o que seria incidente processual do que
não seria incidente processual no curso de um processo, se não houvesse um elemento que exter-
nasse, que tornasse visível a existência de um incidente no processo. [...] Assim, por tais razões, en-
tendemos que a existência de um procedimento lateral, próprio, avulso e especificamente criado pelo
legislador para resolver os pontos, questões ou ações incidentais é que determinam que nestes ca-
sos estaremos diante de um incidente processual”. RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit. p. 30. Essa
consideração apresenta contradição com o aduzido anteriormente pelo autor, quando cita como
exemplo de incidente processual (ponto) o adiamento de audiência pelo juiz. Por esse prisma coloca-
do, o ponto incidental não mais poderia ser considerado incidente processual, já que não há procedi-
mentos específicos de resolução dos pontos incidentes, visto que solucionados dentro do processo
por mero despacho ou decisão interlocutória do Juiz. Embora isso fique evidente, o autor capixaba
sustenta que, de outra forma, ficaria demasiado complexo o ato de identificação dos incidentes pro-
cessuais.
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em dilatações menos ou mais complexas no procedimento principal e tam-
bém pode ser estruturalmente destacada deste, conquanto apresente incon-
testado vínculo de funcionalidade, que por sua vez decorre do indissociável 
caráter acessório do incidente.191

Em apropriada síntese a respeito do incidente, ainda no mesmo trabalho em 

que discorreu sobre o pedido de suspensão, Cândido Rangel Dinamarco pondera lit-

teris:

Tenha-se presente a distinção entre questão incidente, incidente do proces-
so, e processo incidente, lembrando-se preciosas lições de Francesco Car-
nelutti. Certas questões que incidem sobre o processo, ou seja, que recaem 
sobre ele (incidunt) são desde logo decididas sem maiores desvios no pro-
cedimento, como é o caso das preliminares de carência de ação, coisa jul-
gada ou incompetência absoluta, etc. No extremo oposto, há discussões 
que se travam em novo processo, distinto do primeiro mas incidente a ele, 
como são os embargos do executado192, os de terceiro ou os embargos ao 
mandado de pagamento ou entrega (processo monitório). No entremeio, há 
questões cujo surgimento não ocasiona a formação de processo novo mas 
provoca desvios procedimentais significativos, ora com suspensão do pro-
cedimento principal, ora sem ela (ex.:as exceções de suspeição, impedi-
mento, incompetência relativa).193

5.5 O pedido de suspensão como incidente processual

Tecidas essas singelas linhas introdutórias sobre a natureza dos incidentes, ve-

rificamos que as mesmas foram postas para esclarecer um pouco mais sobre o que 

achamos ser a única classe na qual se pode cogitar a inserção do instituto do pedido 

de suspensão, na realidade de nosso ordenamento.

Percebe-se, então, que o pedido de suspensão possui natureza de incidente 

processual preventivo, já que se manifesta através do surgimento de uma questão 

processual que pode ser argüida mediante defesa impeditiva sustentada pela Fazen-

da Pública. É típico incidente processual voluntário, que deve ser suscitado por par-

tes legitimamente interessadas, dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o 

respectivo recurso. É fato que o pedido de suspensão depende da existência de um 

191  RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., p. 46.
192 Os embargos do executado por quantia certa decorrente de sentença (título judicial), foram substi-
tuídos por mera impugnação à execução, feita nos autos do mesmo processo, tendo em conta a alte-
ração trazida pela Lei 11.232/2005, que criou o artigo 475-J, §1º, do CPC, que possui a seguinte re-
dação: “Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu
advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por man-
dado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias”. Nesse ca-
so, a lei transformou o processo incidente em incidente do processo, ou na maneira dita por Marcelo
Abelha, transformou a causa incidental em questão incidental.
193  DINAMARCO, Cândido Rangel, ob. cit., p. 193.
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processo anterior, o que lhe dá contorno acessório ou secundário, elemento básico 

de todo incidente processual.

Além disso, o fato de ser apreciado pelo Presidente do tribunal ao qual couber 

o ajuizamento do respectivo recurso coloca esse instituto ao lado daqueles outros 

cuja resolução compete a órgão jurisdicional distinto daquele que conduz o feito prin-

cipal. É o que sói ocorrer, por exemplo, no incidente de exceção de suspeição, quan-

do o magistrado repele a desconfiança contra si levantada. Igualmente, é o que se 

sucede com os incidentes de uniformização de jurisprudência, comuns a diversos de 

nossos tribunais, em que o próprio julgador pode suscitar o incidente, e remeter ao 

órgão superior competente. Sobre este assunto, a escolha do legislador que atribuiu 

ao Presidente do tribunal respectivo a competência para processar o pedido de sus-

pensão apenas reforça essa sua característica, afastando uma improvável natureza 

recursal, administrativa ou cautelar.

O fato de suspender a execução da decisão e não suspender o trâmite do pro-

cesso em si, tampouco afasta a natureza incidental da medida em estudo. É que, 

por definição, os incidentes podem ser suspensivos ou não-suspensivos, ficando es-

sa atribuição a critério do legislador. Como arquétipos de incidentes suspensivos, ci-

tem-se os próprios incidentes de uniformização, de suspeição e de impedimento. Es-

sa hipótese ocorre a fim de evitar-se o desperdício da atividade jurisdicional, impe-

dindo que um determinado provimento seja proferido em vão, ao risco de ser poste-

riormente anulado.

 Como exemplo de incidentes não-suspensivos, aponta-se a ação declaratória 

incidental, assim indicada pelo legislador porque sua resolução não acarreta prejuí-

zos para o processo, de forma que os provimentos posteriores não correm riscos de 

ser anulados. No caso concreto do pedido de suspensão, não há necessidade de pa-

ralisação total do processo, vez que a sustação dos efeitos da decisão, i.e. a suspen-

são de sua execução, é suficiente e bastante para resolver a questão incidental (res-

guardar os valores estabelecidos como de interesse público primário).
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Nesse prisma, no caso em análise, o pronunciamento que resolve a questão in-

cidental poderá ser uma decisão interlocutória ou uma sentença (acórdão), depen-

dendo se o mesmo extingue ou não o procedimento iniciado com o pedido de sus-

pensão. Apresentará a primeira forma, quando o presidente decide inaudita altera 

parte (Lei 8.437, art. 4º, §7º), hipótese na qual caberá agravo interno para o órgão 

plenário do Tribunal competente. 

Ocorrerá a segunda possibilidade – sentença ou acórdão – quando houver de-

cisão final sobre o pedido de suspensão, hipótese em que o procedimento se exau-

re, cabendo apenas o recurso para as instâncias especial ou extraordinária, depen-

dendo do caso.

Aproveitando a oportunidade em que se mencionou o procedimento do pedido 

de suspensão, possuímos ponto de vista de que é justamente aqui que se acha o ar-

remate final em benefício da tese da natureza incidental atribuída ao instituto estuda-

do.

De fato, percebe-se que o seu processamento se desenvolve de forma parale-

la, independente e autônoma ao processo principal – diga-se assim. Só a sua natu-

reza incidental poderia explicar essa sua qualidade, já que os incidentes possuem 

essa característica, podendo se mostrar mais ou menos independentes do processo 

que lhe deu origem, sujeitos às conveniências do legislador, que por sua vez se fun-

da em razões que se lhe parecem justas. Sobre o tema, sempre importante colacio-

nar a lição de Marcelo Abelha Rodrigues194.

Ao discursar sobre o procedimento incidental, o processualista capixaba assi-

nala que:

[...] pode acontecer que, pela natureza do incidente ou por política legislati-
va, seja necessária a criação de um procedimento próprio que, mesmo sen-
do funcionalmente vinculado ao processo principal, guarda autonomia estru-
tural com relação a ele.
Portanto, ratificando, o procedimento incidental é toda seqüência de atos 
oriunda do fenômeno incidental destinada a resolvê-lo. Pode manifestar-se 
em dilatações mais ou menos complexas no procedimento principal e tam-
bém pode ser estruturalmente destacado deste, conquanto apresente incon-

194 RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., p. 45-46.
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testado vínculo de funcionalidade, que por sua vez decorre do indissociável 
caráter acessório do incidente. 

Mais adiante, o autor citado explica que essa atribuição a órgão distinto para 

apreciar o incidente, bem como os motivos que explicam o desenvolvimento do mes-

mo por meio de procedimento destacado, são quase sempre advindos de mera polí-

tica legislativa que para tanto geralmente leva em consideração determinados moti-

vos que se apresentam justos na visão do legislador195.

Já citamos anteriormente, como exemplo de incidente que se realiza através de 

procedimento destacado, o incidente de suspeição. No caso em apreço, já discorre-

mos, repise-se, em tópico próprio, sobre a razão de atribuição da competência para 

apreciar o pedido de suspensão ao presidente do tribunal.

É esse aspecto do pedido de suspensão que, a nosso ver, apresenta-se, como 

principal elemento caracterizador da sua natureza jurídica. 

Ainda que se admitisse que o pedido de suspensão fosse capaz de devolver e 

submeter à revisão a matéria versada na decisão que se quer suspender, o que se 

cogita como forma de ilustrar o debate – e para tanto devemos por um instante afas-

tar da mente todas as contraposições já realçadas no item anterior –, mesmo neste 

caso não haveria como explicar porque a competência é atribuída ao Presidente do 

Tribunal, quando não existe no ordenamento qualquer outro recurso de sua compe-

tência exclusiva196.

O procedimento diferenciado e destacado é, de igual modo, o que fulmina a te-

se sustentada, não sem brilhantismo, por Elton Venturi197: a de que o pedido de sus-

195 Ver TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 1975. v. I e II.
196 A análise dos recursos especial e extraordinário pelo presidente dos tribunais de justiça e dos tri-
bunais regionais federais, bem como a análise do recurso extraordinário pelo Presidente do Superior
Tribunal de Justiça não é, como se sabe, de competência dos referidos presidentes, cabendo-lhes
tão somente exercer o crivo de admissibilidade, a fim de ponderar a presença dos requisitos de ad-
missibilidade dispostos a constituição federal. De igual modo, a atribuição de efeito suspensivo aos
mesmos não configura, tampouco, competência recursal, vez que em tais casos o presidente analisa
questão de cunho cautelar incidental, que pode se processar, inclusive, através de ação própria, con-
forme entendimento jurisprudencial. Os exemplos acima indicados, servem também para demonstrar
que os presidentes dos tribunais (ordinários e superiores), possuem sim atribuições jurisdicionais, o
que prejudica a tese que pretende vislumbrar índole administrativa na decisão que aprecia o pedido
suspensivo.
197 VENTURI, Elton, ob. cit., p. 58-72. 
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pensão possuiria natureza de ação cautelar. A fundamentação do autor alagoano é 

de tal modo interessante, que abriremos um parêntese, ainda que breve, para per-

passá-la em linhas gerais, tendo ciência de que seu ponto de vista é ainda comparti-

do por Galeno Larceda198, Cristina Gutiérrez199 e Ana Luísa Celina Coutinho200. O re-

ferido processualista sustenta que o pedido de suspensão não seria nem recurso, 

nem requerimento administrativo, tampouco incidente processual: seria sim, na reali-

dade, verdadeira ação cautelar própria, de que disporia a Fazenda Pública a fim de 

acautelar um possível êxito a ser obtido futuramente, através do recurso. Aduz ainda 

que as próprias condições estabelecidas pelo regime legal do pedido de suspensão 

lhe emprestariam essa feição de ação cautelar autônoma. São suas as ponderações 

abaixo reproduzidas:

A um só tempo, pois, transparecem duas das características ínsitas às me-
didas cautelares, quais sejam, a situação material (empírica), jurídica e 
especialmente garantida pelo ordenamento (preservação da ordem, da saú-
de, da segurança e das finanças públicas) e a necessidade de uma tutela 
jurisdicional urgente, em virtude de perigo de dano iminente e de difícil repa-
ração.
Trata-se assim da aferição acerca da existência de uma situação cautelan-
da a ser analisada sob a ótica do fumus boni iuris e do periculum in mora,
por intermédio de tutela sumária de efeitos temporários, o que por si só re-
vela a natureza cautelar do instrumento.
[...]
Vale dizer, serviriam os pedidos de suspensão como cautela predestinada a 
preservar o resultado útil do processo principal, no qual figura o Poder Públi-
co como demandado.

Mais adiante, o referido autor esclarece que o “incidente”201 de suspensão não 

se prestaria somente à proteção do resultado útil do processo que o abriga (proces-

so principal), mas na realidade possuiria natureza cautelar peculiar já que sua finali-

dade especial seria a de evitar lesões a interesses públicos primários ameaçados 

em razão de decisões judiciais que podem ser proferidas em processos distintos, de 

forma que não haveria, na sua opinião, “[...] referibilidade entre a lide da sustação 

determinada pelo julgamento do pedido incidental sobre a eficácia dos provimentos 

198 LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1994. v. 8. p. 54
199  GUTIÉRREZ Cristina, op. cit.
200 COUTINHO, Ana Luísa Celina. Mandado de segurança: suspensão de segurança no direito brasi-
leiro. Curitiba: Juruá, 1998.
201 Em diversas ocasiões no decorrer de sua obra, Elton Venturi, talvez por escusável equívoco, faz
referência ao pedido de suspensão como incidente, embora sustente que o mesmo seja ação caute-
lar. VENTURI, Elton, ob. cit.
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presentes e futuramente deferidos na relação processual contra o Poder Público”202.

Em seguida, manifesta a opinião de que requerida a suspensão estaria inaugurada 

nova e genuína ação cautelar de sustação de eficácia de provimentos judiciais 

contrários ao interesse público, constituída inclusive por partes possivelmente dife-

rentes daquelas que litigam originariamente203. Nesse linha de raciocínio, aduz que a 

“decisão” do pedido de suspensão, seria na realidade uma autêntica sentença caute-

lar sujeita à recorribilidade via apelação. E como forma de rechaçar a natureza inci-

dental do instituto em comento, alega como grave conseqüência desse posiciona-

mento a necessária inobservância das garantias processuais das partes, como se a 

qualificação do pedido de suspensão como procedimento e não como processo fos-

se suficiente para justificar tal dispensa204.

Esse jurista alagoano, embora não tenha sido o precursor da doutrina cautelar 

do pedido de suspensão, conforme já mencionado, talvez tenha sido o que se dedi-

cou de forma mais fundamentada e aprofundada sobre a questão, o que justifica ter 

sido ele o mais citado, em detrimento daqueles outros que lhe precederam na defesa 

dessa posição.

Apesar de sua aparente coerência, percebe-se com relativa facilidade que não 

merece prosperar essa linha de pensamento, pedindo-se vênia ao referido autor pa-

ra dele discordar, além de reconhecer a importância e notável valor de seu trabalho.

