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RESUMO 

O presente estudo visa fornecer uma abordagem acerca dos mais pertinentes e controversos 

aspectos que envolvem o pedido de suspensão, focando em decisões liminares, mas, 

obviamente, sem excluir a apreciação de suspensão de sentenças. Apresentando forte relação 

com a ação constitucional de mandado de segurança, o instituto foi criado pela Lei nº 191, de 

16 de janeiro de 1936, constituindo-se em um mecanismo do qual o Poder Público poderá 

fazer uso quando objetivar a suspensão da eficácia dos efeitos de decisões contrárias aos 

interesses públicos, especialmente à saúde, à segurança, à ordem e à economia. Representa, 

portanto, autêntico mecanismo de supremacia do interesse público face ao interesse privado. 

Em um primeiro momento, será traçada a evolução normativa da medida no Brasil, 

remontando às suas origens e abordando as disposições atualmente vigentes acerca  

da matéria. Ato contínuo, abordar-se-ão os diversos posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais acerca da natureza jurídica do pedido de suspensão, bem como alguns pontos 

relacionados ao seu mérito, tais como os requisitos necessários ao cabimento e os 

pressupostos autorizadores da medida. Por fim, proceder-se-á à análise de certos aspectos 

processuais da medida, como a legitimidade ativa, a duração de seus efeitos e seu 

procedimento. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Pedido de suspensão de liminar. Natureza jurídica. 

Supremacia do interesse público. Grave risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas. 



 

 

ABSTRACT 

The present study aims to approach the most relevant and controversial aspects that relate to 

the request of suspension, focusing on preliminary decisions, but, obviously, without 

excluding the appreciation of final decisions. Showing a strong relation with the writ of 

mandamus, the institute was created by the Law no 191, from 1936, and it constitutes a 

mechanism that public authorities are able to use when aiming to obtain the suspension of the 

effects of decisions that represent severe risk of damage to public health, security, order and 

economy. Therefore, it symbolizes an authentic mechanism of supremacy of the public 

interest. At a first moment, its regulatory evolution in Brazil will be outlined, dating back to 

its origins and approaching the way that it is regulated nowadays. Continuous act, the various 

doctrinal and jurisprudential positions about the legal nature of the request of suspension, as 

well as some points related to its merit, like the necessary requirements for its interposition 

and the assumptions that authorize the measure, will be explored. Finally, the analysis of 

some procedural aspects of the request, like the legitimacy of the actors, the duration of its 

effects and its procedure, will be made. 

 

Keywords: Civil Procedural Law. Request of suspension. Legal nature. Supremacy of the 

public interest. Severe risk of damage to public health, security, order and economy.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Poder Público, ao ingressar em uma relação processual contenciosa, em 

oposição a um particular, é munido de garantias e prerrogativas processuais próprias, 

embasando o princípio da supremacia do interesse público diante do interesse particular. 

Dessarte, como uma dessas prerrogativas, destaca-se o pedido de suspensão, um 

mecanismo que permite ao Poder Público requerer a suspensão da eficácia imediata de 

decisões provisórias ou definitivas que constituam grave risco de lesão aos interesses públicos 

primários, visando à defesa da segurança, da saúde, da ordem e da economia públicas. 

Conferido através de leis extravagantes, o regime normativo da medida 

excepcional de suspensão é, atualmente, previsto no art. 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 

1992, e no art. 15 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, sendo possível o aforamento do 

pedido de suspensão da eficácia de decisões não apenas em sede de mandado de segurança, 

como também no âmbito de ação civil pública, ação popular, tutela antecipada, tutela 

específica e medida cautelar. 

Conforme preconiza a legislação em vigência, o pedido de suspensão poderá ser 

interposto quando restar demonstrado que o provimento malsinado apresenta flagrante e 

ilegitimidade e chances efetivas de causar graves lesões aos interesses públicos tutelados. A 

apreciação do pedido será de competência do presidente do tribunal ao qual couber o 

reconhecimento de possível recurso, sendo-lhe possibilitada apenas a análise da grave 

possibilidade de ocorrência do dano aos bens coletivos, não sendo possível a apreciação do 

mérito da demanda principal ou da formação da decisão vergastada. 

Nesse contexto, por constituir um assunto pouco explorado, ainda que detentor de 

tamanha importância, o presente trabalho se propõe a traçar considerações acerca dos pontos 

mais importantes dessa medida excepcional. Primeiramente, para que se entenda o 

fundamento de existência do pedido, far-se-á uma análise de sua criação, bem como de sua 

evolução normativa no ordenamento jurídico brasileiro, culminando com a legislação vigente 

que regulamenta o instituto. 

Empós, proceder-se-á à exposição dos mais fortes posicionamentos quanto à 

natureza jurídica do pedido, sendo esse um dos pontos mais polêmicos e permeados de 

divergências do estudo. Buscar-se-á estabelecer essa discussão através de uma análise crítica, 

para que assim possa ser concedido tratamento adequado à medida excepcional, de acordo 

com sua essência. 
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Em um terceiro momento, far-se-á uma análise do mérito do pedido de suspensão, 

definindo os requisitos fáticos e processuais necessários para que ele seja cabível, assim como 

serão traçados comentários sobre a necessidade, conforme estabelece a legislação, de que 

exista flagrante ilegitimidade na decisão combatida. De fundamental importância será o 

estudo dos pressupostos autorizadores da concessão da medida, apontando as peculiaridades 

dos interesses públicos protegidos e opinando sobre a possibilidade de alargamento do rol 

legalmente estabelecido. 

Por fim, dedicar-se-á atenção aos aspectos meramente processuais do pedido, 

como a legitimidade para sua propositura, o momento em que esta deverá ocorrer, e, ainda, o 

contundente tema de até quando se estenderão os efeitos de uma suspensão concedida. Não 

faltará ao estudo uma sintética demonstração do procedimento despendido ao pedido de 

suspensão. 
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2 CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO NORMATIVA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Antes de adentrar de maneira mais aprofundada no estudo de alguns aspectos  

da medida de suspensão de segurança, é de bom alvitre – e até mesmo adâmico – que se 

apresente uma breve noção das circunstâncias que levaram à sua criação, bem como da 

evolução normativa que o instituto teve com o passar dos anos. 

Para a grande maioria de estudiosos do tema em liça, a origem do pedido de 

suspensão de execução de decisão remonta ao instituto romano do intercessio1, um 

mecanismo jurídico segundo o qual a execução de uma decisão prolatada por um magistrado 

poderia ter sua eficácia suspensa, por ato de outro juiz de hierarquia igual ou superior à 

daquele. Desse modo, acredita-se que a origem romana da medida justifica a existência de 

institutos semelhantes ao pedido de suspensão em outros países, como, por exemplo, a acción 

de amparo2, prevista pelo direito argentino, e o recurso constitucional de amparo, previsto, 

exempli gratia, pelas legislações espanhola e costa-riquenha. 

Já no Brasil, a criação do instituto que impede a imediata execução de 

determinadas decisões apresenta forte ligação com o surgimento da ação de mandado de 

segurança, fato esse que ocasionou o surgimento da expressão “suspensão de segurança”, 

frequentemente utilizada para designar não apenas a sustação de decisões, sejam elas 

liminares ou sentenças, em sede dessa ação constitucional, como também em referência às 

demais modalidades de suspensão de execução.3 

Dessa maneira, analisar-se-á sucintamente como se deu o surgimento do pedido 

de suspensão no ordenamento jurídico brasileiro, bem como a evolução que os dispositivos 

reguladores da matéria sofreram ao longo dos anos, refletindo, por vezes, o período político 

vivido pela nação. 

                                                
1 A respeito desse mecanismo, assevera Cretella Júnior (2009, p. 429): “No período republicano, em princípio, 
2 “O juicio de amparo é um remédio oriundo do ordenamento mexicano utilizado contra as arbitrariedades do 
Estado, cujo campo de incidência é superior ao do nosso mandado de segurança. Em linhas gerais, o amparo é 
possível por iniciativa da parte, sendo essencial a existência do dano ou prejuízo pessoal, e dificilmente é 
admitido em caráter preventivo. Pacífica é sua utilização contra atos administrativos ou jurisdicionais” 
(RODRIGUES, 2010, p. 65). 
3 Neste sentido, Rodrigues (2010, p. 66) afirma que: “A expressão ‘suspensão de segurança’, promiscuamente 
utilizada para as demais modalidades de suspensão de execução de decisão judicial, guarda atávica 
correspondência com sua origem, pois surgiu para sustar a eficácia de liminar em mandado de segurança”. 
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2.1 A suspensão de segurança à luz da Constituição Federal de 1934 e da Lei nº 191/36 

Representando uma concessão à Revolução Constitucionalista de 19324, através 

de seu art. 113, item 335, a Constituição Federal de 1934 criou a possibilidade de se impetrar 

mandado de segurança com o objetivo de “[...] defesa do direito, certo e incontestável, 

ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer 

autoridade [...]” (BRASIL, 1934), sendo processado pelos mesmos meios do habeas corpus. 

Em janeiro de 19366, criou-se a Lei nº 191, regulamentando especificamente a 

ação constitucional de mandado de segurança. Dentre os regramentos e procedimentos 

estabelecidos pela mencionada norma, destaca-se o narrado pelo art. 117, que autorizava a 

interposição de recurso contra decisão que indeferisse in limine o pedido ou que, em 

conclusão, negasse ou concedesse a segurança pleiteada, deixando expressa a inexistência de 

efeito suspensivo. 

Já o art. 13 da norma supracitada debutou para o Poder Público a prerrogativa de 

requerer a suspensão de liminares ou de sentenças deferidas em sede de mandado de 

segurança, estatuindo que: 

Art. 13. Nos casos do art. 8°, § 9°, e art. 10, poderá o Presidente da Corte Suprema, 
quando se tratar de decisão da Justiça Federal, ou da Corte de Apelação, quando se 
tratar de decisão da justiça local, a requerimento do representante da pessoa jurídica 
de direito público interno interessada, para evitar lesão grave à ordem, à saúde ou à 
segurança pública, manter a execução do ato impugnado até ao julgamento do feito, 
em primeira ou em segunda instâncias. (BRASIL, 1936) 

Assim se deu, no ordenamento jurídico brasileiro, a criação do instituto da 

suspensão de segurança, autorizando os representantes das pessoas públicas de direito interno 

interessadas a deduzirem pedido de suspensão da eficácia de decisões contrárias aos interesses 

                                                
4 A Revolução Constitucional de 1932, arquitetada pelos paulistas, reivindicava a quebra constitucional de 
Getúlio Vargas.  
5 Previa a Constituição Federal de 1934, em seu art. 113, item 33: “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. O processo será o mesmo do habeas corpus, devendo ser sempre ouvida a pessoa de direito 
público interessada. O mandado não prejudica as ações petitórias competentes” (BRASIL, 1934). 
6 Ressalta-se que a edição da referida norma ocorreu durante o Governo Constitucional de Getúlio Vargas, que 
se estendeu entre os anos de 1934 e 1937. 
7 “Art. 11. Cabe recurso, dentro em cinco dias, contados da intimação, da decisão que indeferir “in limine” o 
pedido ou que, afinal, conceder ou denegar o mandado. O recurso não terá efeito suspensivo, subindo, porém, 
nos próprios autos originários. 
§ 1º O recurso poderá ser interposto pelo impetrante, pela pessoa jurídica de direito público interno interessada, 
ou pelo coactor. 
§ 2º Para a Corte Suprema, caberá recurso ordinário nos casos do art. 76, nº 2, II, a, b, e recurso extraordinário 
nos do mesmo art. n. 2, III.” (BRASIL, 1936). 
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públicos, perdurando os efeitos dessa concessão até o trânsito em julgado da sentença do 

mandado de segurança. 

2.2 Alterações provenientes da criação do Código de Processo Civil de 1939 e da Lei nº 

1.533/51 

Com a elaboração e a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 1939 

(CPC/39), através do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939, a Lei nº 191/36 foi 

revogada, passando o processamento do mandado de segurança e o instituto do pedido de 

suspensão a serem regulados pelo supramencionado diploma, que, em seu art. 328, 

estabelecia: 

Art. 328. A requerimento do representante da pessoa jurídica de direito público 
interessada e para evitar lesão grave à ordem, à saúde ou à segurança pública, poderá 
o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Apelação, conforme a 
competência, autorizar a execução do ato impugnado. (BRASIL, 1939) 

Dessa forma, o mandado de segurança perdeu seu status e sua previsão 

constitucionais, passando a ser regulado unicamente pela legislação infraconstitucional, como 

acima se demonstrou. 

Quanto à alteração na previsão do pedido de segurança, percebe-se que o CPC/39 

se absteve de estabelecer até quando durariam os efeitos da decisão, concedendo a suspensão. 

Para dirimir eventuais dúvidas, a melhor doutrina decidiu, à época, ser correto e prudente 

continuar a utilizar, quanto a esse aspecto, o que previa a legislação anterior. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de o supratranscrito art. 328 do CPC/39 

ter tratado, de modo mais adequado, a competência para conhecimento do pedido de 

suspensão, fazendo explícita menção à competência do presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF) para conceder a suspensão de decisões proferidas em sede de mandados de 

segurança de competência originária dos tribunais, além de tratar da medida comum de 

suspensão de segurança de decisões emanadas pelo juízo singular. 

Posteriormente, com o advento da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, 

revogou-se o conjunto de normas do CPC/39 que regulava o processamento do mandado de 

segurança, ficando, então, estabelecido, em seu art. 138, que, havendo a concessão da 

                                                
8 A Lei nº 6.014, de 27 de dezembro de 1973, trouxe alterações à redação do art. 13 da Lei nº 1.533/51, que 
passou a ser da seguinte forma: “Quando o mandado for concedido e o Presidente do Tribunal, ao qual competir 
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segurança e ordenando o presidente do STF, do Tribunal Federal de Recursos ou do Tribunal 

de Justiça ao juiz que suspendesse a execução da sentença, seria cabível agravo para o 

tribunal de sua competência. 

Percebe-se que essa alteração representou uma involução na regulamentação da 

matéria, posto que silenciou quanto às hipóteses de cabimento da medida e quanto ao seu 

deferimento. Entendia-se, à época, que a omissão do legislador poderia ter sido proposital, 

concedendo ao julgador o condão de estabelecer os critérios que justificassem e autorizassem 

a suspensão, utilizando como base a legislação anterior, o que não impediu o ensejo de ampla 

discricionariedade aos presidentes dos tribunais (RODRIGUES, 2010). 

Importante frisar que, nesse momento, em tese, não era mais permitida a 

suspensão dos efeitos de liminares, sendo utilizada no dispositivo normativo apenas a 

expressão “sentença”. De todo modo, a jurisprudência, acompanhando a doutrina, entendia 

cabível o pedido para suspender os efeitos de liminares, sob o argumento de que, se os fins de 

ambas as hipóteses se identificavam e se as liminares possuíam, de certo modo, menor 

importância quando comparadas às sentenças, não havia coerência em prosseguir com tal 

proibição.9 

2.3 As modificações da suspensão de segurança advindas da Lei nº 4.348/64 

Antes de tudo, faz-se mister compreender que, com a Lei nº 1.533/51, a  

tutela jurisdicional das liberdades públicas foi enormemente fortalecida, o que teve como 

consequência a popularização do uso do mandado de segurança para as mais diversas 

situações contra o Poder Público. Nesse momento, como exemplo, citam-se mandados de 

segurança interpostos por servidores públicos em busca de vantagens e equiparação de 

vencimentos e aqueles interpostos com fins tributários para liberação de mercadoria sem que 

houvesse o imediato recolhimento do imposto, sob o argumento de haver dúvidas quanto à 

sua legalidade. Assim, expõe Rodrigues (2010, p. 73): 

Motivados pelo regime militar (restrição de liberdades públicas), com necessidade 
de dar uma resposta ao uso imoderado do mandado de segurança, e, ainda, para 
reparar as imperfeições do art. 13 da Lei 1.533/1951, surgiu a Lei 4.348/1964, que 
não só vedava a concessão da medida liminar em mandado de segurança que tivesse 

                                                                                                                                                   
o conhecimento do recurso, ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo 
para o Tribunal a que presida”. 
9 Nesse sentido, Alvim (1978, p. 20) assevera: “Tendo-se em vista o argumento de que o maior compreende o 
menor, redutível no caso, a que aquele que podia ordenar a própria cassação da eficácia da sentença, por 
compreensão poderia ordenar a suspensão de medida liminar.” 
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por finalidade reclassificar, equiparar, estender vantagens ou concessão de aumento 
aos servidores públicos (art. 5º), mas também cuidava, no seu art. 4º, da suspensão 
de execução de liminar. 

A Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, de maneira mais aperfeiçoada, em seu  

art. 4º, voltou a prever as hipóteses de cabimento da medida de suspensão, arrolando,  

de maneira inovadora, a economia junto à saúde, à segurança e à ordem públicas.  

Ressalta-se que, quanto às indagações sobre a possibilidade de alargamento, ou seja, do  

uso de interpretação extensiva, do alcance dos bens protegidos pelo pedido de suspensão  

de segurança, serão traçadas maiores explanações no decorrer do estudo. No mais, com  

essa norma, ressurgiu a expressa previsão de concessão da suspensão dos efeitos também de 

liminares, conforme se demonstra na leitura do artigo supracitado: 

Art. 4º. 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 
(vetado) suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar, e da 
sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo no prazo de (10) dez 
dias, contados da publicação do ato. (BRASIL, 1964) 

Previu-se também expressamente que a concessão de suspensão da execução da 

decisão malsinada seria combatida por meio de agravo, sem efeito suspensivo, a ser interposto 

no prazo de dez dias, a partir da publicação do decisório. Deu-se dessa maneira, pois  

parte da doutrina e da jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, com o advento 

da Lei nº 1.533/51, as regras do CPC/39 relacionadas a esse remédio constitucional foram 

revogadas, não havendo que considerar, portanto, a possibilidade de aplicação das normas 

constantes desse diploma. Em sentido contrário, parte dos estudiosos e dos julgadores 

entendia que, constituindo norma fundamental sobre o Direito Processual Civil, o CPC/39 

deveria ser subsidiariamente utilizado, ainda que houvesse legislação específica sobre a 

matéria. 

Sem adentrarmos com profundidade o mérito da discussão, cumpre apenas 

esclarecer, de maneira rasa, que, atualmente, o entendimento dominante é de que cabe agravo 

tanto da decisão que denega o pedido quanto da que concede a suspensão dos efeitos do 

provimento. 

Por fim, aludimos que a lei em estudo serviu como fonte para o processo de 

extensão do pedido de suspensão de segurança a outras ações, além do writ, espraiando-se a 

outros dispositivos, como a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei de Ação Civil Pública); 
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a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990 (Lei dos Recursos); a Lei nº 8.437/92, que dispõe 

acerca da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público; e diversas outras. 

Como bem assevera Rodrigues (2010, p. 75), “com a conjunção desses dispositivos, o regime 

de suspensão de provimentos liminares e/ou finais poderia (rectius = pode) ser utilizado em 

qualquer ação em face do Poder Público, tanto individual quanto coletiva”. 

Juntamente com as adições trazidas pela MP 2.189-35, a Lei nº 4.348/64 vigorou 

por longo período, sendo, entretanto, expressamente revogada pela Lei nº 12.016/2009, a nova 

legislação do mandado de segurança. 

2.4 Mudanças trazidas pelas Leis ns. 8.038/90, 8.437/92 e 12.016/2009 

A Lei no 8.038/90, mais conhecida como Lei dos Recursos, rege a matéria de 

pedidos de suspensão em mandado de segurança no âmbito dos tribunais, indicando a 

competência para julgamento da medida, bem como procedendo à utilização do termo 

“decisão”, aplicável tanto para liminares quanto para sentenças. 

Como forma de evitar as ações cautelares satisfativas, utilizadas como 

instrumento para a obtenção de liminares que não poderiam ter a execução suspensa,  

foi elaborada a Lei nº 8.347/92, trazendo diversas alterações à matéria do pedido de  

suspensão (RODRIGUES, 2010). Nesse contexto, transcreve-se o art. 4º da referida lei: 

Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do 
respectivo recurso suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar 
nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do 
Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada, em caso de manifesto interesse 
público ou flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas. (BRASIL, 1992) 

Limitando a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público  

(art. 1º), a norma em estudo trouxe como principais alterações, no que concerne à medida 

incidental de suspensão de eficácia, a possibilidade de seu aforamento se dar, além dos já 

legitimados, pelo Ministério Público (legitimidade também prevista pela Lei dos Recursos) e 

o cabimento de agravo contra decisões que neguem ou mesmo que concedam a suspensão 

pleiteada. 