De logo, constata-se uma falha na argumentação do referido tratadista: não há 

nenhum apontamento, direção ou argumento que explique o porquê da atribuição da 

competência para processamento dessa nova ação cautelar ao presidente do tribu-

nal respectivo. De fato, a única hipótese de admissão do processamento de ação 

cautelar em juízo distinto daquele em que se processa (ou se processará) o feito 

principal se apresenta nos casos relacionados aos recursos especial e extraordiná-

202 VENTURI, Elton, op. cit., p. 69. Percebe-se que, novamente, este autor se refere a pedido inciden-
tal, quando na realidade quer sustentar natureza diversa.
203  VENTURI, Elton, ob. cit., p. 71.
204  VENTURI, Elton, ob. cit., p. 71-72. 
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rio205. Fora de tais condições, não há que se cogitar de ação cautelar incidental fora 

do processo principal. Seria como admitir-se uma ação cautelar incidental não inci-

dente!

Sobre o tema em questão, é conveniente transcrever a lição de Marcelo Abelha 

Rodrigues:

Pela regra da competência funcional, o juízo competente para a ação 
acessória é o juízo que está julgando a ação principal, ou então o juízo que 
será competente para julgar a ação principal, nos casos em que a acessória 
seja preparatória à principal (antecedente), pelo simples fato de que o juízo 
que conheceu ou conhece a ação principal é o juízo que melhor pode pres-
tar a função jurisdicional, dado o alto grau de conexidade entre as ações 
acessórias.206

Além disso, destaque-se que a parte autora desta cautelar incidental não inci-

dente seria a entidade de alguma forma ligada à Administração Pública, que é justa-

mente a parte demandada do processo principal. 

Como se falar em acautelamento do resultado útil final do processo, se não é 

sequer o requerente do pedido de suspensão (suposto autor da cautelar) que procu-

ra obter o resultado útil? Aqui se depara com uma questão, delicada e interessante, 

a respeito do cabimento de aforamento de ação cautelar incidental pelo réu do pro-

cesso principal207.

Percebe-se que aquele autor confundiu a natureza de incidente processual pre-

ventivo – no sentido de que é proposto para evitar, acautelar mesmo, uma situação 

205 Como se sabe, a ação cautelar objetivando atribuir efeito suspensivo a recurso especial ou extra-
ordinário pode se processar perante dois órgãos distintos, a depender da situação fática: processa-se
perante o Presidente do tribunal a quo, desde que ainda não exercido o juízo prévio de admissibilida-
de; ou processa-se perante o tribunal ad quem, caso em que a competência será do ministro relator
para o recurso, desde que já exercido aquele juízo prévio de admissibilidade antes referido.
206  RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., p. 50.
207 Essa é uma questão tormentosa, que certamente merece maiores atenções do que o presente tra-
balho pode dispensar. Entretanto, em rápida e despretensiosa reflexão, somos da opinião de que só
poder-se-ia admitir a interposição de ação cautelar incidental pelo réu quando, analisando-se o caso
concreto e as condições específicas do litígio, verificar-se que uma possível sentença de improcedên-
cia da ação (portanto favorável ao réu) fosse trazer ao réu algum benefício que não poderia ser vis-
lumbrado na constância da controvérsia judicial. Surge em mente, com mero exemplo desambicioso,
a possibilidade de uma ação de cobrança movida pelo Poder Público contra uma determinada pessoa
jurídica de direito privado, que, pela simples existência daquela pendência jurídica, estaria sendo pri-
vada de participar de licitação pública em relação àquele ente que lhe move o processo. Nessa
hipótese, presente o fumus boni iuris, poderia ser deferida a medida cautelar incidental em seu favor,
já que o periculum in mora estaria configurado pelo risco de não poder concorrer no certame. 
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gravosa ao interesse público, manifestado através de uma defesa impeditiva do Po-

der Público – com a natureza de ação cautelar, como se o Poder Público ajuizasse 

nova demanda, decorrente de novo litígio (?), a fim de ver assegurado um resultado 

útil almejado.

Ademais, não há que se falar em desrespeito à garantia processual das partes, 

só e só por causa da natureza incidental do instituto. Muito pelo contrário, essa natu-

reza explica e fundamenta a natureza célere e desapegada a formalismos que carac-

teriza o processamento do instituto aqui analisado208.

De igual modo, se não houvesse referibilidade, o presidente do tribunal não de-

veria analisar o pedido de suspensão em cotejo com o processo principal, o que po-

deria ocasionar situações absurdas como a possibilidade de suspender-se decisão 

transitada em julgado, em afronta ao sistema processual vigente, incluindo aí o pro-

cedimento do pedido de suspensão. Ora, se não houvesse referibilidade, como quer 

o autor, seria mesmo de se questionar qual seria o(s) processo(s) principal(is)? Seria 

mesmo uma ação cautelar incidental? Cautelar de quê resultado final almejado?

Além do mais, a suposta não-referibilidade entre o pedido de suspensão e o 

processo principal demonstra-se incoerente com o próprio raciocínio traçado pelo 

mesmo doutrinador, quando, em linhas posteriores de sua obra tantas vezes mencio-

nada209, aduz que incidiria preclusão lógica e consumativa se a Administração Públi-

ca deduzisse uma outra via de tutela cautelar fundada no fumus boni iuris e no peri-

culum in mora, quando, por exemplo, postulasse fosse deferida a suspensão dos 

efeitos da decisão com base no artigo 558 do CPC. Nesse caso, para o processua-

lista em apreço, estaria impossibilitada a via do pedido de suspensão. Mas como ex-

plicar isso sob esse prisma da não-referibilidade entre a medida suspensiva e o pro-

208 Sem falar em aspectos elementares, que não foram abordados pelo processualista Elton Venturi,
como por exemplo, a questão do chamamento do jurisdicionado comum ao processo do pedido de
suspensão, que seria, no caso, uma citação; do prazo para “contestar”; da ausência de custas ou su-
cumbência; além da questão que não silencia do porquê ser o presidente do tribunal o órgão compe-
tente para o processamento dessa “ação cautelar”. VENTURI, Elton, ob. cit.
209 VENTURI, Elton, ob. cit., p. 100-112.
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cesso original, se é dele que também adviria a suspensão do artigo 558 do CPC? 

Não há explicação210.

Voltando ao cogitado linhas atrás, tem-se, portanto, que o ponto precípuo da te-

se da natureza de ação cautelar incidental, como dito, assenta-se em que ela se jus-

tificaria como forma de assegurar a garantia processual entre as partes. Entretanto, 

como bem defende Marcelo Abelha Rodrigues211, o só fato de se tratar de incidente 

processual, não é suficiente para constar-se, só por isso, ofensas aos princípios 

constitucionais que asseguram o devido processo legal, 

sob pena de que todos os outros incidentes processuais que debelam 
questões, sejam eles preventivos ou não, tais como o conflito de competên-
cia, impugnação ao valor da causa, exceção de impedimento e suspeição, 
uniformização de jurisprudência, declaração de inconstitucionalidade, recla-
mação constitucional, etc., todos estes deveriam ser transformados em 
ações incidentais. 

O processualista prossegue em suas palavras:

Outrossim, não é dando natureza jurídica de ação que se assegura a pre-
servação do devido processo legal, até porque, lege lata, o procedimento do 
instituto está estampado nas normas que o regulam e não se poderia sim-
plesmente deixar de aplicá-los. No mais a mais, pensamo que atribuir natu-
reza de ação, formalmente considerada, contraria a tendência evolutiva de 
simplificação do processo, e os exemplos disso são mesmo a própria ação 
cautelar incidental, exterminada pelo artigo 273, §7º, do CPC, pelo qual se 
permite que as medidas cautelares sejam requerida por medida avulsa, sem 
que exista o procedimento cautelar antes existente. Observe-se que o con-
trole pelo prejudicado com a medida não é feito mais por contestação, mas 
por agravo de instrumento, entre tantos outros aspectos referentes à su-
pressão do procedimento cautelar incidental e nem por isso se disse que fe-
riu a ampla defesa e o contraditório.212

Em seguida, o estudioso acima transcrito faz menção aos embargos à execu-

ção por título judicial, que só formalmente seriam uma ação judicial, e afirmou como 

prenúncio, que a referida ação tinha – como de fato teve – os seus dias contados, já 

que a reforma processual então ainda não concretizada previa a sua extinção e sub-

stituição por mera impugnação, com natureza jurídica de incidente processual.

210 Para nossas reflexões sobre a convivência entre a suspensão prevista no artigo 558 do Código de
Processo Civl e aquela decorrente do pedido de suspensão, ver tópico próprio, capítulo 4.
211 RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., p. 98. 
212  RODRIGUES, Marcelo Abelha, op. cit., p. 98-99.
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Assim, parece não restar dúvidas de que o instituto do pedido de suspensão 

apresenta natureza jurídica de incidente processual preventivo, devendo ser aduzido 

pelas entidades legitimadas quando configurada uma das hipóteses que lhe dêem 

ensejo, a saber aquelas descritas nas leis de regência (8437/1992, e 4864/1964).

Essa natureza jurídica é a única que explica, fundamenta, e confere roupagem 

constitucional ao pedido de suspensão, além de dar-lhe coerência junto ao sistema 

processual vigente.

É claro que este incidente apresenta como característica que lhe é intrínseca o 

selo da contra-cautela, vez que visa resguardar determinados valores de interesse 

público expostos na norma de regência, desde que juntamente a eles coexista, ainda 

que superficialmente, uma plausibilidade de reversão, através do recurso próprio, da 

decisão cuja eficácia se pretende suspender, plausibilidade esta a ser vislumbrada 

através de juízo de delibação a ser exercido pelo Presidente do Tribunal competente 

para apreciar e processar a medida suspensiva. Referido juízo de delibação – ex-

pressão cunhada pelo Min. Sepúlveda Pertence – mostra-se necessário para que 

não sejam traídos os princípios constitucionais dos processos, e servir o instituto da 

suspensão como meio da fazenda pública conseguir moratória do cumprimento das 

decisões judiciais, mas sim para que o incidente da suspensão seja utilizado como 

meio de acautelar uma situação jurídica que pode vir a ser atingida pelo ente público 

através da modalidade recursal própria e cabível à espécie.

É por isso que aquele referido ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlve-

da Pertence, afirma em voto preciso sobre o caso aqui discutido, conforme transcri-

ção abaixo:

Isso mostra, por outro lado, que não está fora do âmbito da suspensão de 
segurança, data venia, a delibação da controvérsia, isto é, que, como medi-
da cautelar, a suspensão não se contenta com o periculum in mora: ao 
contrário, repito, o que neste instituto se exige é que o periculum in mora se-
ja gravíssimo, seja qualificado; mas, não, que se dispensa, em qualquer 
hipótese, que haja alguma probabilidade visível de que aquela decisão futu-
ra, do recurso para o Tribunal, cuja eficácia se pretende resguardar com a 
suspensão, possa favorecer a administração pública, ao Estado, que plei-
teia a medida cautelar excepcional213.

213 Conforme voto proferido na Suspensão de Segurança n. 432/DF. 
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Por tudo isso que aqui foi estabelecido, evidencia-se, em nossa opinião, a natu-

reza de incidente processual referente ao pedido de suspensão, com o objetivo de 

acautelar possível situação jurídica futura a ser almejada pela fazenda pública atra-

vés do futuro provimento do recurso interposto contra a decisão objeto do pedido de 

suspensão.

Deve-se, terminada essa fase mais teórica do trabalho, destinada a fundamen-

tar, conceituar, explicar e caracterizar o incidente em estudo, devemos passar agora 

para a segunda fase do trabalho, quadra na qual se aprofundará o estudo sobre o 

procedimento do pedido de suspensão e suas peculiaridades, além da visão da juris-

prudência sobre o mesmo, garantindo assim um aspecto mais prático à pesquisa, o 

que certamente desperta a atenção e aguça o interesse do operador.



6 PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DO PEDIDO DE 
SUSPENSÃO

6.1 Pressupostos formais do incidente suspensivo 

Feitas as considerações necessárias acerca da natureza jurídica, cumpre verifi-

car sob quê condições e ante quais pressupostos justificam-se o processamento do 

pedido de suspensão.

6.1.1Caráter não provisório da decisão ou sentença objeto do pedido de 
suspensão

O primeiro de todos os pré-requisitos do pedido de suspensão, por vezes olvi-

dado, mas de importância considerável, é o caráter não-definitivo da decisão ou da 

sentença que se pretenda suspender. Isso é indispensável para que a suspensão 

possa ser ao menos apreciada.

O legislador, ao criar o instituto do pedido de suspensão, o fez na tentativa de 

resolver uma colisão entre princípios: de um lado, os princípios da efetividade das 

decisões judiciais, da celeridade, e, mais amplamente, do acesso à justiça; e, de ou-

tro, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a proteção de 

determinados valores relevantes anteriormente escolhidos. 

E o legislador optou por solucionar esse dilema da seguinte maneira: quando a 

decisão que causar perigo de lesão aos valores expressados na norma possuir cará-

ter provisório, deve prevalecer o interesse público e a proteção dos valores sobre o 

interesse privado e a garantia da efetividade das decisões judiciais. Assim, é indis-

pensável, para o requerimento da suspensão, a natureza transitória ou não-definitiva 

da decisão que se pretende ver suspensa.

Essa constatação pode gerar um questionamento: e se o pedido de suspensão 

tiver por base decisão judicial interlocutória em relação a qual não foi interposto o re-
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curso próprio do agravo de instrumento? Ocorreria a preclusão? O mesmo pode ser 

perguntado em razão de agravo de instrumento interposto fora do prazo214.

É interessante ressalvar que a lei fala expressamente que o agravo de instru-

mento não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão (art. 4º, 

§ 6º da Lei 8.437/1992). Ora, mas a ausência do recurso demonstra conformismo 

com o teor da decisão, e a não recorribilidade confere coisa julgada formal à deci-

são.

Entretanto, embora se pudesse cogitar de não conhecimento do pedido de sus-

pensão em face da ausência de recurso de agravo de instrumento, nota-se que, em 

tese, é possível o pedido de suspensão mesmo sem ter havido a interposição do 

agravo de instrumento.

Nota-se que a leitura das normas atinentes a esse incidente, leva-nos a conclu-

são de que não é preciso haver recurso em trâmite, simultaneamente ao aforamento 

do pedido suspensivo no âmbito do tribunal, bastando apenas a previsão de que, um 

dia, o recurso será a ele dirigido. É isso que se conclui do disposto no §4º do referido 

art. 4º da Lei 8.437/1992 quando prevê novo pedido de suspensão a ser dirigido ao 

STJ ou STF, em caso de indeferimento pelo presidente do tribunal a quo. Naquela 

hipótese não há, de fato, a necessidade de que o recurso extraordinário ou especial 

já esteja tramitando em uma daquelas cortes superiores, nem sequer tenha é ne-

cessário ter o mesmo sido interposto.

De igual modo, caso ao agravo de instrumento seja negado seguimento por 

vício formal, o pedido de suspensão pode ser apreciado sem nenhum óbice. 