Feitas as considerações mais marcantes sobre a evolução normativa do incidente 

de suspensão, cumpre dispor que outras normas também abordaram, ainda que de maneira 
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menos notória, disposições acerca do pedido de suspensão, não devendo ser desprezadas, 

embora não se demonstrem tão relevantes ao objeto de estudo deste trabalho. 

Por fim, destaca-se que a Lei nº 12.016/2009, a nova lei do mandado de 

segurança, que, como foi anteriormente disposto, revogou a Lei nº 4.348/64, passando  

a regular o procedimento do writ, incluindo, em seu art. 15, o pedido de suspensão da  

segurança concedida, discorrendo sobre seu cabimento, os requisitos para sua interposição, a 

competência para seu julgamento e o seu procedimento: 

Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada  
ou do Ministério Público 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 decisão fundamentada, a execução da  
liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo,  
no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à  
sua interposição. (BRASIL, 2009) 

Dessa forma, atualmente, o instituto da medida excepcional de suspensão, quando 

em sede de mandado de segurança, é regido pelas Leis ns. 8.038/90 e 12.016/2009, na 

hipótese de ação civil pública, pela Lei nº 7.347/85, e, nos demais casos, pela Lei nº 8.437/92.  
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3 NATUREZA JURÍDICA 

Haja vista ser um tema bastante controverso tanto entre os doutrinadores quanto 

entre a jurisprudência, dedica-se este capítulo ao estudo da natureza jurídica do pedido  

de suspensão, em qualquer de suas modalidades. Há diversos posicionamentos – ora o 

considerando como ato político-administrativo, ora como recurso – concedendo-lhe ainda a 

natureza de mero incidente processual, bem como de natureza cautelar. 

De acordo com Delgado (2014), a pesquisa quanto à natureza de determinado 

fenômeno supõe a busca de sua essência e de sua classificação, ou seja, prefigura sua 

definição precisa e a busca de posicionamento comparativo. 

Isso posto, faz-se fundamental o estudo acerca da natureza jurídica do  

instituto, pois a compreensão dela permitirá a inserção do pedido de suspensão dentro  

do regime jurídico apropriado, possibilitando, destarte, que se estabeleça a principiologia 

harmônica à sua essência, direcionada aos seus devidos fins. Nesse sentido, destaca  

Venturi (2010, p. 46-47): 

Com efeito, estamos convencidos de que o uso desmesurado e injustificado dos 
pedidos de suspensão ao longo de todos esses anos se deve, em grande parte, 
precisamente à falta de uma identidade técnica, à indefinição sistemática do 
instrumento. Diante disso, não causa espanto o fato de que diariamente a suspensão 
de segurança seja aplicada sem o prudente rigor técnico, muito em função, também, 
da tímida análise científica que lhe emprestou a doutrina até hoje, não obstante a 
amplíssima e crescente utilização desse expediente no foro. 

Propomo-nos, então, a analisar as principais correntes existentes quanto à natureza 

jurídica do pedido de suspensão, buscando perquirir qual seria o posicionamento mais 

adequado, de maneira a adotar as consequências jurídicas corretas para as questões que o 

envolvem, como a legitimidade, o cabimento, os efeitos e o procedimento. 

3.1 Natureza de ato político-administrativo 

Os adeptos desse posicionamento argumentam que o pedido de suspensão é uma 

medida puramente administrativa, de natureza extraprocessual, a qual representa um ato do 

presidente do tribunal, este em exercício do poder de polícia10, e objetivando a aplicação dos 

                                                
10 “Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente 
em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público” (DI PIETRO, 2014, p. 124). 
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princípios da supremacia do interesse público em face do privado. Nas palavras de Sidou 

(1959, p. 452-453), defensor pioneiro dessa tese, 

Vale por um incidente extraprocessual, e se traduz como uma ordem em que o 
presidente do tribunal previne ao juiz da causa que tal ato tem sua autorização para 
se executar ou deixar de se executar, autorização que a lei lhe confere e até que 
sobre o ato duvidoso decida ordinariamente o corpo judiciário a que preside, ou até 
que sobre a autorização, incidentemente, decida o mesmo tribunal, por ser o 
competente para conhecer do eventual recurso. A ordem, portanto, não se atém à 
relação nem ao normal andamento do feito. É com efeito o interesse público, e só 
em atenção a ele, que justifica e autoriza o movimento do presidente de tribunal no 
exercício do poder de polícia. 

Infere-se, à vista disso, que essa corrente se baseia essencialmente na premissa de 

que os fundamentos utilizados pelo legislador para sustentar o cabimento do pedido de 

suspensão possuem uma conotação extrajurídica, de forma que a valoração desse instituto só 

seria possível ao se admitir não uma atuação jurisdicional, mas uma atuação político-

administrativa atípica dos presidentes dos tribunais. Nesse sentido, já se posicionou Northfleet 

(2000, p. 183-184): 

O requerimento de suspensão de segurança não constitui, portanto, recurso e, menos 
ainda ação. [...] nesta excepcional autorização, a Presidência exerce atividade 
eminentemente política avaliando a potencialidade lesiva da medida concedida e 
deferindo-a em bases extrajurídicas. Porque não examina o mérito da ação, nem 
questiona a juridicidade da medida atacada, é com discricionariedade própria de 
juízo de conveniência e oportunidade que a Presidência avalia o pedido de 
suspensão. 

A decisão que julga procedente o pedido de suspensão deriva, nessa ótica, de um 

ato meramente político do presidente do tribunal, ou seja, provém de uma atuação desligada 

de qualquer vínculo com o exame da juridicidade, conforme se observa, no seguinte julgado: 

[...] esta Corte já concluiu no sentido de não ser cabível o apelo extremo de decisões 
proferidas no âmbito do pedido de suspensão, uma vez que o apelo extremo visa 
combater argumentos que digam respeito a exame de legalidade, ao passo que o 
pedido de suspensão ostenta juízo político. (STJ - AgRg no REsp: 1301766 MA 
2011/0311404-9, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 17/04/2012, Segunda 
Turma, DJe 25/04/2012). 

Diversos são os argumentos que confrontam a corrente que atribui natureza 

político-administrativa aos pedidos de suspensão. Passemos a analisá-los. 

Primeiramente, tem-se, de acordo com Rodrigues (2010, p. 94), o fato de que, “ao 

conferir gênese administrativa ao ato do presidente, estaríamos admitindo que poderia um ato 
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administrativo se sobrepor a um ato jurisdicional, até mesmo para retirar-lhe a eficácia”, ou 

seja, seria aceitar que uma decisão administrativa possuísse força suficiente não apenas para 

permitir o descumprimento de uma sentença judicial, mas também para retirar-lhe a eficácia. 

Outro ponto de oposição a essa corrente é o notável fato de que, ao decidir sobre 

um pedido de suspensão, o presidente do tribunal decerto exerce atividade jurisdicional, não 

sendo sua atuação um ato de cunho unicamente político-administrativo. Segundo Cunha 

(2013, p. 611), “Muito embora os tribunais superiores atribuam ao pedido de suspensão a 

natureza de atividade político-administrativa, o certo é que tal incidente contém nítida feição 

judicial, em cujo âmbito se analisa a violação a interesses públicos [...]”. 

Outrossim, não parece coerente que se conceda a natureza de ato administrativo 

ao pedido de suspensão, pois este, por sua natureza, prescinde de provocação, ao inverso do 

que ocorre com o instituto em análise. 

Além disso, não se pode estabelecer a ratio essendi do pedido de suspensão como 

ato político-administrativo com base na simples alegação de que seu objetivo primordial é o 

de proteger o interesse público em prejuízo de quaisquer outros interesses. O princípio da 

supremacia do interesse público, embora corolário do Direito Administrativo, não pode 

infundir também a atividade jurisdicional quando houver a necessidade de tutela antecipada 

para solucionar o choque dos interesses em litígio. 

Na verdade, a atividade jurisdicional deve ser permeada pelo princípio da 

proporcionalidade, no sentido de que o Estado deve balizar o alcance dos interesses 

particulares e comunitários, tutelando primordialmente o interesse público. 

Refuta-se essa corrente ainda pelo feito de não ser concebível o cenário onde 

caiba recurso de agravo interno, a ser analisado pelo órgão especial do tribunal, contra uma 

decisão administrativa, diferentemente do que ocorreria em uma situação usual, em que 

caberia uma ação de mandado de segurança contra o ato do presidente do tribunal que 

concedeu a suspensão pleiteada. Nesse sentido, Gutiérrez (2000, p. 51): 

Admitindo-se a natureza administrativa do pedido de suspensão por ato do 
Presidente, chegar-se-ia à excêntrica conclusão de que uma decisão administrativa se 
sobreporia a uma decisão jurisdicional, o que não se admitiria em face do regime 
presidencialista de governo adotado no constitucionalismo brasileiro, a par do 
princípio da jurisdição una. 

Por fim, conclui-se que emprestar a natureza jurídica de ato político-

administrativo aos pedidos de suspensão de segurança molda um equívoco, demonstrando  

que o instituto possui caráter eminentemente processual. 
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3.2 Natureza recursal 

Cumpre, de início, esclarecer que recurso constitui o meio processual, definido 

por lei, posto à disposição das partes, do Ministério Público e de um terceiro, como forma de 

viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a anulação, a reforma, a integração ou 

o aclaramento da decisão judicial que é objeto de impugnação. 

Para os defensores do posicionamento ora apresentado, o pedido de suspensão 

possui natureza recursal pelo fato de autorizar a inexecução de liminares e de sentenças 

proferidas contra o Poder Público, o que, pode-se dizer, corresponde ao efeito suspensivo 

conferido com a interposição de apelação ou de agravo. No mais, a medida excepcional de 

suspensão é, assim como as vias recursais, cabível contra decisões interlocutórias, no caso de 

liminar, e contra decisões finais, no caso de sentença, havendo a necessidade da existência de 

uma relação processual anterior à sua impetração para que ocorra seu processamento. 

O instituto seria, portanto, um recurso de fundamentação vinculada, exclusivo da 

pessoa de direito público, cabível quando emanadas contra essas decisões interlocutórias ou 

finais que apresentam grave risco à saúde, à ordem, à segurança e à economia públicas. 

Não obstante, as características comuns entre os recursos e os pedidos de 

suspensão não são suficientes para que estes recebam a mesma natureza jurídica daqueles. 

Assim se dá, pois falta, à medida, diversos pontos comuns aos recursos, tais como a 

tempestividade, o preparo, a tipicidade11, a devolutividade, a competência e a legitimidade. 

Além do mais, a medida extraordinária de suspensão não possui efeito substitutivo12, próprio 

dos recursos. 

Como bem estabelece Venturi (2010), inaceitável a ideia de natureza recursal  

dos pedidos de suspensão, posto que não se encontram previstos dentro da teoria geral  

dos recursos, violando a taxatividade, e não se submetendo, por conseguinte, a esse regime 

jurídico específico. 

Característica comum a todas as espécies recursais, a devolutividade consiste na 

transferência ao órgão ad quem do conhecimento da matéria impugnada, ou seja, é o efeito 

devolutivo dos recursos que provoca o reexame da decisão, nos limites estabelecidos – efeito 

translativo, para órgão diverso daquele que a proferiu. Clara é a ausência da devolutividade  

                                                
11 Segundo Nery Júnior (1996, p. 44), “Somente são considerados como recursos aqueles designados, em 
numerous clausus, pela lei federal.” 
12 Art. 512 - O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido 
objeto de recurso. (BRASIL, 1973) 
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na suspensão de decisões contra o Poder Público, posto que não se objetiva reformar, 

desconstituir ou anular tais decisões, mas tão somente negar temporariamente a execução de 

liminar ou de sentença, pelas razões elencadas no art. 15 da Lei nº 12.016/2009. Não se 

admite que o presidente do tribunal, ao apreciar o pedido de suspensão, adentre o mérito da 

ação que o deu causa, devendo apenas verificar se estão presentes ou não os requisitos legais 

que autorizem a concessão da suspensão, mantendo incólume o conteúdo da decisão. 

No julgamento do AgRg 39 – SC (2003/018807 – 1), salientou o Ministro Edson 

Vidigal que: 

O pedido de suspensão de liminar não possui natureza jurídica de recurso, ou seja, 
não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma. Trata-
se de um instrumento processual de cunho eminentemente cautelar, que tem por 
finalidade a obtenção de providência absolutamente drástica, excepcional e 
provisória. 

Para mais, a competência para apreciação dos recursos necessita da instituição  

de um órgão ad quem investido de jurisdição para a hipótese, decorrendo das regras 

constitucionais de distribuição de exercício da função estatal. Acontece que não há qualquer 

dispositivo na Constituição Federal de 1988 que estabeleça a competência a qualquer órgão 

judiciário para conhecer dos pedidos de suspensão de segurança. Quanto à tempestividade, 

expõe Alvim (2011, online): 

Não há prazo para utilização dessas medidas e, por isso mesmo, não há falar-se em 
preclusão, de tal sorte que o transcurso do tempo pode servir, apenas, de indicativo 
de que não há risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas. Ora, a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade dos 
recursos. Pode-se, portanto, dizer que a suspensão de que trata o § 1.º, do art. 15 da 
Lei 12.016/09 apresenta certas características peculiares aos recursos, pois o 
presidente do STF ou do STJ estará reapreciando se os pressupostos necessários à 
suspensão da decisão fazem-se presentes, mas faltam-lhe outras para que seja 
possível reconhecer-lhe. 

Outro aspecto que contraria o posicionamento que empresta à suspensão de 

segurança natureza recursal é o fato de o sistema processual brasileiro adotar o princípio da 

singularidade, ou da unirrecorribilidade e unicidade, o qual estabelece que um mesmo 

comando judicial não poderá ser objeto de recursos simultâneos, salvo quando houver órgãos 

julgadores diversos aos quais cabe o julgamento de matérias distintas entre si, como ocorre 

com os recursos especial e extraordinário. 

Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro predefine os recursos cabíveis contra 

cada tipo de decisão judicial. Contra sentença, a título de exemplo, caberá o recurso de 
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apelação, bem como, sendo a Fazenda Pública uma das partes, o reexame necessário, e contra 

decisões interlocutórias que causem dano irreparável ou de difícil reparação, será cabível 

agravo de instrumento. Admitir que a suspensão de segurança possui natureza recursal seria 

admitir a ocorrência de bis in idem na sistemática processual brasileira. 

Diante do exposto, conclui-se que, ainda que existam pontos de congruência entre 

o pedido de suspensão de liminar e os recursos conhecidos pelo ordenamento jurídico pátrio, 

faltam àquele diversas características próprias destes, impedindo, assim, que concordemos 

com o posicionamento que propõe a natureza recursal da suspensão. 

3.3 Natureza incidental 

Não sendo um instituto amplamente explorado pela doutrina, de acordo  

com Fernandes (1991, p. 29), “incidente é o que cai em cima de algo em movimento, 

interrompendo o seu curso normal. O incidente processual seria aquilo que se insere no 

processo, podendo interromper seu movimento, podendo obstaculizar seu caminhar”. Nas 

sábias palavras de Dinamarco (2002, p. 193), incidente processual 

É um acontecimento no processo mesmo, um pequeno procedimento paralelo ao 
principal, determinando ou não a suspensão deste, mas sempre integrando-se ao 
processo já pendente, sem dar origem a outro. Processo incidente é processo novo, 
outro processo, que tem vida em função do primeiro, que produzirá sentença 
destinada a projetar efeitos sobre ele, mas sempre será um processo em si mesmo. 

Nesse azo, o supracitado autor fornece ao pedido de suspensão de segurança 

natureza meramente incidental, não surgindo um novo processo e sendo de competência do 

Presidente do respectivo Tribunal por se destinar a proteger os interesses de ordem pública 

dignos de uma tutela diferenciada e, portanto, sujeitos a uma competência hierarquicamente 

diferenciada. Já para Rodrigues (2010, p. 28), o pedido de suspensão de segurança se 

manifesta através de questões incidentais, como se segue: 

Constituirão questões incidente quando o incidente processual possuir natureza 
jurídica de questão, isto é, no curso normal do processo, surgir uma controvérsia ou 
dúvida sobre aquilo que se afirma na razão da pretensão (ponto), de modo que pode 
se tratar de uma questão incidental relativa ao mérito, ao processo ou até mesmo à 
ação. 

Assim, assevera que apenas se configurará um incidente processual quando 

verificada a presença de acessoriedade, incidentalidade e a adoção de um procedimento 



28 

 

autônomo específico e lateral ao principal para solucioná-lo. Frisa-se ainda que este último 

requisito é um mero efeito de sua existência, e não um elemento constitutivo. 

Para os defensores desse posicionamento, o incidente seria destinado apenas  

a retirar da decisão sua executoriedade, mantendo-a, em sua existência, inalterada. Essa 

posição, embora pareça correta, merece críticas por sua incompletude: valoriza-se 

demasiadamente o aspecto formal do instituto, olvidando a parte mais relevante para o  

direito processual, o aspecto fundamental da medida. 

3.4 Natureza cautelar 

Considerável parte da doutrina e da jurisprudência empresta a natureza cautelar ao 

pedido de suspensão, sem entretanto negar que se trata de um verdadeiro incidente processual. 

Dos ensinamentos de Calamandrei (2000), tem-se a lição de que a tutela cautelar é 

um instrumento do instrumento, ou seja, destina-se a assegurar o curso eficaz e o resultado 

útil de um processo de conhecimento ou de execução, seja ele atual ou futuro. Nesse sentido, 

bem coloca Viana (2010, p. 13): 

De tudo isso, extrai-se que o processo cautelar, portanto, visa à garantia de outras 
modalidades de tutelas jurisdicionais, definitivas, de conhecimento ou execução. É 
gênero de processo que não guarda finalidade em si mesmo, presta-se à proteção 
daquele resultado útil e eficiente que se espera em um outro processo, o qual a 
doutrina convencionou denominar “processo principal”. 

Infere-se dessas sábias palavras a principal característica clássica da tutela 

cautelar, qual seja a acessoriedade, justificando-se, de acordo com Silva (1998, p. 37), porque 

Em geral, entende-se, a partir de Chiovenda, que a tutela cautelar não seja um direito 
da parte, e sim um ‘direito do Estado’ em preservar o imperium iudicis, de modo que 
a seriedade e a eficiência da função jurisdicional não se transformem numa simples 
ilusão. Sendo essas premissas, a tutela cautelar desempenharia uma função de 
proteção do processo, e não do direito, caracterizando-se como instrumento do 
instrumento. 

Apresentando entendimento destoante do supramencionado, Venturi (2010) 

defende que, sendo a tutela cautelar diretamente garantida pela Constituição Federal de 1988, 

através de seu art. 5º, XXXV, possui autonomia, reclamando o exame de um mérito próprio 

concebido em torno do fumus boni iuris e do periculum in mora possivelmente presentes na 

questão. 
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Desse modo, acatando esse modo de pensar, aceitar-se-ia que a tutela cautelar 

detém vocação constitucional, abandonando-se, por conseguinte, a concepção clássica que lhe 

imprime a acessoriedade como característica fundamental. Considerar-lhe-ia, portanto, como 

uma pretensão substancial, que reclama mérito próprio. Comenta Silva (1974, p. 35-36): 

Se devemos aceitar a autonomia da tutela cautelar, referindo-a não ao direito 
cautelado, mas a uma situação objetiva de perigo, cremos que nos será lícito dizer 
que a ação assecurativa protege sem satisfazer. Há um interesse de direito material 
que é satisfeito, qualquer que seja o resultado do chamado processo principal; se 
devemos afirmar a existência de uma ‘res in judicium deducta’ da ação cautelar, 
somos levados a supor que essa tutela direta e imediata correspondente à pretensão à 
segurança tenha uma peculiar função satisfativa enquanto atende a pressupostos 
específicos e acerta, de modo definitivo, sobre a ‘res in judicium deducta’. 