Entretanto, o fato da fazenda pública não interpor o recurso cabível para com-

bater a decisão que se pretende suspender pode ser levado em consideração pelo 

presidente do tribunal, e pode depor contra a verificação da gravidade do alegado 

risco de dano alegado. De fato, se a situação é de tão pequena importância, a ponto 

214 Aqui fizemos referência apenas ao recurso de agravo de instrumento, já que em relação aos de-
mais recursos não há que se cogitar do pedido de suspensão, já que eles importariam em trânsito em
julgado e impossibilidade de suspensão.
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de a fazenda pública deixar de recorrer, dificilmente será ela apta a justificar a con-

cessão da suspensão. Claro que essa constatação, como dito, não é impeditiva nem 

absoluta: situações de ordem fática, só passíveis de vislumbre a cada situação con-

creta, podem demonstrar que a ausência ou denegação do recurso de agravo se 

deu por motivo alheio e justificável, hipótese na qual a suspensão pode ser deferida.

6.1.2Legitimidade para requerer o pedido de suspensão

No que toca à questão da legitimidade, tem-se que são partes legítimas para 

propor o pedido de suspensão, de um modo geral, as pessoas jurídicas de direito pú-

blico interessadas, conforme relacionadas na MP 2180-35, art. 4º, e na Lei 

4348/1964. Note-se a expressão interessadas, que significa dizer que essas pes-

soas têm de deixar demonstrado o seu interesse no tema colocado em julgamento.

Assim, não poderá o Estado, como exemplo, pedir suspensão de uma decisão 

que esteja causando lesão à economia do Município, já que este é que seria o de-

tentor da legitimidade de, por si, defender seus interesses através do pedido de sus-

pensão.

Equiparadas às pessoas de direito público, também detentoras de legitimidade 

ativa para propor a suspensão, incluem-se as pessoas jurídicas de direito privado 

que exerçam atividades de interesse público. Exemplo mais comum é o das conces-

sionárias de serviço público, que podem propor o incidente de suspensão direta-

mente ao Presidente do Tribunal como se fossem entidades de direito público. 

Entretanto, tais entidades só agem legitimamente quando atuarem na sincera 

defesa do interesse público envolvido, e nunca buscando solucionar questões jurídi-

cas que só causem importância a si215. Há, portanto, em tais casos, de ser patente o 

interesse público, a ser ponderado pelo Presidente quando da apreciação.

215 Assim já decidiu o STJ: “Evidencia-se a ilegitimidade da Brasil Telecom S/A para propor pedido de
suspensão de segurança, tendo em vista que manifesta o intuito de defender interesse próprio, emi-
nentemente particular, pretendendo a adjudicação de contrato com órgão público, em igualdade de
concorrência com outra concessionária pública, a Embratel”. (AgRG na SS n. 1.277/DF, Rel. Min. Ed-
son Vidigal). 
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Assim é a posição mais recente, e até certo ponto pacífica dos nossos tribu-

nais216.

Entretanto, independente de quem seja o autor do pedido de suspensão deve 

ele ser parte no processo principal, ou, pelo menos, requeira, antes ou simultanea-

mente ao aforamento do incidente, a sua participação como assistente, ou como litis-

consorte passivo. 

Mais recentemente, o atual presidente do STJ, Min. Rafael de Barros Monteiro, 

a analisar pedido de reconsideração feito na SLS 231, entendeu que determinada 

empresa concessionária de serviço público não seria parte legítima quando não fos-

se parte da ação subjacente. Assim entendeu o referido ministro:

[…] A requerente é parte manifestamente ilegítima para o manejo do inci-
dente de Suspensão de Liminar. Não há nos autos notícia de pedido de in-
tervenção no feito principal como assistente ou litisconsorte passiva. Assim, 
não sendo a requerente parte na ação – e à mingua de demonstração de 
seu interesse jurídico –, não possui legitimidade para recorrer ou para se 
valer deste incidente217.

Tem-se notícia também, em casos altamente excepcionais, de admissão pelo 

STJ e STF da propositura de pedido de suspensão por pessoas físicas. Entremen-

tes, isso só tem ocorrido em situações fáticas peculiaríssimas, em que tenha se de-

monstrado a flagrante ofensa ao interesse público, perpetrada, às vezes, com a tole-

rância dos órgãos jurídicos das instâncias ordinárias218. A regra, entretanto, é de não 

216 Ver, sobre o tema, o julgado no Resp 50284/SP, relator Min. Peçanha Martins, j. 18.05.1999, DJU
12.06.2000 em que o relator afirma que “[...] as empresas públicas equiparam-se às entidades de di-
reito público, quanto à legitimidade para requerer o pedido de suspensão de segurança, bastando es-
tar investidas na defesa do interesse público decorrente da delegação”. De igual modo, mais recente,
julgado de relatoria do Min. Edson Vidigal, no AgRSS 1277/DF, j. 25.10.2004, DJU 06.12.2004. Am-
bos citados por VENTURI, Elton, ob cit., p. 77. 
217 AGRgSLS 231, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 24.05.2006, DJU 29.05.2006. Referido entendimento
se coaduna com a opinião de Marcelo Abelha Rodrigues, que disse que “[...] se o terceiro pretende
arguir um incidente processual, deve antes, ou simultaneamente, ser admitido como sujeito do pro-
cesso para então argüir o incidente processual, quando este seja manifestado por via de questões ou
pontos incidentais [...]” RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., p. 65.
218 Cite-se do STJ, por exemplo, a Suspensão de Liminar n. 23/MS, na qual o então Presidente Minis-
tro Nilson Naves vislumbrou a legitimidade para propositura do pedido de suspensão de pessoa físi-
ca, que era prefeito de um município do interior do Mato Grosso do Sul, afastado do cargo por segui-
das ações de improbidade administrativa ajuizadas pelo Ministério Público. Naquele caso, foi percebi-
da a existência de flagrante ofensa ao interesse público. No julgamento do agravo regimental, já sob
a presidência do Ministro Edson Vidigal, a decisão concessiva da suspensão foi cassada, mas não
por falta de legitimidade, mas por “ausência de pressuposto objetivo do cabimento do pedido”, que
era a inocorrência de exaurimento da instância ordinária. Ou seja, a matéria atinente à legitimidade
da pessoa física não restou analisada pela Corte Especial daquele Superior Tribunal.
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cabimento219 . O STF, por seu turno, já decidiu que “[...] a exemplo do que se decidiu 

a propósito da qualificação do Prefeito para requerer a suspensão de segurança que 

o destituíra (AgRSS 444, RTJ 141/380), o Procurador-Geral junto ao Tribunal de 

Contas do Estado está legitimado para requerer a suspensão de liminar, confirmada 

pelo Tribunal de Justiça, que implicou o seu afastamento do exercício da função”220.

Então, como sustenta Elton Venturi221, pedidos com essa peculiaridade devem 

ser avaliados e bem ponderados, a fim de evitar-se que sejam concedidos em be-

nefício próprio, em detrimento do interesse público.

Além destas pessoas, a lei 8.437/1992 prevê ainda a possibilidade de proposi-

tura do requerimento de suspensão pelo Ministério Público, atuando como custo le-

gis. Por outro lado, a lei 4.348/1964, que regula o pedido de suspensão nos manda-

dos de segurança, não indica o parquet no rol de legitimados. Essa seria uma das 

poucas distinções havida entre as duas normas. Entretanto, ainda assim, por força 

das nobres funções que lhe foram conferidas pela Norma Fundamental de 1988222,

este ente possui legitimidade para requerer o pedido de suspensão, ainda que a lei 

ordinária não o diga expressamente.

6.2 Pressupostos de mérito do pedido de suspensão

Ao lado daqueles pressupostos de índole formal, devem estar presentes tam-

bém, para o conhecimento, processamento e análise do Pedido de Suspensão, de-

terminadas circunstâncias fáticas ligadas ao mérito do pedido de suspensão.

6.2.1Flagrante ilegitimidade

219 Ver julgamento na AgSS 1031/PE, rel. Min. Nilson Naves, j. 19.02.2003, DJU 17.03.2003. Assim
restou cosignado na ementa: “[…] A pessoa física não tem legitimidade para propor suspensão de se-
gurança com supedâneo no art. 4º da lei 4.348/1964”. 
220 Ver AgrgPEt 2.225-4/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p. acórdão Min. Sepúlveda Pertence, j. 
17.10.2001, DJU 12.04.2002. 
221 VENTURI, Elton, ob cit., p. 80.
222 Aqui merece destaque o contido no art. 129, inc. II, da CF/88, que atribui como competência do
Ministério Público “[...] zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua ga-
rantia”.
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Outra diferença existente entre a lei que dispões sobre o pedido de suspensão 

de liminares e a norma que trata acerca do pedido de suspensão de segurança é 

que, naquela primeira, consta outro elemento que poderia dar ensejo à sustação da 

decisão, que é justamente o intitulado no presente tópico: a ocorrência de flagrante 

ilegitimidade.

Note-se que a norma indicada diz “[...] em caso de manifesto interesse público 

ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à seguran-

ça e à economia públicas.” Ou seja, para a concessão tem de estar presentes a o 

manifesto interesse público ou a flagrante ilegitimidade, e, simultaneamente, o perigo 

de grave lesão aos valores indicados.

A questão da flagrante ilegitimidade é, pelo menos aparentemente, incoerente 

com o próprio sistema do pedido de suspensão no qual se insere. Na realidade, a 

matéria jurídica, essencial à ação originária e que dela constitui mérito, passa a ter 

importância reduzida no âmbito do procedimento do pedido de suspensão223. Este, 

por seu turno, focará atenções nos aspectos próprios de seu incidente, especificados 

na norma (MP 2180-35/2001). Assim, no âmbito da tramitação do pedido de suspen-

são não cabe maiores incursões no mérito da lide, tanto menos nas questões pro-

cessuais tal como a verificação da ocorrência das condições de ação.

Não se afirma que não se deva vislumbrar a matéria jurídica do processo subja-

cente. Não é isso. Apenas que essa análise do mérito deve ser realizada, no pedido 

de suspensão, desde uma perspectiva mais afastada, mais superficial, com o intuito 

de ponderar quais as eventuais chances da medida que se pretende suspender vir a 

prosperar no futuro, a fim de se evitar a postergação do cumprimento de uma deci-

são que, fatalmente, prevalecerá. 

Por tais razões, é de acerto duvidoso a opção do legislador por permitir a pro-

positura do incidente suspensivo em caso de flagrante ilegitimidade. 

223 Muito embora ainda detenha certo grau de relevância, conforme será melhor explorado em tópico
próprio, visto que cabe, na opinião deste autor, a análise, ainda que superficial, da questão de mérito
da ação originária. 
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Ao permitir que o Presidente do Tribunal analise a questão da legitimidade, o 

legislador autorizou-o a ingressar no debate jurídico da ação subjacente, e, mais ain-

da, a interferir em questão puramente processual a ela concernente. Isso desvirtua-

ria o sentido inicial do pedido de suspensão, que seria apenas o de controlar os efei-

tos de decisões que coloquem em risco os valores da ordem, saúde, segurança e 

economia públicas.

Além do mais, pelo destaque que fizemos acima, para a suspensão ser deferi-

da, percebe-se que não basta apenas ocorrer a flagrante ilegitimidade, mas esta de-

ve ladear-se do perigo de grave lesão aos valores indicados, o que, de certa forma, 

tira a sua razão de ser. Isto porque, a outra hipótese, seria o de ocorrência de mani-

festo interesse público, mas, ora, este não estará sempre presente quando aqueles 

valores estiverem a perigo?

Entretanto, como não se pode cogitar de que a lei contenha expressões inúteis, 

somos da opinião de que referida enunciação é inconstitucional, já que desacata o 

princípio do juiz natural, pois o julgador da causa, em primeiro lugar, e os desembar-

gadores e posteriormente os ministros julgadores dos recursos futuros, em segundo 

momento, são os únicos que podem analisar questões processuais tais como a pre-

sença das condições de ação. É, portanto, defesa a apreciação da flagrante ilegitimi-

dade no âmbito do incidente de suspensão.

Na jurisprudência dos tribunais não é comum deparar-se com decisões suspen-

sivas embasadas nesse dispositivo de flagrante ilegitimidade. Ainda que sem enfren-

tar diretamente a questão posta, é de certo modo aceito pela interpretação de nos-

sas cortes superiores que não cabe na esfera do pedido de suspensão incorrer-se 

em questões relativas à ordem processual224

6.2.2 Manifesto interesse público

224 Ver, a título de ilustração, o julgado no SS 830/PR, Rel. Min. Costa Leita, j. 06.07.2000, DJ
01.08.2000, conforme citado por VENTURI, Elton, ob. cit.
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Outro dispositivo que suscita dúvidas é o que diz respeito ao manifesto interes-

se público, que também está ausente da norma de 1964, que dispõe sobre a sus-

pensão de segurança, fazendo-se constar apenas do caput do art. 4º da lei 

8.437/1992, que trata da suspensão de medidas cautelares e tutelas antecipadas.  

Convém decidir-se em quê sentido essa locução é utilizada pelo legislador. Se a pa-

lavra “manifesto”, aqui, teria sentido de declarado ou significado de evidente225.

No primeiro caso, então, o autor do pedido de suspensão teria de declarar, afir-

mar, anunciar, que aquele seu pedido é movido por interesse público. Ora, sabe-se 

que a mera asserção, a simples declaração, a pura manifestação, não é suficiente 

para tornar de interesse público determinado ato. É preciso que haja a demonstra-

ção. Por isso descarta-se a hipótese de a norma conter esse significado.

Na segunda hipótese, a expressão teria sentido de evidente, indiscutível, inegá-

vel.

Todavia, outro questionamento poderia daí surgir: caberia averiguar-se a ocor-

rência desse manifesto interesse público, ou, por ser manifesto, deveria ser reconhe-

cido pelo Presidente do Tribunal sem a demonstração do autor?

Contudo, não se poderia admitir que o Presidente do Tribunal pudesse simples-

mente acatar o pedido de suspensão sem argumentos de sua demonstração, por is-

225 Sabe-se, como dito acima, quando se discorreu sobre o Direito Comparado, que o instituto similar
que existe na Espanha, depende de prévia declaração do Governo Nacional, do Conselho de Gover-
no da Comunidade Autônoma, ou das entidades locais do seu território, conforme for o sujeito do
cumprimento da decisão guerreada. Repete-se aqui o referido trecho, já destacado em sua integrida-
de linhas acima:
Ley 29/1998 de 13 de julio “Art. 105. 1. No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la
inejecución total o parcial del fallo. [...]
3. Son causas de utilidad publica o de interés social para expropriar los derechos o intereses legíti-
mos reconocidos frente a la Administración em una sentencia firme el peligro cierto de alteración gra-
ve del libre ejercício de los derechosy libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el
quebranto de la integridad del territorio nacional. La declaración de la concurrencia de alguna de las
causas citadas se hará por el Gobierno de la Nación; podrá también efectuarse por el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad Autônoma cuando se trate de peligro cierto de alteración grave del libre ejer-
cicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y e lacto, actividad o disposición impugnados
proviniera de los órganos de la Administración de dicha Comunidad o de las Entidades locales de su
territorio, así como de las Entidades de Derecho público y Corporaciones dependientes de una y
otras.
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so é que os Tribunais exigem que as entidades públicas autoras dos incidentes sus-

pensivos demonstrem a ocorrência do perigo de grave lesão.

Daí dizer-se que a lei é redundante, pois o manifesto interesse público só ha-

verá em caso de demonstrada a ocorrência, pela entidade requerente, do perigo de 

grave lesão. Essas constatações tornariam desnecessárias as duas locuções anali-

sadas (flagrante ilegitimidade e manifesto interesse público).

Por fim, conforme já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, através do 

Min. Edson Vidigal,

[...] a suspensão de liminar, diferentemente do sistema recursal (que objeti-
va o acertamento da controvérsia), tem natureza jurídica de contracautela, 
cujo exercício depende da constatação da presença de risco de grave le-
são pelo menos um dos bens tutelas pela lei 4.348-64, art. 4º, e de sua efe-
tiva demonstração. Não basta a simples declaração de que da decisão im-
pugnada resultarão comprometidos tais valores226.

6.2.3 Ocorrência de perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à seguran-
ça e à economia públicas: gravidade da lesão e irreparabilidade

Esses elementos constituem-se, na realidade, como os verdadeiros pressupos-

tos de mérito do pedido de suspensão. Só em caso de haver perigo de lesão a um 

destes bens da vida eleitos pelo legislador como de fundamental interesse público é 

que se pode cogitar do ajuizamento do pedido de suspensão.

6.2.3.1Gravidade da lesão e irreparabilidade

Antes de se discorrer sobre cada um deles, é importante destacar que não bas-

ta haver perigo de grave lesão, mas essa lesão deve se mostrar em intensidade tal, 

cuja mera projeção seja capaz de demonstrar a necessidade da suspensão.

Além disso, essa ponderosa lesão deve necessariamente acompanhar-se do 

risco de irreparabilidade, constituído pela impossibilidade de reversão, ou pelo me-

226 AgRg na SS 1304/PB, Corte Especial, j. 25.10.2004, DJ 0..12.2004.
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nos, por uma reversão muito difícil de ser considerada. Não é, portanto, qualquer de-

cisão gravosa capaz de ensejar a suspensão. Além de gravosa, a reparação deve 

ser senão impossível de todo, pelo menos bastante improvável. 

O ônus de demonstração tanto da lesão em si quanto de sua gravidade e irre-

parabilidade em prejuízo da Administração é do próprio ente requerente, que deve 

fazê-lo já na inicial do pedido de suspensão, sob pena de não conhecimento ou inde-

ferimento do mesmo.

Ou seja, além da intensidade da gravidade, a fazenda pública deve demonstrar 

também, sem resquícios de dúvida, a irreparabilidade da lesão que sentirá a admi-

nistração em decorrência daquele determinado comando judicial cujo efeito ela pre-

tende suspender. É, portanto, necessário a ocorrência do periculum in mora para 

que a medida seja deferida. Se não houver risco eminente, se a administração puder 

esperar o processamento do recurso sem prejuízo, não há que se falar em pedido 

de suspensão.

Importante abrir parêntese aqui para dar atenção à digressão jurisprudencial 

pela qual se dirigiram os tribunais pátrios a fim de justificar o perigo de grave lesão 

para concessão do pedido de suspensão. Trata-se da sustação de decisões funda-

mentada na necessidade de evitar-se o efeito multiplicador, ou provável repercussão 

futura, aqui considerados pela possibilidade de que muitas ações, idênticas em cau-

sa de pedir ou pedido, venham a ser aforadas contra determinado ente da fazenda 

pública, ou demais pessoas jurídicas legitimadas na norma de regência. 

Seria esta hipótese forma de precaver-se de uma situação danosa projetada, 

que, embora não existente, poderá ocorrer caso aquelas ações se tornem muitas. É 

o que Elton Venturi alude como “[...] avaliação global das prováveis conseqüências 

prejudiciais da execução de certas liminares ou sentenças contra o Poder Público 

através das expressões efeito multiplicador ou efeito cascata, querendo significar [...] 

uma análise geral e extraprocessual [...]”227.

227 VENTURI, Elton, ob. cit., p. 123.
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Ou seja, em tais casos, o julgador pode analisar a causa por uma visão geral e 

extraprocessual, preocupando-se com o efeito contagiante que referida decisão po-

de provocar na sociedade. 

Note-se que, nesta hipótese, ainda que a causa concreta em si não seja capaz, 

por si só, de representar a grave lesão, com toda aquela intensidade prevista pelo le-

gislador, a possibilidade de que litígios iguais em causa de pedir sejam aforados em 

desfavor da fazenda pública seria capaz, na visão dos tribunais, de dar motivo à sus-

pensão. Assim tem sido o entendimento de nossas cortes superiores228.

De igual modo, tal acontece com a intensidade e a irreparabilidade da lesão, 

esse efeito multiplicador deve ser, em regra, demonstrado229, salvo se, por razões 

outras, essa multiplicação já possa ser sentida pelo próprio presidente, como por 

exemplo acontece quando já muitas outros pedidos de suspensão sobre a mesma 

matéria já foram requeridos sob sua competência230.

Todavia, o efeito multiplicador como causa do pedido de suspensão deve ser 

aplicado com bastante temperamento. Primeiro, porque não é a mera possibilidade 

de lesão grave que enseja a propositura da excepcional medida. Como dito, a gravi-

dade da lesão deve ser bastante intensa, e essa intensidade amplamente comprova-

da já na inicial. Não é, portanto, a mera possibilidade de que a causa de pedir de um 

processo se repita em muitos outros que dará ensejo ao deferimento da suspensão. 

Se dessa forma fosse, a rigor, em relação a todas as decisões se poderia deferir a 

suspensão, pois, pelo menos em tese, todas as causas de pedir podem se repetir fu-

turamente. Desta forma, entendemos que não deve haver apenas a possibilidade do 

228 Ver, no STF, a SS 609/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19.01.1994, DJ 01.02.1994, e ainda o
AGRSS 1307/PE, rel. Min. Carlos Velloso, j. 01.03.2001, DJ 11.10.2001, bem como a SS 315/DF, DJ
30.04.1991, e SS 1799/GO, 12.09.2000. No STJ, ver AgRG no AgRg na STA 41/RS, rel. Min. Edson
Vidigal, Corte Especial, j. 20.03.2006, DJ 08.05.2006; bem como AgRg na STA 1/PR, rel. p/ acórdão
Min. Pádua Ribeiro, Corte Especial, j. 19.11.2003, DJ 29.03.2004. 
229 O STJ já decidiu que “[...] quanto ao suposto efeito multiplicador do julgado – também defendido
no Agravo Interno, está aqui restrito a quadro futuro e eventual, presumindo-se como mera hipótese,
por não comprovado”, no AgRg no AgRg na SLS 155/SP, rel. min. Edson Vidigal, j. 19.12.2005, DJ
01.02.2006, Corte Especial, unanimidade.
230  O eminente Min. Edson Vidigal, do STJ, já decidiu que “[...] a proliferação de ações idênticas, cor-
roboradas pelos inúmeros pedidos de suspensão ajuizados perante esta Corte, tem potencial sufici-
ente para causar expressiva lesão à saúde pública”, no AgRg na STA 41/RS, j. 20.03.2006, DJ
08.05.2006, Corte Especial.
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efeito multiplicador, mas, na realidade, deve haver mesmo uma forte probabilidade 

de que isso ocorra, qualidade que deve ser comprovada pelo ente requerente. 

Outro fato que depõe contra a justificativa desse efeito multiplicador, é que ao 

ente público prejudicado é assegurada a possibilidade de requerer a extensão dos 

efeitos da suspensão a outras causas cujas liminares possuam idêntico objeto, con-

forme estabelecido no §8º do art. 4º da Lei 8.437/1992. Ou seja, já que, em regra, o 

prejuízo suportado pela Administração não é tão grave – a ponto de ter de socorrer-

se do argumento da repercussão futura – ela poderia esperar para que muitas ações 

de fato se repetissem, para só naquele momento posterior, requerer a suspensão fa-

zendo uso do aditamento permitido por esse dispositivo referenciado.

Além disso, nota-se que o efeito multiplicador em muitos casos pode ser sinto-

ma de abuso ou ilegalidade cometido, previamente, pela Administração. Daí, deferir 

a suspensão por força desse raciocínio pode comprometer as funções institucionais 

sacras do Poder Judiciário. Antes de proteger o interesse público, o julgador pode 

estar mesmo agindo contra ele, já que o só fato de muitas ações idênticas serem 

ajuizadas denota uma sublevação da sociedade contra lei ou ato reputado injusto. 

Se essa insurreição é legítima ou não, caberá apenas às Cortes Superiores decidir 

em definitivo, conforme for a matéria versada. Por isso entendemos que o emprego 

do efeito multiplicador como forma de justificar o pedido de suspensão só pode ser 

feito quando, ainda que em caráter superficial e provisório, a matéria de fundo já te-

nha sido decidida no âmbito daqueles Tribunais. Esse fator deve ser averiguado 

quando do exercício mínimo do juízo de delibação  a ser exercido pelo Presidente do 

tribunal ao apreciar o pedido de suspensão, conforme será em seguida melhor deta-

lhado.

6.2.3.2Ordem pública

O primeiro dos valores entre os quais objetivou defender o legislador ao instituir 

o incidente do pedido de suspensão foi o de ordem pública. Verifica-se que todos es-

ses valores configuram-se conceitos indeterminados, em razão do qual remetemos o 

leitor mais interessado na natureza de tais expressões ao que já foi exposto em mo-
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mento próprio neste trabalho, especificamente quando tratamos do requisito da rele-

vância e urgência das medidas provisórias231.

Naquele tópico distinguimos entre as espécies de conceitos indeterminados 

aqueles cuja imprecisão decorre da ambigüidade gerada pela própria expressão ou 

palavras que o descrevem, daqueles outros em relação aos quais o elemento de in-

certeza deriva dos fatos que a ele devem subjazer.

Analisando os conceitos determinados da ordem, saúde, segurança e econo-

mia públicas, veremos que, dentre todos, é a ordem pública que possui as fronteiras 

mais tênues e, por isso, difíceis de vislumbrar.

Esse foi o primeiro dos valores estabelecidos pelo legislador, e, na opinião de 

Elton Venturi, justamente por ser o de definição menos simples, é que esse pode ter 

sido uma das origens da disseminação da idéia de que o incidente de suspensão 

possuiria natureza política, e seria medida cujo deferimento dependia unicamente da 

discricionariedade do presidente do tribunal232.

Entretanto essa hipótese, como perseguido acima, deve ser profundamente re-

chaçada. O conceito de ordem pública aqui discutido deve se enquadrar entre aque-

les conceito indeterminados vistos anteriormente, quando do estudo das medidas 

provisórias, cuja indeterminação só existe em termos abstratos, mas deixa de existir 

quando a expressão é visualizada em relação à uma situação fática concreta.

Em acórdão cuja leitura sempre se evoca para definir o conceito em conjetura, 

o eminente Min. Néri da Silveira, quando ainda ministro do antigo Tribunal Federal 

de Recursos, que a Constituição de 1988 transformou no atual Superior Tribunal de 

Justiça, afirmou que:

[...] no juízo de ordem pública está compreendida, também, a ordem admi-
nistrativa em geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o regu-

231 Indicar tópico. Para estudos ainda mais aprofundados, ver MORAES,Germana de Oliveira, ob. cit.,
ou ainda MELLO, Celso Antônio Bandeira de, ob. cit.
232 VENTURI, Elton, ob. cit., p. 129.
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lar andamento das obras públicas, o devido exercício das funções da admi-
nistração, pelas autoridades constituídas233.

 Assim, é que afirma Elton Venturi234, não ser qualquer

 [...] simples alteração da usual ou normal execução das obras ou serviços 
públicos, senão a sua virtual inviabilização pela imediata exeqüibilidade da 
liminar ou da sentença, única hipótese que caracteriza, objetivamente, a 
gravidade da lesão ao interesse público tutelado, legitimamente contrasta-
da com o provimento judicial deferido em benefício do autor da ação contra 
o Poder Público.

Há, igualmente, risco de lesão á ordem pública quando a decisão objeto do pe-

dido de suspensão interferir no critério de conveniência e oportunidade do ato admi-

nistrativo impugnado235. Entretanto, não poderá discutir, por exemplo, “[...] a questão 

relativa à admissibilidade da modalidade de licitação do tipo Pregão”, pois que esta 

“[...] diz respeito a esfera da ordem jurídica, cuja lesão não se examina em pedido de 

suspensão”236.

A propósito disso, em relação à ordem pública, surge controvérsia interessante: 

caberia, sob esse aspecto, alegar o perigo de grave lesão à ordem jurídica, esta en-

tendida como forma de manifestação da ordem pública?

A resposta não poderia deixar de ser negativa. Essa interpretação extensiva é 

despropositada e deve ser sempre absolutamente rechaçada. Marcelo Abelha bem 

define isso, quando ensina que: 

[...] falar em grave lesão à ordem jurídica é beirar o absurdo, com nítida 
pretensão de cerceamento da atividade jurisdicional do juiz a quo. Se se 
suspendesse a sua execução, o Presidente do Tribunal estaria dizendo, 
por via transversa, que a decisão foi equivocada, extrapolando, pois, na 
competência, sobre aquilo que pode ser apreciado neste incidente237

233 TFR, SS 4405/SP, DJU 01.12.1979.
234 VENTURI, Elton, ob. cit., p. 131.
235 Ver, do STJ, AgRG na STA 66/MA, Min. Edson Vidigal, Corte Especial, j. 25.10.2004, DJ 
0..12.2004..
236 AgRg na SS 1458/DF, min. Edson Vidigal, Corte Especial, j. 29.06.2005, DJ 19.09.2005.
237 RODRIGUES, Marcelo Abelha, ob. cit., p. 154.
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De fato, tal modo de pensar seria agir contra toda a coerência sistemática do 

instituto em análise, além de arriscar colocá-lo à margem do ordenamento, já que se 

assim pudesse interpretá-lo sua inconstitucionalidade seria conseqüência inevitável, 

pois desrespeitosa ao princípio do juiz natural e do devido processo legal.

Não obstante isso, já se verificou antigamente, hoje com menos repetição, deci-

sões que deferiam a suspensão com base em afronta à ordem administrativo-pro-

cessual238. Entretanto, a maioria das decisões dos tribunais superiores apresentam-

se em sentido oposto239.

6.2.3.3Economia, segurança e saúde públicas

Os demais valores protegidos pelas normas regentes dos pedidos de suspen-

são são mais fáceis de serem averiguados em face das situações concretas, por is-

so a eles se destina tópico conjunto.