Compartilhando o entendimento de Gutiérrez (2000), cita-se, mais uma vez, o 

mais expressivo defensor dessa teoria, Venturi (2010, p. 66), para quem a suspensão da 

segurança é verdadeira tutela cautelar autônoma, manifestando-se no seguinte sentido: 

A um só tempo, pois, transparecem duas das características ínsitas às medidas 
cautelares, quais sejam a situação material (empírica), jurídica e especialmente 
garantida pelo ordenamento (preservação da ordem, da saúde, da segurança e das 
finanças públicas) e a necessidade de uma tutela jurisdicional urgente, em virtude de 
perigo de dano iminente e de difícil reparação. 
Vale dizer: serviriam os pedidos de suspensão como cautela predestinada a preservar 
o resultado útil do processo principal, no qual figura o Poder Público como 
demandado. 

Ao aceitar o pedido de suspensão como sendo de natureza cautelar, surge a 

indagação de como se instrumentaliza a tutela acautelatória, se por meio da inauguração de 

nova relação jurídica ou por meio de um processo incidental. Destaca-se recente decisão do 

STF adotando o posicionamento de que a natureza do pedido suspensão de segurança é 

cautelar: 

[...] Inicialmente, esclareço que a suspensão de segurança possui caráter excepcional 
e não serve como sucedâneo recursal, ou seja, não deve ser manejada em 
substituição aos recursos próprios taxativamente previstos na legislação processual 
para impugnar decisões pelas vias ordinária ou extraordinária. Em virtude da sua 
natureza de contracautela, a suspensão exige análise rigorosa de seus 
pressupostos, isso é, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco 
de grave lesão aos valores estimados na norma. Nesse sentido, confiram-se: SS 
3.259-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, SS 341-AgR/SC, Rel. Min. Sydney Sanches, 
e SS 282-AgR, Rel. Min. Néri da Silveira. Ademais, a necessidade de a lide versar 
sobre matéria constitucional é imprescindível para a determinação da competência 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal para a análise da suspensão. Assim 
também o risco de grave lesão. Não se mostra suficiente mera alegação de ofensa à 
ordem, à saúde, à segurança ou à economia. Somente o risco provável é capaz de 
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abrir a via excepcional da contracautela. Nessa perspectiva, colaciono o 
entendimento firmado por esta Corte nos autos da SS 846-AgR/DF, da lavra do Min. 
Sepúlveda Pertence: “I. Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de 
viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão 
de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à 
salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, 
quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves 
de lesão interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a 
economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os 
quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris 
que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro 
provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal 
à pretensão do impetrante. (Grifo nosso) (omissis) [...] Isso posto, defiro o pedido 
para suspender a segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança 
1012138-66.2013.8.26.0053, até o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília, 15 de 
setembro de 2014. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Presidente. (STF - SS: 
4944 SP, Relator: Min. Presidente, Data de Julgamento: 15/09/2014, Data de 
Publicação: DJe-182 DIVULG 18/09/2014 PUBLIC 19/09/2014) 

Para concluir, importante mostrar o posicionamento de Cunha (2013, p. 611-612): 

Sem embargo de o presidente do tribunal, no exame do pedido de suspensão, não 
examinar o mérito da demanda originária, é preciso, para que se conceda a 
suspensão de liminar, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
que haja um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, exatamente 
porque o pedido de suspensão funciona como contracautela. O pedido de suspensão 
funciona, por assim dizer, como uma espécie de “cautelar ao contrario’, devendo, 
bem por isso, haver a demonstração de periculum in mora inverso, caracterizado 
pela ofensa a um dos interesses públicos relevantes, e, ainda, um mínimo de 
plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição 
sumária pelo presidente do tribunal. Deve, enfim, haver a coexistência de um fumus 
boni iuris e de um periculum in mora, a exemplo do que ocorre com qualquer 
medida acautelatória. 

Desta forma, alheio às críticas e às diversas correntes apresentadas, pode-se 

afirmar que este posicionamento é o que melhor se encaixa na vigente sistemática jurídico-

processual do incidente de suspensão. Devendo-se, portanto, entendê-lo, como uma 

prerrogativa processual com a finalidade de contracautela que visa à salvaguarda da plena 

eficácia do recurso interposto contra a prolação judicial impugnada, quando a execução 

imediata dessa expõe os interesses públicos tutelados, quais sejam a ordem, a saúde, a 

segurança e a economia públicas, a graves riscos de lesão. 
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4 MÉRITO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

Destina-se este capítulo ao estudo do cenário que possibilita a propositura e o 

posterior deferimento do pedido de suspensão. Dessa maneira, primeiramente se analisará os 

requisitos de cabimento da medida e, logo após, proceder-se-á ao estudo dos pressupostos 

autorizadores da medida, ou seja, estudar-se-ão os conceitos de grave risco à lesão, à ordem, à 

segurança e à economia públicas. 

4.1 Requisitos de cabimento 

Primordialmente, para que a propositura do pedido de suspensão de segurança, em 

qualquer de suas modalidades, se dê adequadamente, é necessário que se verifique a presença 

de alguns requisitos que, embora genéricos e preliminares, autorizam o ajuizamento dessa 

medida extraordinária. São eles: a necessidade de que preexista e esteja em curso uma ação 

principal; que o réu dessa demanda seja o Poder Público; e que a decisão malsinada ainda 

esteja em vigor e produzindo efeitos. 

Dessarte, faz-se necessário que preexistia uma ação, ou seja, é indispensável que 

haja, em curso, um processo anterior ao ajuizamento do pedido. Assim se dá, pois, como 

previamente explanado, entendendo o pedido de suspensão como um incidente processual de 

natureza cautelar, faz-se obrigatório que exista uma ação que o anteceda, sobre a qual seus 

efeitos incidirão, sendo essa a destacada característica dos incidentes. 

Não há que falar, portanto, em pedido de suspensão de liminar antecipatório, isso 

é, em um pedido de suspensão que vise tutelar direito ainda não apreciado pelo Poder 

Judiciário, sendo, pois, essa possibilidade contrária à natureza e ao fundamento do instituto, 

qual seja este o de suspender os efeitos de uma decisão concedida, desde que, obviamente, 

preenchidos os requisitos aqui explanados. 

Outrossim, para o ajuizamento do pedido de suspensão de segurança, há a 

necessidade de que o Poder Público ocupe a posição de réu na ação anterior ao incidente. 

Sendo um instituto que visa proteger diretamente os interesses públicos de segurança, 

economia, ordem e saúde, não seria concebível que coubesse o pleito do pedido de suspensão 

de liminar quando o polo passivo da demanda fosse ocupado por qualquer outro autor que não 

o Poder Público. 

Além disso, nos casos em que o Poder Público ocupar o polo ativo da demanda, 

ou seja, quando for o próprio autor da ação cognitiva, não poderá entrar com pedido de 
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suspensão de segurança, uma vez que as decisões emanadas, nesses casos, sejam elas pela 

improcedência ou pelo indeferimento dos pedidos pleiteados em sede liminar, não resultam 

em nenhum risco de grave lesão aos interesses públicos protegidos pela legislação. Nesse 

sentido, ressalta Rodrigues (2010, p. 96), só a decisão exequível contra o Poder Público, com 

efeitos imediatos, é que poderá ter sua eficácia suspensa por via desse instituto. 

Para mais, é imprescindível que a decisão, à qual o pedido de suspensão de 

segurança busca conceder efeito suspensivo, esteja em vigor e produzindo efeitos ao tempo da 

interposição do pedido. Tem-se assim, pois não é possível pleitear a suspensão da eficácia de 

uma decisão que nem mais produz efeitos, ou seja, não há sentido almejar a suspensão de 

efeitos que não mais existem. 

Além disso, para que seja cabível o pedido de suspensão, é necessário que haja 

provocação do réu, ou seja, do Poder Público. Não é cabível o pedido de suspensão realizado 

de ofício pelo Magistrado, havendo expressa previsão da necessidade do requerimento, no  

art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 4º da Lei nº 8.437/92. 

Evidencia-se ainda que apenas será cabível o pedido de suspensão de segurança 

quando esse instrumento for a medida necessária e adequada, quando se demonstrar 

verdadeiramente útil à obtenção dos resultados almejados pelo Poder Público. Assim, por não 

possuir natureza recursal, o pedido de suspensão não pode ser livremente usado com essa 

finalidade, isso é, não poderá ser ajuizado um pedido de suspensão de segurança que, na 

verdade, tenha como finalidade a alteração da decisão, seja por meio de reforma ou de 

anulação. Nesse sentido, destacamos Venturi (2010, p. 91): 

[...] não é aceitável (por incabível) o requerimento de suspensão no intuito de 
transformá-lo em sucedâneo recursal ou substitutivo de outros meios impugnativos, 
através do qual alvitre o Poder Público a reforma ou anulação de provimentos 
judiciais contra si deferidos, seja invocando errores in judicando, seja invocando 
errores in procedendo. 
A admissão dos pedidos de suspensão fora das hipóteses legalmente preconizadas, 
ou seja, sem que se objetive a mera sustação da eficácia da decisão contrária ao 
interesse público, embasada em análise restrita das consequências da exequibilidade 
imediata do provimento suscitado, constitui violação da garantia constitucional do 
devido processo legal, sobretudo ao se recordar que se trata de medida judicial 
excepcionalíssima, especial e exclusivamente para a tutela do interesse público 
primário. 

Estabelecidos os requisitos preliminares para que se proceda ao requerimento do 

pedido de suspensão de segurança, passemos à análise de seu mérito. 
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4.2 Necessidade de flagrante ilegitimidade 

Elencada como pressuposto fundamental do requerimento de suspensão de 

segurança pela Lei nº 8.437/92, figura a necessidade de flagrante ilegitimidade, o que levou 

parte da doutrina a entender que, ao decidir acerca do pedido de suspensão, o presidente do 

tribunal deveria não somente apreciar o mérito da decisão emitida contra o Poder Público, 

como também ingressar na análise dos pressupostos processuais e nas condições da ação. 

Entretanto, tal entendimento não se mostra correto, posto que a função do 

presidente do tribunal, ao apreciar pedidos de suspensão de segurança, é tão somente a de 

realizar uma análise objetiva e baseada nas provas pré-constituídas sobre eventual 

possibilidade de a imediata exequibilidade da decisão ter como consequência a geração de 

graves danos aos interesses públicos. 