A economia pública é regida por vetores constitucionais, cujo elenco encarta na 

Constituição Federal de 1988, especialmente nos arts. 170 e seguintes. Entretanto, 

por lesão à economia pública tem-se entendido, comumente, não a necessidade da 

decisão prejudicial à fazenda pública desrespeitar um daqueles princípios de Direito 

Econômico e financeiro dispostos na Constituição. Para que se verifique a ocorrên-

cia de tal dano, basta a demonstração indiscutível de que a execução da decisão 

que se pretende suspender acarretaria prejuízo ao erário e conseqüente diminuição 

de seu patrimônio em montante considerável e capaz de pôr em risco a saúde das fi-

nanças públicas e das reservas estatais.

238 Ver, neste sentido, o julgado na SS 1740/BA, rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.03.2000, DJ 
27.03.2000, bem como o AgRSS 1272/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 13.05.1998, DJ 
19.05.1998.
239 Ver, do STJ, o já indicado AgRg na Pet 1055/MA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Corte Especial, j.
01.07.1999, DJ 14.08.2000, em que afirmou que “[...] A suspensão de eficácia da medida liminar não
tem o condão de suprimir instâncias, nem pode ser empregada como sucedâneo recursal. Eventuais
ilegalidades, injustiças, errores in procedendo ou errores in judicando têm sede adequada ao seu
deslinde”. Mais recentemente, ver o julgador relatado pelo Min. Edson Vidigal, no AgRg na SS
1540/CE, Corte Especial, j. 20.03.2006, DJ 10.04.2006, em que afirma “[...] no pedido de suspensão
não há que se falar em lesão à ordem jurídica, cuja análise se acha resguardada para as vias recur-
sais ordinárias”. No mesmo sentido o AgRg na SLS 201/MA, j. 20.03.2006, DJ 10.04.2006; EDcl no
AgRg na SS 1353/RJ, Corte Especial, j. 29.06.2005, DJ 29.08.2005, dentre outros.
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O STJ, sobre o caso, já decidiu que a intensidade do dano à economia pública 

deve ser verificada, caso a caso, analisando-se o impacto no orçamento e na situa-

ção socioeconômica de cada Unidade da Federação240, e, consequentemente, de ca-

da ente legitimado na legislação própria.

Em relação à segurança pública, as hipóteses de concessão da suspensão são 

bem mais restritas, sendo concedidas mais comumente em casos nos quais de-

monstrada a ocorrência de situação de repercussão geral, como por exemplo, ha-

vendo decisão cuja execução importe em impedimento da instalação de base da 

Guarda Municipal241, ou autorize a construção de terminal de combustível em perí-

metro urbano242, ou em paralisação de programa assentamento rural do levado 

adiante pelo Governo Federal243. Ou seja, em situações que se verifique ameaça ao 

próprio serviço essencial de segurança, ou então em que se verifique risco à integri-

dade física ou patrimonial dos cidadãos.

Já em se tratando da saúde pública, as entidades legitimadas devem demons-

trar cabalmente que a execução da decisão que pretendem suspender irá causar da-

nos não só à integridade física da população, mas, principalmente, aos meios que 

instrumentalizam e proporcionam aquele valor. 

Segundo o escólio de Elton Venturi, a maioria dos pedidos de suspensão defe-

ridos sob esse fundamento relacionam-se a decisões que, de certa forma, compro-

metem o funcionamento do sistema de saúde, beneficiando individualmente a parte 

autora, mas em prejuízo da saúde da coletividade244. Isso ocorre com a autorização 

judicial de realização de certos tratamentos ou intervenções onerosas e ordinaria-

mente não proporcionadas pela Administração, ou mesmo quando autorizam o fun-

cionamento de hospitais e clínicas que não atendem as condições mínimas exigidas 

em lei.

240 AgSS 446/PA, Min. Bueno de Souza, j. 05.06.1996, DJ 28.06.1999.
241 Ver AgRg na SS 1314/SP, Min. Edson Vidigal, j. 04.08.2004, DJ 30.08.2004, Corte Especial.
242 AgRg na SS 1026/PA, Min. Nilson Naves, Corte Especial, j. 16.10.2002, DJ 18.11.2002.
243 AgRG na SS 450/SP, Min. Bueno de Souza, Corte Especial, j. 21.08.1996, DJ 16.09.1996.
244 VENTURI, Elton, ob. cit., p. 140.
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Segundo observação feita por aquele autor, o valor em questão se aproxima, 

para o fim específico da suspensão, do conceito de meio ambiente natural, já que 

muita vez o incidente tem por base decisão que apresenta ameaça ao meio ambien-

te, sendo a suspensão deferida com base em afronta à saúde pública245.

6.3 Juízo de delibação e a proporcionalidade aplicada como limite 
ao deferimento da suspensão requerida

Nesse ponto talvez tenhamos atingido uma das questões mais polêmicas rela-

cionadas ao pedido de suspensão: a da possibilidade, ou mesmo necessidade, de 

se ponderar, ainda que superficialmente, acerca das questões relativas ao mérito da 

causa principal, da qual o incidente de suspensão é acessório.

As partes envolvidas no processo do pedido de suspensão deduzem razões, 

motivos e raciocínios, ora para um lado, ora em outra direção, conforme for o seu in-

teresse na causa, e conforme forem os argumentos que fundamentem o direito ma-

terial objeto da lide principal. Em dado momento, se a defesa de seu direito material 

não for tarefa tão simples, por não ser ele bastante claro, podem sustentar que o sis-

tema do pedido de suspensão foi forjado como absolutamente independente do re-

curso e da análise de mérito do litígio, referindo-se para tanto especialmente ao dis-

positivo da lei que informa não haver vinculação entre o pedido de suspensão e o 

agravo de instrumento (art. 4º, § 6º, da lei 8.437/1992), além de mencionarem aquilo 

contido no caput da mesma norma, que só faz alusão expressa à necessidade de 

ocorrência do risco qualificado àqueles valores que o interesse público aconselha 

proteger, silenciando quanto ao mérito.

Se, todavia, acontece de o direito material invocado na causa principal apre-

sentar-se límpido e indiscutível, a parte integrante do incidente muda rápido de opi-

nião, apressando-se em utilizá-lo como argumento para demonstrar a injustiça feita – 

quando a decisão objeto da suspensão lhe foi desfavorável –, ou a violação que se 

pode perpetrar caso deferida a suspensão – quando, no caso, a decisão objeto do 

245 Neste sentido, AgRG na SS 1304/PB, Min. Edson Vidigal, j. 25.10.2004, DJ 06.12.2004.
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pedido lhe tenha se mostrado favorável. Alegam, por fim, nessa trilha, que o pedido 

de suspensão apresentaria afronta à ordem jurídica justa.

Para nós, a despeito desses argumentos de ocasião, sempre achamos que o 

pedido de suspensão não poderia ingressar indistintamente no mérito da causa sub-

jacente, revisando o incidente como se fosse recurso, sob pena de usurpar compe-

tência exclusiva do julgador natural – de qualquer hierarquia. Mas, ao mesmo tempo 

e a par disso, entendíamos que o presidente do tribunal não poderia, contudo, cerrar 

vista completamente à matéria objeto do julgamento da lide principal, pois que corre-

ria sempre o risco de cometer inenarráveis injustiças. 

Essa dúvida angustiante tinha origem na imaginação de uma dada situação 

fática, da qual decorria a presente indagação: determinada decisão fundamentada 

em jurisprudência pacífica e indiscutível do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, 

mas que, ao mesmo tempo, causasse perigo de grave lesão a um daqueles elemen-

tos indicados na norma, poderia ser suspensa pelo presidente do tribunal, até o seu 

trânsito em julgado, mesmo ciente de que, ao final, o recurso da fazenda pública não 

seria provido? Entretanto, se o presidente do tribunal fosse analisar tais aspectos, 

não estaria atuando além das atribuições dispostas na lei? Essa atuação do presi-

dente seria constitucional e harmônica com o princípio do juiz natural?

Tais considerações, não obstante, se apresentam mais tormentosas do que de 

fato o são. A resposta para os questionamentos acima colocados decorre facilmente 

da conclusão que se chega ao analisar a constitucionalidade do instituto, pelo quê 

remetemos o leitor para aquelas linhas a tal assunto destinadas no capítulo anteri-

or246.

Em verdade, como visto antes, a análise da referida constitucionalidade e justi-

ficação do instituto em nosso ordenamento levam a uma só solução: a de que o le-

gislador o criou com base na aplicação, no âmbito de deliberação legislativa, do 

princípio da proporcionalidade como forma de resolver o aparente embate entre o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que se manifesta na 

246 Indicar capitulo.
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necessidade de proteção de certos valores de interesse público, e o princípio da ina-

fastabilidade da jurisdição, que se denota através da garantia do acesso à justiça e 

obtenção da tutela jurisdicional adequada, onde se incluem as tutelas provisórias. 

Não há, portanto, em sendo deferido o pedido, desrespeito à efetividade da de-

cisão judicial suspensa, já que o seu cumprimento será assegurado, apenas que em 

momento posterior, condicionado ao seu trânsito em julgado.

Ou seja, por opção legislativa, sendo provisória e recorrível a decisão judicial 

que coloca em risco aqueles valores de interesse público qualificados, foi eleita co-

mo mais relevante a sua proteção, em atenção a qual a garantia da tutela jurisdicio-

nal adequada deve ser obrigatoriamente abrandada. Todavia, por consectário lógico, 

tornando-se definitiva a decisão judicial, com o advento de seu trânsito em julgado, 

deixa de ser relevante que seus efeitos produzam riscos aos referidos valores, vez 

que passa a ser do interesse público o seu cumprimento, sob pena de desacato a 

outros princípios constitucionais – tais como o da segurança jurídica, o da efetivida-

de das decisões judiciais, além da garantia de acesso à justiça.

Então tudo se resume a isso: se a decisão não for definitiva, e colocar em risco 

os valores indicados na lei, a mesma deve ser suspensa. Fraseando em outras pala-

vras: havendo possibilidade de revisão da decisão, presente o perigo de dano aos 

elementos descritos, deve prosperar a suspensão.

Percebemos, com isso, que a criação do instituto se fundamenta em elementos 

de interesse público, só presentes se a decisão não for definitiva. Decorre, assim, 

que o pedido de suspensão só pode ser cogitado em face de decisões passíveis de 

reforma através dos recursos próprios. 

Não cabe, por iguais fundamentos, contra decisões definitivas, e, por extensão 

lógica, suspender decisões que, embora ainda recorríveis, tenham, em face do méri-

to da causa subjacente, possibilidade ínfima de serem reformadas pelos tribunais su-

periores.
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Isso porque, como visto, ao presidente do tribunal, a lei delegou a importante 

função de verificar se, em dada situação de risco a valor de relevante interesse públi-

co, surgida em razão de decisão judicial provisória, cabe suspendê-la ou não. Desta 

forma, são duas as dignas funções atribuídas ao presidente para analisar o pedido 

de suspensão: em primeiro, verificar se no caso dado há presente e devidamente de-

monstrado o risco qualificado de lesão a um dos valores protegidos pela lei, e, em 

segundo lugar, conferir se a decisão que se pretende suspender é provisória e é 

provável a sua modificação pelas instâncias superiores, que, ao término, analisarão 

a questão definitivamente. 

Essa é a conclusão a que chegamos: é dever do Presidente do Tribunal, ao 

apreciar o pedido de suspensão, analisar, ainda que de passagem e sem maior pro-

fundidade, a questão de fundo e de direito sobre a qual se fundamenta a decisão 

que a fazenda pública por meio do incidente pretende suspender. De forma a que, 

não haverá espaço para o pedido de suspensão se referida decisão consoar com en-

tendimento jurisprudencial já pacífico e manifesto do STJ ou do STF – cortes nas 

quais, ao cabo e ao fim, serão julgadas definitivamente a questão.

Cabe, destarte, ao presidente do tribunal, valendo-se do princípio da proporcio-

nalidade, averiguar se em dada situação fática encontra-se presente a situação pre-

vista em lei: perigo de grave lesão a um dos valores de interesse público causado 

por decisão cuja modificação através do recurso próprio é provável. 

Observe-se, nesta passada, que ao fazer isso, o presidente do tribunal não jul-

gará a questão de mérito – a ele isso é proibido, pois usurparia a competência regu-

lar dos órgãos jurisdicionais não excepcionais. A sua análise se limitará a averiguar 

a possibilidade e probabilidade de modificação da decisão, sem envolver o seu 

próprio entendimento a respeito dela. Não exercerá juízo de valor, e nem deverá so-

correr-se de elementos de seu convencimento: se limitará a cotejar os aspectos jurí-

dicos envolvidos na decisão objeto do incidente, com tudo aquilo que já foi julgado, 

em casos semelhantes, pelas instâncias superiores. 
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Superficialmente, em síntese, o presidente do tribunal verificará se a decisão 

está acertada – mas não em relação ao seu próprio juízo –, e sim em relação aos 

precedentes das cortes superiores. Note-se que para negar a suspensão por esse 

aspecto, elas devem ter por base matéria jurídica amplamente pacificada. Não bas-

tam para tanto existência de meros precedentes, que ainda não foram objeto de am-

plo debate e reflexão por parte daqueles órgãos jurisdicionais maiores. Inexistindo ju-

risprudência a respeito, e ocorrendo a situação de lesividade ao interesse público, a 

suspensão deve ser deferida.

Com isso não se incorre em contradição com a natureza jurídica de incidente 

processual que caracteriza o pedido de suspensão, pois que não há julgamento ou 

decisão do presidente do tribunal acerca do mérito da decisão atacada pela via sus-

pensiva, mas, sim, se referido elemento apresentou-se harmônico às orientação que 

sobre o tema eventualmente existam no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e Su-

premo Tribunal Federal. 

Assim, verifica-se que o princípio da proporcionalidade, além de elemento justi-

ficador da criação do instituto do incidente suspensivo pelo legislador, configura-se 

também como elemento essencial para conferir limites à propositura e deferimento 

do incidente.

Essa conclusão, ainda que colocada em diferentes palavras, parece ter sido a 

mesma chegada pelo eminente Min. Sepúlveda Pertence, quando no exercício da 

imperiosa Presidência do Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático, 

quando relatou agravo regimental lançado contra decisão sua que havia concedido a 

suspensão de segurança n. 846-3/DF. Convém transcrever parte de seu voto, pela 

importância que encarta ao tema:

Dedica-se densa e veemente fundamentação do agravo regimental à cola-
ção de precedentes nos quais se asseverou, em tom apodítico, que, para a 
decisão do pedido de suspensão de segurança, não deve pesar qualquer 
juízo de mérito sobre a controvérsia de fundo.
Não desconheço os precedentes. Nem tantos outros que lhes repetem o 
aparente axioma.
Mas a questão é mais complexa.
Basta notas como é freqüente que as decisões que deferem ou denegam a 
suspensão de liminares ou acórdãos concessivos de segurança não se fur-
tem à delibação do mérito do mandado de segurança, malgrado a façam an-
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teceder quase sempre da concessão de que, em princípio, a ela não cabe-
ria proceder.
Não é peculiar ao Brasil certa dificuldade de reconhecerem os juízes, em 
processos similares ao da suspensão de segurança, que a delibação da 
controvérsia subjacente compõe as premissas reais da decisão, ainda que 
muitas vezes não explicitada.
[...]
Da minha parte, convenço-me, cada dia mais, de que, também na suspen-
são de segurança, esse juízo de delibação – ao menos na estrita medida 
necessária à verificação da plausibilidade jurídica da resistência oposta pelo 
Estado à impetração –, é quase sempre inevitável. 
Há casos, porém, em que não obstante admissível, de regra, a execução 
provisória, a lei abre possibilidade de impedi-la e suspender a eficácia ime-
diata da decisão recorrível, quando se verifique, no caso concreto, a neces-
sidade de obviar-lhe os riscos.
Por isso, dada a natureza cautelar da execução provisória, é que sói deno-
minar-se a sua suspensão de contracautela.
O que, à evidência, não elide o seu caráter igualmente cautelar: visa, a sus-
pensão da exeqüibilidade da sentença recorrível, à salvaguarda da eficácia 
plena do eventual provimento do recurso que contra ela se manifeste, quan-
do a execução imediata, posto que provisória, a sujeite a riscos de lesão 
grave e irremovível.
Ora, não há regra nem princípio segundo os quais – sendo ela mesma uma 
medida cautelar, mas ao contrário do que em todo provimento cautelar su-
cede – a contracautela na suspensão de segurança devesse dispensar o 
pressuposto do fumus boni júris que, no particular, se substantiva na proba-
bilidade de que, mediante o provimento do recurso futuro, venha a prevale-
cer a resistência à pretensão do impetrante.
Não importam que as leis (l. 4348/64, art. 4º; l. 8038/90, art. 25) e, neste tri-
bunal, o art. 297 do Regimento Interno, se limitem a explicitar, como finalida-
de da medida suspensiva, a de “evitar grave lesão à ordem, à saúde, à se-
gurança e à economia públicas”: a finalidade de todo provimento cautelar é 
sempre o de obviar o periculum in mora, cuja verificação, no caso concreto, 
pende, contudo, da ocorrência do fumus boni iuris, sem a presença do qual 
perde sentido, na visão eminentemente instrumental do processo, salva-
guardar o improvável
“A força lógica e o senso da realidade” – anota o mesmo Mario Duni (ob. 
Loc.cit, p. 18) “induzem a não consentir na execução de uma sentença que 
pareça deva ser cassada e, em contraposição, a não suspender a execução 
se tudo faz crer que a sentença deverá ser mantida”.
[...]
Certo, são valores públicos eminentes – a ordem, a saúde, a segurança e a 
economia públicas –, aqueles que, de modo específico, entre nós, a sus-
pensão de segurança visa a proteger
Nem por isso, por si sós, justificariam a medida se os riscos corridos não se 
qualificassem pela probabilidade de verificar-se ao final que não os sobrele-
va o direito líquido e certo do impetrante
A suspensão da segurança, em outros termos, não é moratória a conceder-
se à Administração Pública para portrair a satisfação do direito subjetivo do 
particular, que se entremostre induvidoso: é sim, repita-se, contracautela 
que sobrepõe, à regra geral da eficácia imediata da sentença concessiva da 
liminar ou da segurança, a necessidade de prevenir riscos a interesses pú-
blicos privilegiados para a hipótese de vir a ordem a ser finalmente denega-
da247.

A única ressalva que se poderia ousar fazer em face de tão magistral decisão, 

é esclarecer que, embora o pedido de suspensão tenha incutido em si o caráter 

247 AgRg na SS 846/DF, J. 06.10.1995, DJ. 13.10.1995.
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acautelatório (de uma situação possível de ser alcançada pela fazenda pública), a 

sua natureza jurídica, como dito, é de incidente processual, e não de verdadeiro pro-

cesso cautelar, como se poderia crer em rápida leitura dos trechos transcritos acima. 

Desenvolvendo o tema por ele próprio lançado, em outra ocasião, o digno 

Min. Sepúlveda Pertence assim pronunciou:

Isso mostra, por outro lado, que não está fora do âmbito da suspensão de 
segurança, data venia, a delibação da controvérsia, isto é, que, como medi-
da cautelar, a suspensão não se contenta com o periculum in mora, repito, 
o que neste instituo se exige é que o periculum in mora seja gravíssimo, se-
ja qualificado; mas, não, que se dispensa, em qualquer hipótese, que haja 
alguma probabilidade visível de que aquela decisão futura, do recurso para 
o Tribunal, cuja eficácia se pretende resguardar com a suspensão, possa fa-
vorecer a administração pública, ao Estado, que pleiteia a medida cautelar 
excepcional248.

A distinção entre o juízo mínimo de delibação, que deve ser procedido pelo 

Presidente do Tribunal, e a revisão do julgado, que compete ao julgador natural do 

recurso, deve ser muito bem identificada e conceituada para que não se corra o risco 

de afronta ao princípio do juiz natural.

No exercício de seu poder de revisão, o julgador natural do recurso irá analisar 

a matéria sob todos os seus prismas, relacionado ao direito material, analisando 

eventuais errores in procedendo, julgando-os todos em relação com o convencimen-

to livre e subjetivo de cada magistrado. 

Por outro lado, verifica-se que aquele juízo mínimo de delibação que deve ser 

levado a cabo pelo presidente do tribunal, deve ser, o máximo possível, livre de sub-

jetivismos, adstrito não ao convencimento individual e particular, mas deve ser, sim, 

pragmático. O presidente do tribunal deve exercer tal função em cotejo dos dados 

que lhe foram apresentados com a realidade do que vem sendo a prática nos tribu-

nais, abstraindo-se de seu próprio pensamento a respeito da matéria.

Assim, em razão desse juízo mínimo de delibação, cabe ao presidente do tribu-

nal, analisando a questão do ponto de vista do princípio da proporcionalidade, pon-

derar a probabilidade de a decisão que se pretende suspender vir a ser confirmada 

248 AgRg na SS 432/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 11.03.1992.
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nas instâncias definitivas. Se existirem elementos fáticos que demonstrem ao presi-

dente uma probabilidade real de que a decisão ou sentença não será modificada, a 

suspensão deve ser indeferida. Se, pelo contrário, não houver dados para avaliar 

qual o destino será dado no julgamento definitivo da questão, ou mesmo que haja 

probabilidade de revisão da decisão, a suspensão há de ser deferida.

Esse auxílio ao princípio da proporcionalidade, importante dizer, já havia sido 

identificado por Elton Venturi249, quando disse que referido princípio soma em impor-

tância, já que em muitas situações narradas nos pedidos de suspensão haverá a 

contraposição de princípios constitucionais, sendo que a proporcionalidade certa-

mente será “[...] poderoso e efetivo instrumento legitimante de suas decisões”. 

Recentemente, o raciocínio aqui defendido ganhou contundente reforço, em ra-

zão da aplicação analógica de entendimento esposado pelo egrégio Supremo Tribu-

nal Federal, que acolheu escólio magistral de autoria do eminente Min. Cezar Pelu-

so.

Sabe-se que, por força da Medida Cautelar deferida na ADC 4250, que declarou 

a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/1997, o Supremo Tribunal Federal asse-

gurou à fazenda pública a via da Reclamação (art. 102, inc. I. alínea ´l´, da Carta de 

1988), quando decisões determinem a antecipação dos efeitos da tutela em desres-

peito às vedações contidas no indicado artigo 1º acima. Tal Reclamação se justifica 

em face de ter o Supremo já decidido pela constitucionalidade daquele dispositivo. 

Qualquer decisão em contrário desacata a autoridade do decidido pelo Supremo Tri-

bunal.

Entretanto, apesar disso, o STF vem aplicando com temperamento a incidência 

do decidido na ADC 4, e, por via lógica de conseqüência, aquilo disposto em lei co-

mo vedação pelo artigo 1º da Lei 9.494/1997. Em recente decisão, proferida, como 

249 VENTURI, Elton, ob. cit., p. 208 e seguintes.
250 ADC 4/DF, rel. min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 21.05.1999, Referida ADC ainda não teve seu jul-
gamento de mérito concluído, em razão de pedido de vista, estando, atualmente, até a conclusão
desse trabalho, com 5 votos a favor e 1 contra, pela procedência da ação e confirmação da medida
cautelar deferida.
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dito, através de voto do eminente Min. Cezar Peluso, na Reclamação n. 3763/CE, 

aquela Corte Constitucional assim ponderou:

A decisão reclamada concedeu antecipação de tutela em face de ente públi-
co e, por essa razão, violaria, em tese, o que decidido por esta Corte no jul-
gamento, em sede liminar, da ADC n. 4/DF (Rel. Min. Sydney Sacnhes, DJ 
de 21.05.1999). Entretanto, constato que a matéria de fundo discutida na 
instância de origem diz respeito à incorporação a salários de servidores pú-
blicos do percentual de 11,98% referente à conversão de cruzeiro real para 
URV.
Tal questão já foi pacificada nesta Corte, no sentido de que o referido per-
centual deve ser pago aos servidores, conforme se depreendo do julgamen-
to da ADI n. 1.797-PE, Rel. Min. Ilmar Galvão (Pleno, maioria, DJ de 
13.10.2000).
[...]
Sobre esse aspecto, vale dizer que o Supremo Tribunal Federal tem flexibili-
zado o entendimento acerca do cabimento e da procedência de pedido de 
reclamação, com parâmetro na decisão proferida na ADC n.4 –DF, quando 
a decisão reclamada se ajuste à sua própria jurisprudência.

Esse entendimento, pouco a pouco, vem sendo firmado no âmbito do STF. 

Aquela corte, com isso, mostra-se senhora de sua nobre função, pois mesmo ciente 

de que há limitações legais à concessão de tutelas contra a fazenda pública, não 

afasta de sua atenção ponderar tais limitações em relação a outros valores constitu-

cionais, tais como os importantes princípios do processo, quais sejam o da inafasta-

bilidade da jurisdição e de garantia do razoável tempo de duração do processo.

Assim, esse entendimento deve ser aplicado, analogicamente, em relação aos 

pedidos de suspensão, pois não há motivos plausíveis nem justificáveis para se 

manter certas limitações à obtenção de tutelas provisórias contra a fazenda pública, 

quando referidas tutelas se enquadrem perfeitamente com questões idênticas já de-

cididas definitivamente pelas instâncias superiores. Seria, como bem disse o Min. 

Sepúlveda Pertence, em voto acima transcrito, conferir verdadeiras moratórias ao 

poder público.

6.4 Procedimento

6.4.1Competência

Em relação à competência para analisar o pedido de suspensão, percebe-se 

que a mesma é do Tribunal ao qual competir o conhecimento do respectivo recurso. 
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Assim, quando a decisão for de primeira instância, caberá a suscitação da suspen-

são ao Presidente do Tribunal ao qual estiver vinculado o Juízo que a proferiu. Se a 

decisão for proferida por um Juiz Federal, caberá o pedido de suspensão ao Presi-

dente do Tribunal Regional Federal competente; se for pronunciada por Juiz Esta-

dual, a suspensão competirá ao Presidente do Tribunal de Justiça do estado.

Seguindo esse raciocínio, caso a decisão que se pretenda suspender for profe-

rida por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal251, a competência para 

suspendê-la será da Presidência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tri-

bunal Federal, a depender se a matéria debatida na ação originária e constante da 

decisão possui natureza constitucional ou infraconstitucional252.

Em relação aos pedidos dirigidos ao STJ ou STF, a definição servirá tanto para 

as liminares deferidas em ações de competência originária, quanto também através 

da antecipação de tutela recursal.

6.4.2Prazo

Outro ponto de relevância é saber se há ou não prazo para o requerimento de 

suspensão.

No modo de ver da maior parte da doutrina, não haveria prazo para a proposi-

tura do incidente. O ensejo do pedido de suspensão se daria a partir da ocorrência 

da lesão ou do perigo de lesão a um daqueles valores indicados na lei, e cessaria 

em caso de término do mesmo. 

251 Em caso de decisões concessivas de efeito suspensivo em agravo de instrumento, concessivas de
medidas cautelares, liminares ou sentenças em mandados de segurança, bem como acórdãos em
agravos de instrumento, em apelações e mandados de segurança.
252 Há discussões a respeito da definição da competência do STJ ou do STF para apreciação do pe-
dido de suspensão. De fato, a doutrina ainda não se decidiu ao certo se o que define a competência é
a matéria discutida na ação originária, a matéria debatida na decisão que se pretende ver suspensa,
ou se ainda a matéria a ser ventilada no próprio pedido de suspensão. Ademais, destaque-se que,
nesse último caso, todos os pedidos de suspensão poderiam ser aviados junto ao STJ e ao STF, já
que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado encontra guarida tanto em dispo-
sitivos infra-constitucionais como também em disposições constitucionais. Uma solução a ser medita-
da, talvez, fosse a fixação da competência do STJ para os pedidos oriundos da Justiça Federal, e do
STF, para aqueles advindos da Justiça Estadual. 
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Para esses juristas, se o dano tivesse ocorrido muito antes da apresentação da 

postulação suspensiva, esse fato deveria ser levado em consideração pelo Presiden-

te do Tribunal quando da apreciação do mesmo, e computado em desfavor da enti-

dade requerente, já que o fato de ter permanecido inerte indicia que a situação não 

é, na realidade, tão periculosa assim.

Outros autores253 preferem entender que há sim prazo para a propositura do 

pedido de suspensão, e este seria o genérico do Código de Processo Civil, constan-

te do artigo 508, de 15 dias, contabilizado em dobro para a Fazenda Pública. 

Prefiro considerar uma posição intermediária entre as duas correntes acima in-

dicadas. Não se pode cogitar simplesmente da inexistência de prazo para propor o 

pedido de suspensão, o que poderia ocasionar abusos e desvios de finalidade do in-

tuito do dispositivo da suspensão. 

Entendo que o ente público não poderia possuir tamanha liberdade quanto ao 

prazo a ponto da mesma poder vir a prejudicar o jurisdicionado, que, por hipótese, 

poderia gozar de uma decisão provisória por meses ou anos, e, depois, ser sur-

preendido com um pedido de suspensão absolutamente despropositado e fora de 

tempo.

Tampouco creio ser correta a saída dada pelo Prof. Scarpinella Bueno de sim-

plesmente contabilizar o prazo do art. 508 do CPC, a partir da prolação da decisão 

que se pretende suspender. Esse prazo poderia gerar problemas e engessar o ente 

público nos casos em que, de início, os efeitos de uma determinada decisão não 

ocasionassem perigo de lesão, mas, com o tempo, passassem a adquirir, por um 

motivo ou por outro, caráter lesivo ao interesse público. Nessa hipótese, segundo 

Scarpinella Bueno, não poderia ser concedida a suspensão, o que, em minha opi-

nião, seria contrário aos interesses do legislador quando da elaboração da lei que re-

ge este instituto.