Dessa maneira, esclarece Viana (2003, p. 237) que “não se faz, no procedimento 

de suspensão, controle de mérito da ação proposta. Busca-se, ali, tão-só, a ocorrência ou não 

dos pressupostos de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”.13 

No mesmo sentido, Rocha (2012, p. 175): 

A questão da flagrante ilegitimidade é, pelo menos aparentemente, incoerente com o 
próprio sistema do pedido de suspensão no qual se insere. [...] Não se afirma que 
não se deva vislumbrar a matéria jurídica do processo subjacente. 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 decisão que, fatalmente, 
prevalecerá. 

Entender que é permitido ao presidente do tribunal analisar a questão da 

legitimidade desvirtuaria o sentido originário do pedido de suspensão, qual seja o de medir ou 

de controlar os efeitos de provimentos liminares ou sentenciais que possam pôr em risco os 

                                                
13 Em sentido oposto, tem-se Bueno (1988, p. 200-201): “é de se destacar que, não havendo qualquer grau de 
injuridicidade no direito assegurado ao particular pela concessão de liminar ou do próprio mandado de segurança 
afinal, não podemos entender como inconvivíveis, simultaneamente, o interesse particular e o interesse público. 
Em última análise, se se pretende suspender, não há como se cogitar in concreto da aplicação da supremacia do 
interesse público sobre o interesse privado. Eis aí a explicação que entendemos necessária na hipótese. [...] 
Diante dessas considerações, somente se pode concluir no sentido de que, iluminando a demonstração da grave 
lesão à economia pública constante do art. 4.º da Lei 4.348/64, deve o requerente da suspensão da liminar ou da 
segurança demonstrar também a injuridicidade (ilegitimidade) do ato judicial praticado em benefício do 
impetrante. Não basta, dessa sorte, a demonstração das razões políticas (ou metajurídicas) indicadas naquele 
dispositivo legal. Mister que aquelas consequências nefastas ao interesse público sejam sentidas, porque o ato 
que pretende a suspensão é contrário ao ordenamento jurídico”. 
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interesses públicos protegidos. Nesse sentido se posiciona grande parte da jurisprudência 

nacional.14 

Como bem pondera Venturi (2010, p. 129), caso se aceitasse a suspensão da 

eficácia de liminares e de sentenças emitidas contra o Poder Público por meio dos pedidos 

excepcionais em toda ocasião em que se aludisse a qualquer pretensa vicissitude processual, 

ocorreria um grande aumento do uso desse instrumento, que, por dispor de matéria de ordem 

pública, passaria a ser utilizado em qualquer fase processual, subvertendo, até mesmo, o 

princípio do devido processo legal.15 

Assim sendo, não é autorizado ao julgador do pedido de suspensão adentrar a 

relação jurídica de direito material presente na ação contra o Poder Público, bem como não 

lhe é facultada a possibilidade de explorar os outros aspectos da relação jurídica processual, 

ainda que estes envolvam pressupostos e condições da ação, sendo essa a posição adotada 

pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).16 

4.3 Pressupostos autorizadores do pedido de suspensão 

Precipuamente, é preciso compreender que o pedido de suspensão, como diversas 

vezes citado, visa preservar os interesse públicos da ordem, da saúde, da segurança e da 

economia, não sendo suficiente, entretanto, que uma mera alegação de ameaça ou de lesão a 

esses interesses dê causa a tal medida excepcional. Em outras palavras, é imperioso que haja 

real risco de lesão aos objetos tutelados, ou seja, é básico que seja demonstrada e comprovada 

a intensidade da gravidade da lesão. 

Com tal característica, o dano ao interesse público que dá azo ao pedido de 

suspensão deve ser assinalado pela irreparabilidade ou pela difícil reparação, devendo a 

análise da medida se dar de maneira comparativa e gradativa (VENTURI, 2010), ou seja, 

ponderando entre a profundidade e a extensão da lesão que poderá ser causada ao Poder 

Público e o dano hipotético que poderá ser gerado à outra parte litigante. O presidente do 

                                                
14 Nesse sentido: STJ - AgRg na SLS: 1659 PB 2012/0199464-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de 
Julgamento: 15/05/2013, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/05/2013. 
15 Nesse sentido: SUSPENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - “FLAGRANTE ILEGITIMIDADE” - 
SENTIDO DO TERMO NO ART. 4º DA LEI 8.437/92. - A “flagrante ilegitimidade” cogitada no Art. 4º da Lei 
8.437/92 não é condição da ação, porque se refere, no contexto do dispositivo, à execução da liminar nas ações 
movidas contra o Poder Público ou seus agentes. [...] (STJ - AgRg na SLS: 827 SP 2008/0040182-6, Relator: 
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 04/06/2008, CE - CORTE ESPECIAL, 
Data de Publicação: DJe 07/08/2008 DJe 07/08/2008) 
16 STJ, SS 830/PR, rel. Min. Paulo Costa Leite, j. 06.07.2000, DJ 01.08.2000 
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tribunal deverá, dessa feita, utilizando-se de todas as informações existentes, aferir 

sistematicamente as consequências do provimento na realidade política e social. 

De mais a mais, quanto ao elenco de pressupostos autorizadores do pedido de 

suspensão, estabelecidos na Lei nº 8.437/92, posiciona-se Dinamarco (2002), bem como 

Rocha (2012), em defesa da taxatividade do rol, alegando que nenhum outro fato além dos 

elencados na supracitada norma pode ser validamente invocado pelo autor da medida ou 

utilizado como fundamento de decisão. Esse é o posicionamento mais adotado pela doutrina. 

Em sentido oposto, Venturi (2010) defende que, pelo fato de o objetivo dessa 

medida excepcional se relacionar à proteção do interesse público primário, a indicação das 

hipóteses autorizadoras do pedido de suspensão seriam meramente exemplificativas, não 

devendo ser, então, utilizadas de maneira a limitar a atuação do instituto, desde que observado 

o devido processo legal. Assim, o rol expressamente exposto pela norma, visando à proteção 

dos interesses públicos, não deve ser entendido como taxativo, ou seja, não deverá restringir a 

apreciação de outras hipóteses em que os valores sociais constitucionalmente protegidos 

estejam em risco de grave lesão. 

Abraçamos o primeiro entendimento apresentado. É certo que, na maior parte das 

vezes, as diversas situações que poderão trazer risco de lesão aos interesses públicos 

apresentam, de alguma maneira, relação com os âmbitos elencados pela Lei nº 8.437/92, mas, 

caso assim não fosse, sendo o pedido de suspensão uma medida excepcionalíssima, 

obedecendo a um critério hermenêutico clássico, seu ajuizamento não pode ser tornar  uma 

prática ordinária e banalizada. 

Nesse sentido, estabelece Ferraz (2006, p. 368) que “o alargamento conceitual dos 

pressupostos somente se admite em favor dos interesses dos administrados, razão de ser do 

mandado de segurança. Daí nos opormos que a ordem pública também envolva a ordem 

jurídica”.  

Coadunando-se com a tese supramencionada, apresenta-se a seguinte decisão do 

STJ: 

[...] EXAME DE GRAVE LESÃO À ORDEM JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE. - 
O STJ não admite suspensão louvada apenas em grave lesão à ordem jurídica. 
GRAVE LESÃO À ORDEM, À SAÚDE, À SEGURANÇA E À ECONOMIA 
PÚBLICAS - EVIDÊNCIA CONCRETA - NECESSIDADE. - É necessário provar 
concretamente ameaça de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas que o deferimento do pedido de suspensão evitaria. Simples alegações não 
bastam. (STJ - AgRg na SLS: 827 SP 2008/0040182-6, Relator: Ministro 
HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 04/06/2008, CE - 
CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/08/2008 DJe 07/08/2008). 
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Destarte, conclui-se que os pressupostos autorizadores do deferimento dos 

pedidos de suspensão são baseados em conceitos jurídicos mutantes que, com a evolução da 

sociedade e dos valores que a rodeiam, podem sofrer alterações em sua essência, devendo, 

portanto, ter seu alcance alterado, passando a abranger novas situações. Em assim  

sendo, mesmo que estejam lidando com “standards” jurídicos, os julgadores dessa medida 

extraordinária não poderão utilizar essa indeterminação para atuar com abuso de poder, 

pautando sua decisão em discricionariedade. Bem coloca essa ideia o Professor Juvêncio 

Viana (2003, p. 237) ao estabelecer que “a providência, fácil notar, traz um forte teor político 

em seus pressupostos de admissibilidade, não havendo, contudo, discricionariedade na sua 

concessão”. 

Cabendo ao presidente do tribunal não a apreciação do mérito da ação, mas tão 

somente a análise da necessidade de suspensão da eficácia de decisão que possa vir a pôr em 

risco interesses públicos, a situação deverá ser analisada com cautela, verificando se o dano 

alegado pode ser albergado entre os que autoriza o deferimento do incidente. 

Levando em conta a necessidade de motivação das decisões judiciais, ao apreciar 

os pedidos de suspensão, o julgador deverá realizar a análise probatória, analisando se há real 

risco de ocorrência de grave lesão aos interesses públicos, como bem pontua o Ministro 

Edison Vidigal: 

Para a concessão da suspensão de liminar, não basta a demonstração da 
plausibilidade do direito, sendo imprescindível a comprovação de efetivo risco de 
lesão a pelo menos um dos bens tutelados pela norma de regência: ordem, 
segurança, saúde e economia públicas. A medida extrema não pode ser utilizada 
como simples via processual de atalho para modificação de decisão desfavorável ao 
ente público. (STJ, AgSL nº 29 SC, 2003/0188071-6, DJ 07.06.04) 17 

Dessa maneira, a simples alegação do possível dano não autoriza a concessão da 

suspensão de eficácia da decisão, sendo, em verdade, necessário que reste comprovado, 

através do conjunto probatório acostado na petição inicial, que os elementos existentes são 

efetivamente capazes de provocar a lesão. Ao julgar o instrumento, o presidente do tribunal 

                                                
17 Nesse mesmo sentido se pronunciou o STF: “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. 
Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei 
nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão 
concessiva do writ mandamental. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para 
justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela 
entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para 
esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança, 
resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e 
economia públicas). Precedentes. Pedido indeferido” (STF, SS, 1026-3, rel. Min. Celso de Mello).  
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deverá, nessa lógica, para emprestar legitimidade ao seu provimento, fundamentar sua decisão 

com base nas provas apresentadas. 

Esse cuidado também se justifica pelo fato de a legislação reguladora da matéria 

exigir que haja grave risco de grave lesão aos interesses protegidos, sendo imprescindível, 

portanto, que se comprovem a magnitude e a amplitude da gravidade no caso concreto. Dessa 

feita, conforme tem se posicionado a jurisprudência dominante, apenas uma efetiva avaliação 

do grave risco de lesão irreparável ou, pelo menos, de difícil reparação são capazes de 

autorizar o acatamento do pedido de suspensão: 

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. 
ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA, ECONÔMICA E JURÍDICA. 
INEXISTÊNCIA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO 
SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Consoante a legislação de regência e 
a jurisprudência deste Superior Tribunal e do col. Pretório Excelso, somente é 
cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público 
puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. II - 
Ademais, cumpre asseverar que o incidente suspensivo colocado à disposição do 
Poder Público possui cabimento apenas em casos excepcionais, nos quais esteja 
comprovada de maneira inequívoca a grave lesão a algum dos bens tutelados 
pela legislação (v. g. Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009). [...]. (STJ - AgRg na 
SLS: 1876 SP 2014/0070982-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de 
Julgamento: 04/06/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 
01/07/2014) (grifo nosso)18 

Merece ainda destaque o fato de que diversos pedidos de suspensão são aforados, 

usando como fundamento o risco de grave lesão que se materializa na ocorrência do 

denominado efeito multiplicador ou cascata, ou seja, na possível afetação ao interesse público 

resultante da execução de liminares ou de sentenças deferidas em demandas subsequentes 

lastreadas em fatos conexos aos verificados na ação da qual se originou o incidente de 

suspensão (VENTURI, 2010). De acordo com Viana (2010, p. 236), 

Às vezes, tais pedidos têm fundamento no denominado ‘efeito didático’, ou seja, no 
risco de repetição do provimento impugnado. Assim, na satisfação de seus requisitos 
tem-se arguido – e, muita vez, acolhido – a possibilidade objetiva do efeito 
multiplicador daquela liminar que se deseja suspender. Certas liminares, 
dependendo da parte envolvida ou mesmo da cobertura que seja dada pela mídia, 
viram perigoso precedente, estimulando a proliferação de iguais medidas capazes de 
trazer efetivo comprometimento à ordem e à economia públicas. Fácil ocorrer isso 
no plano tributário, por exemplo, com abalos à arrecadação estatal. 

                                                
18 No mesmo sentido: STJ - AgRg na SLS: 951 RS 2008/0204830-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR 
ROCHA, Data de Julgamento: 03/12/2008, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/02/2009. 
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Concordando com entendimento de Venturi (2010) e Rodrigues (2010), bem 

como com a interpretação dada por majoritária parte da jurisprudência, entendemos que a 

simples possibilidade ou o simples temor de repetição múltipla de ações conexas contra o 

Poder Público não representa risco de lesão grave e atual, não se adequando, portanto, ao 

fundamento desse incidente processual. 

Dessa forma, ainda que haja essa possibilidade prevista no art. 4º da Lei nº 

8.437/92, não é suficiente que haja simples alegação da probabilidade de extensão da decisão 

a outras hipóteses, devendo ser demonstrado que o provimento jurisdicional possui, de fato, 

efetivo poder de gerar o efeito multiplicador. Nesse sentido, posiciona-se o STJ, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. 
GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. INDEVIDA 
UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EFEITO 
MULTIPLICADOR NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO 
INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Consoante a 
legislação de regência (v.g. Lei n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) e a jurisprudência 
deste Superior Tribunal e do c. Pretório Excelso, somente será cabível o pedido de 
suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. [...] IV - Finalmente, 
deve-se asseverar que a caracterização do efeito multiplicador exige a 
comprovação cabal de que seja iminente a ocorrência de proliferação de 
decisões da mesma natureza, o que, a meu ver, não ficou evidenciado na hipótese. 
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na SLS: 1828 SC 2013/0394475-7, 
Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2014, CE - CORTE 
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/03/2014) (grifo nosso) 

Feitas tais considerações, passemos, enfim, à análise dos pressupostos 

autorizadores elencados pela norma. 

4.3.1 Risco de grave lesão à ordem pública 

O conceito de ordem pública é demasiadamente abstrato, o que abre espaço  

para que a jurisprudência e a doutrina assumam importante papel na concretização e na 

compreensão desse pressuposto autorizador da concessão da suspensão de eficácia do 

provimento atacado. 

Sendo um conceito mutante e elástico, isso é, variável de acordo com as 

concepções políticas, sociais, temporais, espaciais e ideológicas de cada ordenamento, resta 

claro, em análise comparativa, que o pressuposto de risco de grave lesão à ordem pública é o 

mais difícil de se conceituar. 
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 Consequentemente, a incerteza do conceito traz dúvidas ao mundo jurídico e o 

torna necessariamente dependente da própria concepção de Estado. Dessa forma, critérios 

puramente objetivos não são adequados ou suficientes para se determinar o que constitui ou 

não grave risco de lesão à ordem pública. 

A despeito desse desafio em sua conceituação, frequente é a utilização do pedido 

de suspensão pelo Poder Público com base nesse pressuposto. Aproveitando-se da abstração 

de seu conceito, o polo passivo da ação o tem como excelente oportunidade para obter a 

concessão da medida extraordinária. 

O conceito de ordem pública cristalizado na esfera do STF se relaciona 

diretamente ao caso relatado pelo ex-Ministro Nery da Silva, ocasião em que estabeleceu que  

“no juízo de ordem pública está compreendida também a ordem administrativa em geral, ou 

seja, a normal execução do serviço público, o regular andamento das obras públicas, o devido 

exercício das funções da administração, pelas autoridades constituídas”. Como bem pondera 

Venturi (2010, p. 140): 

Tal parâmetro se revela de suma importância para a compreensão do significado, da 
extensão e da profundidade da expressa ordem pública: legitimamente, o que busca 
tutelar o regime jurídico dos pedidos de suspensão é a chamada ordem pública 
administrativa, vale dizer, a ordinária prestação das essenciais atividades estatais 
constitucional e legalmente estabelecidas. 

O que se percebe, entretanto, é que, muitas vezes, a interpretação dada pelos 

tribunais brasileiros é baseada em um entendimento mais amplo desse conceito, alargando o 

entendimento desse pressuposto, e justificando, de maneira perigosa, diversos pedidos de 

suspensão como se representassem interesses de ordem pública.  

Como exemplo desse alargamento, o STJ já concedeu a suspensão de segurança 

em casos quando “a decisão acatada interfere no critério de conveniência e oportunidade do 

ato administrativo impugnado”19, quando a decisão impede o Poder Legislativo do exercício 

de suas funções típicas20, em que o provimento assegura estabilidade a servidores públicos 

militares temporários, além de outros. 

                                                
19 SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LEI Nº 4.348/64, ART. 4º. AGRAVO INTERNO. 1. Há lesão à ordem 
pública administrativa quando a decisão atacada interfere no critério de conveniência e oportunidade do ato 
administrativo impugnado. 2. Estando evidente o risco de lesão a pelo menos um dos bens jurídicos tutelados 
pela norma de regência, é de ser deferida a suspensão de liminar. 3. Agravo Interno não provido (STJ - AgRg na 
SS: 1521 TO 2005/0123434-3, Relator: Ministro EDSON VIDIGAL, Data de Julgamento: 20/03/2006, CE - 
CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 10.04.2006 p. 97) 
20 Nesse sentido: STF - SS-AgR: 300 DF, Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/1991, 
TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 30-04-1992 PP-05722 EMENT VOL-01659-01 PP-00038 RTJ 
VOL-00141-02 PP-00369. 
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Nessa esfera, parece-nos errôneo conceder a suspensão de eficácia de decisões 

quando verificada uma mera mudança da execução normal de serviços e de obras públicas, 

devendo esta, certeiramente, reservar-se aos casos em que a exequibilidade imediata da 

liminar ou da sentença leve de fato à inviabilização dessas obras ou serviços, ou seja, 

resguardando-se para as situações em que se comprove que a lesão será realmente grave e 

danosa. 

É importante ressaltar ainda que a alegação de lesão à ordem jurídica não pode ser 

confundida com lesão à ordem pública. Isso porque, ainda que seja claramente equivocada  

a concessão da liminar, o presidente do tribunal não poderá extrapolar sua competência, 

sendo-lhe cabível apenas a análise da ocorrência ou não, na espécie, de grave lesão à ordem 

pública.21 

4.3.2 Risco de grave lesão à economia pública 

Justifica-se a proteção à economia pública, entendida no âmbito da ordem 

financeira, pelo fato de que, para atender de maneira satisfatória suas políticas públicas 

essenciais, a Administração Púbica necessita manter um fluxo de caixa saudável, ou seja, 

precisa proteger os valores existentes nos cofres públicos, a fim de que se mantenha fiel aos 

orçamentos destinados à consecução dos objetivos públicos. Por tal motivo, o procedimento 

extraordinário do pedido de suspensão tutela a economia pública, visando evitar que decisões 

que privilegiam o interesse privado e que sorvem os – geralmente já escassos – recursos 

públicos gerem de imediato seus efeitos. 

Mais uma vez, ressalta-se aqui que a simples alegação de que a imediata 

exequibilidade do provimento trará dificuldades financeiras para o ente público não é 

suficiente para autorizar a concessão do pedido. É imprescindível que o autor demonstre 

cabalmente a possibilidade de essa exequibilidade causar grave lesão aos cofres públicos, 

desfalcando os recursos públicos. 

Além disso, a possibilidade do risco deve ser analisada na situação concreta, não 

havendo um padrão ou um valor que estabeleça o que se configuraria como lesão à ordem 
                                                
21 Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ICMS. INCIDÊNCIA. DEMANDA 
CONTRATADA. LESÃO À ORDEM JURÍDICA. INVIABILIDADE. LESÃO À ORDEM ECONÔMICA E 
EFEITO MULTIPLICADOR NÃO DEMONSTRADOS. – A ordem jurídica não se encontra entre os valores 
tutelados pelo art. 4º da Lei n. 4.348/1964. – As questões referentes ao mérito são insuscetíveis de apreciação em 
sede de suspensão de liminar. – O potencial lesivo à economia pública, bem como o alegado efeito 
multiplicador, não foi demonstrado de forma cabal. Agravo não provido. (STJ - AgRg na SLS: 350 PE 
2006/0261742-5, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2007, CE - CORTE 
ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 24.09.2007 p. 210) 
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econômica. É flagrante a desigualdade econômica existente entre as Unidades da Federação, o 

que leva à compreensão de que determinada sentença poderá causar para alguns enorme dano 

à economia, enquanto, para outros, não trará qualquer efeito significativo. 