253 Dentre os quais pode-se citar Cássio Scarpinella Bueno.
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Por tais razões, creio ser mais justo que exista o prazo para propor a suspen-

são, mas que o mesmo só inicie quando da constatação da lesão ou perigo de grave 

lesão. Assim, o prazo seria o genérico do CPC (art. 508), mas sua contagem só dis-

pararia quando constatados a lesão ou o perigo de lesão. 

Também é certo que o pedido de suspensão não poderia ser requerido depois 

de causado o dano, já que não possui efeito ex tunc, como já pretendeu conferir 

uma das edições que precederam a medida provisória 2.180-35/2001.

6.4.3Da participação do autor do processo principal no incidente de sus-
pensão

Questão de particular importância relacionada ao procedimento do pedido de 

suspensão é a atinente à observação ou não do princípio do contraditório no âmbito 

deste incidente. Sobre este já discorremos longamente no tema destinado a análise 

da constitucionalidade do instituto. Ela decorre, principalmente, da confusão gerada 

pela locução “poderá”, do § 2º do artigo 4º da Lei 8437/1992, o qual apresenta a se-

guinte disposição: ”§2º O presidente do tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério 

Público, em setenta e duas horas.”

Conforme dito em tópico próprio, o legislador por vezes não apresenta compro-

metimento com a propriedade jurídica de suas expressões, daí porque entendemos 

que onde lê-se a expressão poderá, deve-se ler, na realidade, deverá.

Assim não poderia deixar de ser. Por se tratar de incidente processual, seria in-

coerente deixar a parte autora do processo que lhe serve de base principal, ao qual 

o mesmo é acessório, alheio a desenvolvimento dessa nova relação jurídica. De fa-

to, o contraditório é indispensável, seja por constituir em si a pedra angular do devi-

do processo legal, seja por advir de previsão constitucional, ou mesmo por ser essa 

a única conclusão lógica ocorrida da interpretação dada aos dispositivos da norma 

regente do pedido de suspensão. 
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Veja-se a redação do §7º da Lei 8437/1992, com as alterações acrescidas pela 

MP 2180-35/2001: ”§7º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito sus-

pensivo liminar, se constatar em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a 

urgência na concessão da medida.”

Ora, este dispositivo só faz sentido dentro de uma realidade em que o 

contraditório seja uma regra. Não seria coerente, dentro de um procedimento expedi-

to e sumário como é o do pedido de suspensão, admitir-se que o presidente realiza-

ria duas análises do mesmo pedido: a primeira, prevista pelo §7º, em caso de urgên-

cia e plausibilidade do direito invocado; e a segunda, a definitiva, final. Se ambas as 

decisões só dependem dele (presidente) e são realizadas por ele, sentido não faz 

em cogitar que o presidente analise duas vezes o mesmo pedido. Óbvio, portanto, 

que o contraditório é uma regra, constituindo-se sua exceção a análise do pedido de 

suspensão sem a oitiva da parte interessada e do Ministério Público. Destarte, atri-

bui-se a locução poderá, constante do §2° do art. 4° supra-transcrito, a um infeliz 

equívoco praticado pelo legislador, e, no exercício de interpretação, deve o operador 

conceder-lhe o sentido de deverá. Entretanto, é importante destacar que, em sua 

maioria, os presidentes dos tribunais não têm observado a necessidade de respeito 

ao contraditório, prejudicando, com isso, uma garantia constitucionalmente prevista 

do jurisdicionado.

6.4.4Extensão dos efeitos do pedido de suspensão

Elemento importante ao presente estudo, cujo nascimento também se deve 

ao advento da MP 2180-35/2001, é o da cumulação de suspensões. Atualmente 

constante do parágrafo 8º do artigo 4º da Lei 8437/1992, contém a seguinte redação:

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma 
única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da 
suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pe-
dido original.

Por força desta norma, a entidade de direito público interessada pode concen-

trar diversos pedidos de suspensão em um só, desde que haja coincidência de obje-
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tos entre os mesmos, sendo que o primeiro pedido servirá de paradigma para a con-

cessão dos demais. Chegou como meio de evitar a propagação de medidas judiciais 

idênticas e contrárias ao interesse público, como ocorria comumente em questões 

tributárias e previdenciárias. Assim, quando a Administração conseguir a suspensão 

de uma decisão judicial que lhe for desfavorável e que ponha em risco algum daque-

les valores protegidos (ordem, saúde, segurança e economia), pode requisitar ao 

presidente do tribunal a expansão dos efeitos daquela decisão suspensiva a outros 

litígios que tenham o mesmo objeto, em que também tenha obtido provimento 

contrário ao interesse público. Para tanto, basta ingressar com uma simples petição 

nos autos do primeiro procedimento demonstrando a identicidade de objetos, e a 

possibilidade de dano. 

É uma manifestação do princípio da economia processual, como forma de evi-

tar-se a necessidade de ajuizamento de inúmeros e idênticos pedidos de suspensão 

junto às presidência dos tribunais, o que tornaria a prestação mais lenta, além de 

congestionar aquele órgão judicante. De igual modo, vem também no intuito de res-

guardar o princípio da isonomia processual, de forma a evitar-se a suspensão de de-

cisão em relação a um determinado jurisdicionado, enquanto outro vê incólume o 

provimento jurisdicional que conseguiu obter.

6.4.5Recurso contra a decisão da suspensão

Contra a decisão que concede ou nega o pedido de suspensão, cabe, por parte 

do jurisdicionado comum ou da entidade requerente, conforme for o caso, o recurso 

de agravo interno, dirigido ao órgão máximo do Tribunal respectivo. Esse recurso, 

que “será julgado na sessão seguinte à sua interposição”, conforme diz a lei, servirá 

para que os demais integrantes da corte maior de cada tribunal revisem ou confir-

mem a decisão da presidência. É a manifestação da garantia do duplo grau de juris-

dição, e serve para assegurar também o acesso às instâncias especial ou extraor-

dinária, por ambas as partes litigantes. Ao jurisdicionado comum, em caso de confir-
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mação pelo pleno do tribunal da decisão suspensiva, possibilita o ingresso com o re-

curso especial ou extraordinário, de acordo com a matéria254.

À entidade requerente, por seu turno, serve para abrir duas novas sendas. Pri-

meiro, possibilita que a parte que busca resguardar o interesse público ingresse com 

novo pedido de suspensão, destinado ao STJ ou ao STF, em caso de o órgão cole-

giado do Tribunal manter decisão que negou a suspensão, ou reformar manifestação 

que havia sido favorável ao pedido formulado no incidente. É a previsão constante 

do §4º do artigo 4º da Lei 8437/1992, com as alterações da MP 2180/35255. Denomi-

na-se a esse novo requerimento de pedido da suspensão da não-suspensão, que 

será mais bem analisado adiante.

Segundo, também pode abrir o caminho para a interposição de recursos espe-

cial e/ou extraordinário, conforme for o caso, agora por parte da entidade requeren-

te.

É importante destacar a necessidade de julgamento célere pelo pleno do Tribu-

nal. Se a parte agravante for o autor do processo principal, a celeridade se justifica 

254 Todavia, a despeito da opinião deste autor, o Superior Tribunal de Justiça, através de sua segun-
da turma, no julgamento do Agravo Regimental na Medida Cautelar 6998/RJ, de relatoria do eminen-
te Min. João Otávio de Noronha, já manifestou entendimento de que não caberia Recurso Especial
contra decisão concessiva de suspensão de liminar em mandado de segurança, “em face de seu viés
eminentemente político”. O acórdão restou assim ementado:“ MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGI-
MENTAL. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ESPECIAL.  CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.

1. Não se deve prodigalizar a concessão de medidas cautelares intentadas com a finalida-
de de conferir efeito suspensivo a recursos desprovidos de tal eficácia. A atribuição do efei-
to suspensivo pressupõe hipótese excepcional, só admissível a medida se satisfeitos, ca-
balmente, os pressupostos dos artigos 798 e 799 do Código de Processo Civil.
2. A decisão suspensiva da execução de medida liminar, em mandado de segurança, na
forma do art. 4º da Lei 4.348/64, não se sujeita a recurso especial, em face de seu viés emi-
nentemente político.
3. Não configura lesão de incerta e difícil reparação o fato de a requerente estar sujeita à
possível execução fiscal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”

No mesmo sentido citem-se os julgados no Resp 116832, 2ª Turma, relator Ministro Peçanha Martins,
e na MC 3074/DF, 1ª Turma, relator Ministro José Delgado. Pelos argumentos esposados, de que se
trataria de decisão de cunho político, tampouco seria passível de conhecimento Recursos especiais
contra acórdãos exarados pelos órgãos especiais dos tribunais quando do julgamento dos agravos in-
ternos previstos pelo §3º da norma em análise.
255  “§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimen-
to da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribu-
nal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário”
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ante o embaraço à efetividade de decisão legitimamente obtida. Se a agravante for a 

Fazenda Pública, a pressa explica-se pela necessidade de averiguar-se a ocorrência 

da lesão aos valores de interesse público protegidos por lei. Em tese se justificaria, 

também, pela necessidade de ensejar a propositura do pedido de suspensão da 

não-suspensão, ou, como denominam outros, pedido de suspensão “per saltum”.

Todavia, a praxe pretoriana não tem dado a importância devida e necessária à 

celeridade do julgamento do agravo interno, ocasionando graves prejuízos às partes 

e proporcionando interpretações da lei ainda mais favoráveis aos interesses dos 

órgãos públicos, de acordo com o que será exposto no tópico próprio.

Por certo, os presidentes dos tribunais simplesmente olvidam o disposto no 

parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 8437/1992, especificamente no tocante à necessida-

de de julgamento na sessão seguinte à sua interposição. De fato, há casos em que o 

julgamento do agravo interno se arrasta por meses e até mesmo anos, especial-

mente em caso de pedidos de vistas dos autos por outros membros da corte julgado-

ra.

É importante e fundamental que os presidentes e magistrados dos tribunais em 

geral, se conscientizem da importância do julgamento expedito do agravo interno. 

Estão em jogo questões de ampla relevância no cenário jurídico, tais como o interes-

se público e a garantia de efetividade das decisões judiciais. A pendência do julga-

mento do agravo significa dizer que um desses princípios pode estar sendo desres-

peitado injustamente.

A prática da demora no julgamento do agravo interno foi responsável por modi-

ficação no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao pe-

dido de suspensão da não-suspensão, previsto no parágrafo 5º da lei. Antes, seguin-

do a interpretação literal daquele dispositivo, o STJ entendia que o pedido de sus-

pensão da não-suspensão só seria cabível a partir do julgamento do agravo interno 

pelo órgão especial do tribunal respectivo. Ou seja, caso a Administração não conse-

guisse obter a suspensão no Tribunal de segundo grau, só poderia propor o novo pe-

dido de suspensão previsto no §5º quando julgado o agravo interno.
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Mas, com a disseminação do hábito de demora no julgamento daquele recurso 

interno, o STJ teve de conceder uma interpretação elástica àquele dispositivo, e as-

sim o fez motivado pela nobre intenção de coibir abusos que por vezes pareciam 

ocorrer.

Alguns casos específicos e esporádicos aconteciam em que o presidente do tri-

bunal de origem, por motivações não confessáveis, simplesmente não levava a jul-

gamento o agravo interno proposto pelo Poder Público. Mencionada forma de agir é 

grave, principalmente diante de situações de inquestionável interesse público envol-

vido, e, embora seja rara, está sujeita a ocorrer. A saída para a Administração seria 

a difícil via do mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente, que fatal-

mente iria de encontro às dificuldades de obter-se a segurança em impetração con-

tra ato de desembargador, presidente do Tribunal ao qual está adstrito o relator que 

irá julgar o mandamus.

O Poder Público então encontrou meio mais curto e mais fácil: sem observar o 

disposto no §5º do art. 4º da Lei 8437/1992 passou a ajuizar o pedido de suspensão 

da não-suspensão diretamente no STJ, antes mesmo do julgamento do agravo inter-

no pelo órgão especial do Tribunal. O STJ, movido por aqueles motivos acima deli-

neados, optou por excepcionar alguns casos em que fosse possível o conhecimento 

do incidente suspensivo sem aquela necessidade que a lei exigia256.

Apesar disso, parece que o STJ vem retornando à sua opinião original, como 

apontam certos julgados mais recentes257.

6.4.6Ultratividade da decisão suspensiva

256 O estabelecimento desse novo entendimento se deu quando do julgamento do Agravo Regimental
na Suspensão de Liminar n. 96/ AM, pela Corte Especial daquele STJ.
257 De fato, no julgamento do AgRg na SLS 137/DF, relata pelo MIn. Edson Vidigal, a Corte Especial
daquele tribunal assim fixou em sua ementa: “Incabível, no Superior Tribunal de Justiça, o pedido de
suspensão de liminar concedida por Desembargador Relator em Agravo de Instrumento, se ainda
não apreciado o Agravo Interno pelo colegiado do Tribunal de origem (leis 8.437/1992, art. 4º e §5º e
n. 8038/1990, art. 25). Precedentes desta corte e do Supremo Tribunal Federal” (j. 20.03.2006, DJ
10.04.2006).
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Uma outra característica do pedido de suspensão trazida pela MP 2180-35 é a 

da ultratividade da decisão que concede a suspensão requerida. Essa é estabeleci-

da no § 9º do artigo 4º da Lei 8437/1992, e prevê que as decisões que concederem 

a suspensão vigorarão até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação princi-

pal.

O benefício à administração é inegável, e o prejuízo ao cidadão-jurisdicionado 

e à efetividade das decisões jurídicas é injustificável. Parece que, nesse ponto, o le-

gislador de ocasião ousou um pouco.

Por esse dispositivo, tem-se que a suspensão concedida pelo presidente do tri-

bunal possuirá efeito ultrativo, atingindo a sentença de mérito de primeiro grau, o 

acórdão de segundo grau, e, inclusive, o acórdão do julgado pelo STJ, em caso de 

haver propositura de Recurso Extraordinário ou mesmo de simples embargos.

Do ponto de vista processual essa norma é aberrante, já que quando da prola-

ção de sentença, esta substitui a liminar antes deferida e que havia sido objeto do 

pedido de suspensão. Daí é que os agravos de instrumento contra decisões limina-

res perdem o objeto quando do julgamento final em primeira instância. A decisão li-

minar, que fora objeto do pedido de suspensão, deixa de existir a partir do momento 

em que o processo é sentenciado. Todavia, segundo o dispositivo acima, ela pode 

prevalecer até a sobrevinda do trânsito em julgado da decisão de mérito.

A partir do aspecto hierárquico que serve de base para o poder judiciário pátrio, 

esse dispositivo é igualmente despropositado, pois possibilita que a decisão do de-

sembargador presidente de um tribunal ordinário prevaleça sobre futuras decisões 

dos órgãos julgadores daquele mesmo tribunal (que são compostos por um grupo de 

desembargadores), e, o que é mais grave, sobre futuras decisões a serem eventual-

mente proferidas por Ministros do STJ e/ou do STF. 

O legislador extravagante, ao editar a MP 2180-35/2001 e publicá-la menos de 

um mês antes do congelamento que lhe seria assegurado através da edição da EC 

32/2001, conferiu aos presidentes dos tribunais o poder da onipresença temporal, 
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pois que suas decisões poderão vigorar por anos até o trânsito em julgado da ação 

principal, prevalecendo mesmo sobre decisões do órgão especial do tribunal ao qual 

deveria subordinação, e até mesmo sobre decisões de Ministros de Tribunais Supe-

riores.

Da perspectiva da reforma processual, essa disposição normativa é um entrave 

sem parâmetros no mundo processual moderno, e representa o maior e mais verda-

deiro retrocesso do processo civil brasileiro em sua pretensa caminhada rumo ao 

acesso á justiça e à garantia de efetividade das decisões judiciais contra o poder pú-

blico.

Note-se, também, que no presente caso o prejuízo é todo do jurisdicionado co-

mum, pois este terá sempre a eficácia da decisão que lhe é benéfica adiada; en-

quanto, caso isso não ocorre, não haveria prejuízo nenhum à fazenda pública, já que 

ela poderia sempre renovar o pedido de suspensão em caso de nova manifestação 

judicial, inclusive dirigindo-o ao novo presidente competente, caso de ser julgada a 

questão em segundo grau. 

Daí, ao interpretar esse dispositivo, o operador o deve fazer com temperamen-

to. No máximo, em nosso entender, a decisão suspensiva poderia ter essa ultrativi-

dade prorrogada até o advento de julgamento da questão no âmbito do tribunal a 

que o presidente que a proferiu faz parte. Não faz sentido, portanto, que a decisão 

suspensiva se prorrogue indefinidamente no tempo, vigendo mesmo se a decisão 

suspensa for mantida pelo tribunal do qual o magistrado a que é integrante. 

6.5 Perspectivas e sugestões

Deixando de lado a inconstitucionalidade formal analisada no capítulo em que 

se discorreu especificamente acerca da constitucionalidade do instituto, percebe-se, 

por tudo que restou exposto, que alguns dispositivos constantes da norma apresen-

tam vícios de inconstitucionalidade, como exemplo maior cite-se a possibilidade de 
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atribuição do chamado efeito ultrativo à decisão que concede a suspensão requerida 

pela fazenda pública. 

Em outros casos, a aplicação equivocada das normas atinentes ao instituto da 

suspensão é que torna alguns dispositivos inconstitucionais, através de interpreta-

ções elásticas tanto da fazenda pública, requerente, quanto do presidente do tribu-

nal, julgador. 

O uso disseminado e irrestrito por parte do poder público, que busca, muitas 

vezes, proteger interesses públicos secundários, quando não dizer interesses priva-

dos, também ocasiona prejuízos à efetividade processual.

Esses problemas colaboram para desvirtuar o intuito fundamental do instituto 

do pedido de suspensão, que tinha por objetivo a proteção do interesse público 

primário e, para defendê-lo, sua existência no ordenamento jurídico seria justificável 

e constitucional.

Como forma de combater esses problemas decorrentes da aplicação prática do 

pedido de suspensão e garantir o respeito ao princípio da efetividade das decisões 

judiciais, se mostra necessária a proposta de soluções. Dentre estas soluções, en-

contramos algumas que chamaremos de soluções ideais, e outras, que são, a nosso 

ver, as soluções possíveis.

As soluções ideais, assim denominadas porque seriam as que trariam maiores 

e mais rápidos benefícios à garantia da efetividade, porém de mais difícil concretiza-

ção, pois dependeriam da atuação do poder legislativo ou executivo, poderiam ser 

resumidas em duas:

A primeira delas seria a revisão, pura e simples, da própria MP 2180-35/2001, 

analisando os pontos em que a mesma apresenta falhas e dá margens à perpetra-

ção de abusos. Essa revisão poderia ser realizada no âmbito do próprio Congresso 

Nacional que, no uso de suas atribuições constitucionais, poderia deliberar sobre a 
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aprovação ou não da MP 2180-35; ou pelo próprio Executivo, através do Presidente 

da República, que poderia simplesmente revogar a MP. 

A segunda saída ideal seria a revisão dos aspectos negativos (ilegais e/ou in-

constitucionais) da Emenda Constitucional n. 32, principalmente no ponto que conge-

lou as medidas provisórias antes existentes, tornando-as permanentes.

Todavia, essas duas soluções são de difícil concretização, já que necessitariam 

de um amplo apoio político, e todos os políticos são filiados a partidos que têm mem-

bros no exercício de cargos públicos, eletivos ou não, seja na esfera municipal, esta-

dual ou federal, e que são beneficiados pelas benesses do instituto do pedido de 

suspensão. À administração, como dito antes, se beneficia das incertezas decorren-

tes das normas reguladoras do pedido de suspensão, e mantê-las no estado atual 

parece ser a ela interessante.

Por isso entendemos que a saída mais próxima e simples deve ser feita pela ju-

risprudência, no dia a dia forense, em que são analisados os pedidos de suspensão 

pelos presidentes dos tribunais. Através da observância dos princípios gerais do pro-

cesso, prestigiando-os sempre que possível, é que se alcançará a aplicação justa e 

correta deste incidente de pedido de suspensão.



CONCLUSÃO

1. A reforma processual foi o período, vivenciado no Brasil e no restante do 

mundo que conosco comparte de sistemas processuais afins, em que se buscou, 

através da mudança das leis processuais, assegurar a efetividade do processo, co-

mo forma de garantir o amplo acesso e a realização efetiva das decisões judiciais, 

com a produção de resultados práticos.  Nesse período, o acesso à tutela jurisdicio-

nal efetiva alçou patamar de garantia constitucional.

2. Todavia, aquele processo de evolução, foi acompanhado de um outro movi-

mento, ocorrido peculiarmente no Brasil, em sentido contrário, movido pela Adminis-

tração Pública, tendente a criar embaraços às conquistas tidas em relação à efetivi-

dade do processo, visando que as mesmas não alcançassem os entes públicos. A 

esse contra-movimento, denominou-se contra-reforma processual, em expressão al-

cunhada por Juvêncio Vasconcelos Viana. Esse movimento de contra-reforma deu 

origem à edição de inúmeras medidas provisórias, dentre as quais a MP 2.180-

35/2001, que regula os procedimentos relativos ao pedido de suspensão, tendência 

que permaneceu até o advento da Emenda Constitucional n. 32/2001, que impediu 

que medidas provisórias alterassem leis processuais.

3. No Direito Comparado, percebe-se que o instituto da suspensão encontra 

correlatos no Direito Austríaco, no Direito Costa-Riquenho, no Direito Espanhol e no 

Direito Mexicano. Mais distantemente, a referida lei encontra precedência no inter-

cessio característico do antigo Direito Romano.

4. A criação do pedido de suspensão em nosso ordenamento se deu através 

da lei 191/1936. Após disso, veio a ser regulado, no âmbito do mandado de seguran-

ça, através da lei 4.348/1964, que permanece até hoje. Depois foi sendo estendido 

para outros procedimentos tais como: medidas cautelares (8.437/1992), antecipação 



170

de tutela (9.494/1997), ação civil pública (7347/1998). Posteriormente, esses disposi-

tivos relacionados ao pedido de suspensão sofreram alterações decorrentes da Me-

dida Provisória 2.180-35/2001, cuja vigência tornou-se indeterminada por força da 

EC 32/2001, permanecendo até hoje.

5. A justificativa do referido instituto se entremostra em razão do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado, pois o instituto em questão foi cria-

do como mecanismo para proteger certos valores definidos em lei como de relevante 

e qualificado interesse público.  A referida supremacia do interesse público sobre o 

privado é responsável, no caso concreto, pelo temperamento na interpretação da ga-

rantia do acesso à jurisdição.

6. Ao escolher entre os dois princípios acima descritos, o legislador apelou ao 

princípio da proporcionalidade. Essa mitigação do princípio da inafastabilidade juris-

dicional é feita em função da ponderação de valores, dirigida pelo princípio da pro-

porcionalidade, que antecedeu a elaboração da norma específica pelo legislador. 

Como conseqüência, tornando-se definitiva a decisão suspensa, esse interesse pú-

blico deixa de ser primário, passando a possuir caráter secundário, vez que, a segu-

rança jurídica das relações sociais depende do cumprimento e da efetividade das de-

cisões judiciais irrecorríveis. Assim se justifica e fundamenta o pedido de suspensão.

7. À luz dos princípios constitucionais do processo, o instituto em estudo não 

apresenta vício de inconstitucionalidade material.

8. Por outro lado, a Medida Provisória 2.180/35, analisada pelo aspecto formal, 

é inconstitucional. Embora nela se vislumbre o requisito da relevância, já que trata 

de tema de grande importância, o da proteção de valores de interesse público, o 

mesmo não se pode dizer do outro pressuposto formal, já que nela não se vislumbra 

a urgência, pois que a matéria versada poderia aguardar o trâmite legislativo regular, 

além de ter sido criada para alterar leis que já vigoravam há muitos anos.

9. Além desse fator, a MP 2.180-35/2001 seria igualmente inconstitucional por 

força do novo regime constitucional inaugurado pela Emenda Constitucional n. 
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32/2001, que dentre as alterações que operou no art. 62 da Constituição Federal, in-

cluiu o direito processual civil entre as matérias sobre as quais é vedado editar medi-

das provisórias. Como o legislador constituinte derivado não fez nenhuma ressalva 

quanto à matéria das medidas até então vigentes, mas apenas em relação ao tempo 

de sua vigência, conclui-se pela inconstitucionalidade da norma em comento, no 

ponto em que a mesma discorre sobre matéria de direito processual.

10. Em relação ao artigo 558 do Código de Processo Civil, e ao suposto proble-

ma jurisdição concorrente, percebe-se que não há empecilho em que o presidente 

do tribunal exerça o juízo de delibação a respeito da causa principal, pois que o fará 

de um ponto de vista pragmático, visando apenas ponderar se a decisão objeto da 

suspensão poderá vir a ser modificada, sem, contudo, por seu convencimento a res-

peito da mesma. A competência para analisar a grave lesão pode ser realizada tanto 

pelo relator como pelo presidente do tribunal, sendo que o resultado de uma não in-

terfere na outra, já que são feitas a partir de pontos de vista distintos.

11. A atribuição da competência para analisar o pedido de suspensão ao presi-

dente do tribunal pelo legislador foi motivada em razões de interesse público. O pre-

sidente se encontra em posição mais distante, afastado do calor do litígio, e, no 

exercício da presidência, se encontra, também, na condição de administrador públi-

co, e, nesta condição, amplia a noção que tem das conseqüências práticas das deci-

sões judiciais proferidas por ele e pelos demais julgadores, adquirindo preocupações 

institucionais que talvez antes não possuísse.

12. A natureza jurídica do instituto do pedido de suspensão é de incidente pro-

cessual já que se manifesta através do surgimento de uma questão processual que 

pode ser argüida mediante defesa impeditiva sustentada pela Fazenda Pública. É 

típico incidente processual voluntário, que deve ser suscitado por partes legitima-

mente interessadas, dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o respectivo re-

curso. Apresenta, intrínseco a si, o selo da contra-cautela, vez que visa resguardar 

determinados valores de interesse público expostos na norma de regência.
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13. Entre os pressupostos formais do instituto, o primeiro deles é o caráter 

provisório das decisões a serem objeto do pedido. Em seguida surge a legitimidade 

para o seu requerimento, que podem ser as entidades de direito público diretamente 

interessadas na questão, as pessoas jurídicas de direito privado que exerçam ativi-

dades de interesse público, e o Ministério Público. Em todos os casos as partes re-

querentes têm de integrar a lide principal. Em algumas hipóteses restritas, pode-se 

admitir propositura de pedido de suspensão por pessoas físicas, nos casos em que 

as mesmas exerciam cargos públicos e foram afastadas por decisões que preten-

dem suspender.

14. Em relação aos pressupostos de mérito: a flagrante ilegitimidade se apre-

sente inconstitucional, vez que levaria o presidente a analisar questões exclusiva-

mente processuais ligadas à causa principal. O manifesto interesse público, não de-

ve ser interpretado no sentido de evidente, indiscutível, já que deve, em todos os ca-

sos, ser demonstrado pelo ente requerente. A lesão alegada deve possuir gravidade 

em alta intensidade, além de improvável ou impossível reparação, ambos a serem 

devidamente demonstradas pelas entidades requerentes ainda na inicial do pedido.

15. Dentre os valores defendidos na norma de regência, o de definição mais in-

certa é o da ordem pública. Por ele, deve-se compreender “[...] a ordem administrati-

va em geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o regular andamento 

das obras públicas, o devido exercício das funções da administração, pelas autorida-

des constituídas”, de acordo com o escólio de Néri da Silveira, devendo ser rechaça-

da toda a interpretação que queira incluir nela o sentido de ordem jurídica ou proces-

sual. O risco à economia pública deve ser vislumbrado como aquele capaz de trazer 

prejuízos patrimoniais à administração. A segurança pública é compreendida como 

os meios necessários para manutenção da integridade física e patrimonial dos cida-

dãos em geral. Em relação à saúde pública, o legislador quis referir-se às situações 

que coloquem em risco a saúde da coletividade, ou os meios para proporcioná-la. 

16. É dever do Presidente do Tribunal, ao apreciar o pedido de suspensão, 

analisar, ainda que de passagem e sem maior profundidade, a questão de fundo e 

de direito sobre a qual se fundamenta a decisão que a fazenda pública por meio do 
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incidente pretende suspender. De forma a que, não haverá espaço para o pedido de 

suspensão se referida decisão consoar com entendimento jurisprudencial já pacífico 

e manifesto do STJ ou do STF – cortes nas quais, ao cabo e ao fim, serão julgadas 

definitivamente a questão.  Cabe, destarte, ao presidente do tribunal, valendo-se do 

princípio da proporcionalidade, averiguar se em dada situação fática encontra-se 

presente a situação prevista em lei: perigo de grave lesão a um dos valores de inte-

resse público causado por decisão cuja modificação através do recurso próprio é 

provável.

17. Ao fazer isso, o presidente do tribunal não julgará a questão de mérito – a 

ele isso é proibido, pois usurparia a competência regular dos órgãos jurisdicionais 

não excepcionais. A sua análise se limitará a averiguar a possibilidade e probabilida-

de de modificação da decisão, sem envolver o seu próprio entendimento a respeito 

dela. Não exercerá juízo de valor, e nem deverá socorrer-se de elementos de seu 

convencimento: se limitará a cotejar os aspectos jurídicos envolvidos na decisão ob-

jeto do incidente, com tudo aquilo que já foi julgado, em casos semelhantes, pelas 

instâncias superiores. Irá, para tanto, socorrer-se do princípio da proporcionalidade, 

utilizando-se dele como limite à concessão das suspensões requeridas.
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