Dessa feita, faz-se mister que o presidente do tribunal analise o contexto no qual a 

sentença se insere, verificando se, de fato, a imediata execução do provimento representa um 

grave risco à ordem econômica do ente. Nesse sentido, estabeleceu o STJ que a “questão do 

impacto patrimonial ao orçamento deverá ser analisada à luz da situação socioeconômica de 

cada Unidade da Federação”.22 

É importante esclarecer também que a previsibilidade de condenação deve  

afastar a concessão da suspensão, pois, nesses casos, apenas frente à imprevisibilidade e à 

vultuosidade da condenação da Fazenda Pública se deve dar prevalência ao interesse público 

quando confrontado com o interesse particular. Caso se suspenda a eficácia da decisão pela 

simples alegação de risco à ordem financeira, sem que haja intensa comprovação empírica, 

configurar-se-ia manifesto beneficiamento ilegal do Poder Público (VENTURI, 2010). 

Dessarte, reafirma-se que, para que se conceda a suspensão da decisão,  

faz-se necessário que exista de fato risco de intenso comprometimento dos cofres do  

ente público, sendo possível que se torne inviável o cumprimento da lei orçamentária e, 

consequentemente, a realização das atividades do ente em questão.  

Por fim, elenca-se algumas situações em que a jurisprudência costuma entender 

representar grave lesão à economia pública, devendo, obviamente, sempre ser analisado o 

caso concreto, sendo elas: as que estabelecem o sequestro de recursos, comprometendo a 

prestação de serviços públicos23; as autorizadoras de compensação de exorbitantes créditos 

tributários; aquelas que comprometem a repartição da receita tributária24 ou que resultem em 

comprometimento do regime de substituição tributária25; bem como as que criam empecilhos 

à elevação da alíquota de imposto com efeitos extrafiscais26. 

4.3.3 Risco de lesão à segurança 

Primordialmente, é preciso observar que a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 144, estabelece que “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

                                                
22 STJ,CE Ag SS 446/PA, rel Min Bueno de Souza, j. 05.06.1996, m. v., DJ 28.06.1999, p. 40. 
23 STF, AgRSS 751/BA, Tribunal Pleno, Min. Octávio Gallotti,  DJ 06.10.95. 
24 STF, SS 2242, AgR / MA, rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 21.05.2004, pág. 33. 
25 STF, AgRSS 1806/GO, Tribunal Pleno, rel. Min. Carlos Velloso; DJ 11.10.01,  pág. 8. 
26 STF, SS 775, AgR/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 23.02.1996 Pág. 3625. 
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todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio” (BRASIL, 1988). Silva (2014, p. 756) expõe que: 

A segurança pública consiste numa situação de preservação ou restabelecimento da 
conveniência social que permite que todos gozem de seus direitos e exerçam suas 
atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e reinvindicação de 
seus próprios direitos e defesa de seus legítimos interesses. Na dinâmica, é uma 
atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas. 

Havendo pedido de suspensão sob o argumento de grave risco de lesão à 

segurança pública, o julgador deverá cuidadosamente analisar a situação apresentada  

pelo Poder Público, posto que, por vezes, o perigo só pode ser observado quando da 

realização de uma intrínseca análise do caso. Geralmente, em um conhecimento inicial, a 

situação não aparenta trazer riscos à segurança pública, mas, através de uma apreciação 

aprofundada das peculiaridades do caso e das consequências da imediata exequibilidade, 

descobre-se que, de fato, há risco à preservação da segurança pública. 

Diante desse cenário, a jurisprudência vem exercendo papel de destaque ao  

pautar a concretização do abstrato conceito de segurança pública. Através de um estudo 

jurisprudencial, arrolam-se alguns casos em que foi acolhido o argumento de possibilidade de 

grave risco à segurança pública, resultando na concessão do incidente de suspensão: decisão 

que suspende planos de reforma agrária do governo federal, principalmente pelo receio de 

insurgência dos integrantes dos movimentos sociais27; e decisão que concede autorização  

para a construção de terminal de combustível em área urbana, oferecendo perigo de explosão 

ou de incêndio. 

4.3.4 Risco à saúde pública 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 196, que:  

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

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

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). 

O STF firmou seu entendimento no sentido de a saúde constituir um direito 

público subjetivo, representando um prerrogativa jurídica indisponível assegurada à totalidade 

das pessoas, o que impede o Poder Público de se manter inerte ou indiferente aos problemas 

                                                
27 Nesse sentido: STJ - AgRg na SLS: 1799 SP 2013/0332094-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de 
Julgamento: 16/10/2013, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/10/2013. 
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de saúde da população, posto que resultaria em comportamento oposto ao que roga a 

Constituição brasileira.28 

Posto que a tutela da saúde pública se relaciona diretamente com a conservação e 

com a adequação dos meios que a instrumentalizam29, as hipóteses em que se verificam riscos 

de grave lesão são bem vastas, sendo caracterizadas como toda forma de óbice imposto à 

plena prestação dos serviços de saúde. 

O direito público subjetivo da saúde deve, portanto, ser protegido de forma a  

zelar pela “garantia do bem-estar social, ou seja, de todas as condições físicas e psíquicas 

necessárias à manutenção de um padrão de vida saudável e interativo com o ambiente natural 

e social” (VENTURI, 2010, p. 151). 

De tal maneira, é compreensível que a maior parte dos pedidos de suspensão seja 

impetrada contra decisões que, direta ou indiretamente, possam comprometer a saúde  

pública. Assim sendo, podem ser suspendidas as decisões que impeçam ou dificultem o 

prosseguimento de atividades administrativas destinadas à promoção da saúde pública, assim 

como aquelas em que se evidencia aptidão para provocar diretamente a lesão. 

Mais frequentemente, os pedidos de suspensão posicionam-se contra decisões que 

obriguem o Poder Público a fornecer medicamentos ou custear tratamentos ou procedimentos, 

até então negados, com custo mais elevado a certo paciente, ou contra decisões que de algum 

jeito possam comprometer o orçamento destinado à saúde, o que leva também ao risco de 

lesão à economia. 

Em 2009, através do julgamento do STA 17530, que continha pedidos de 

suspensão de liminares que determinavam ao Poder Público a imediata concessão de 

prestações de saúde, o Plenário do STF decidiu que nesses casos não se encontravam os 

pressupostos autorizadores de concessão da suspensão, posto que “a suspensão da decisão 

representa periculum in mora inverso, podendo a falta do medicamento solicitado resultar em 

graves e irreparáveis danos à saúde e à vida do paciente”. 

Merece ainda ser destacado o fato de que, em determinados casos, a 

jurisprudência tem expandido o conceito de saúde pública, fazendo-o albergar situações onde 

se detecte risco ao meio ambiente. 

                                                
28 Nesse sentido: STF, RE 271.286-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.00. 
29 “Art. 197. São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” (BRASIL, 1988) 
30 STA 175, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.09.2009, DJe 25.09.2009. 



44 

 

5 ASPECTOS PROCESSUAIS DO PEDIDO DE SUSPENSÃO 

Dedica-se este capítulo ao estudo de aspectos processuais fundamentais para a 

correta interposição e ao adequado processamento do pedido de suspensão. Tratar-se-á do 

momento adequado à propositura do incidente de suspensão, dos sujeitos legitimados para 

postular o pedido, assim como da duração de seus efeitos. Far-se-á, ainda, uma análise 

sintética do procedimento da medida excepcional de segurança. 

5.1 Momento de propositura 

Os dispositivos legais que regulam a matéria se mantiveram silentes quanto  

ao prazo em que a medida extraordinária de suspensão de segurança deve ser proposta,  

não sendo estabelecido o período em que o legitimado estará apto a requerer o pedido de 

suspensão. 

Depreende-se, entretanto, pela boa compreensão do instituto, que é conveniente 

que sua interposição se dê em momento breve, o mais velozmente possível, logo após a 

publicação da sentença que visa suspender. 

Assim acontece, pois, ao objetivar a não ocorrência de grave lesão aos interesses 

públicos, ou seja, ao realizar uma tutela preventiva, através da suspensão da eficácia da 

decisão contrariada, o Poder Público não poderá, ainda que sem intenção, fragilizar a tese do 

grave dano aos interesses tutelados, sendo importante, portanto, que aja de maneira rápida e 

eficiente, posto que o que tardiamente se tutela não é presumido como grave. 

Dessa forma, demonstra-se necessária a rápida atitude do legitimado ao exercício 

dessa medida excepcional – por um lado porque o prazo de propositura servirá para demarcar 

e caracterizar o periculum in mora e, de outro, pelo fato de que o incidente busca evitar 

efeitos negativos aos interesses públicos, ou seja, quanto mais rápida se der a suspensão de 

eficácia da decisão vergastada, menores serão as chances de dano efetivo aos bens coletivos. 

Sobressai-se que, ainda que a execução da decisão já esteja em curso e que já 

tenha iniciado a produção de seus efeitos, poderá ser proposto o pedido de suspensão, pois, 

nesse caso, a suspensão da eficácia servirá para evitar que os efeitos da decisão continuem a 

ocorrer, impedindo o aumento do dano aos interesses públicos.31 

                                                
31 Nesse sentido, “A lei não coloca limites temporais à possibilidade de endereçar-se o requerimento de 
suspensão e é mesmo possível que a potencialidade de risco surja em momento posterior ao da prolação da 
liminar ou sentença atacadas [...]” (NORTHFLEET, 2000, p. 172). 
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É indiscutível que na hipótese acima mencionada será bem mais árdua a 

justificativa de interesse do legitimado em obter a suspensão da eficácia da decisão, sendo 

imprescindível que demonstre porque sua movimentação só se deu de maneira tardia, 

utilizando-se de um instrumento que se notabiliza pela premência e pela agilidade. 

Cabe destacar ainda que, por vezes, o risco pode surgir em momento posterior ao 

da prolação da decisão, sendo, por essa razão, justificado o ajuizamento tardio da medida de 

suspensão de eficácia. 

No caso em que os efeitos da decisão já tenham se exaurido, não há que se  

falar em propositura do pedido de suspensão. Se o objetivo do pedido é sustar os efeitos de 

determinada decisão, não é possível requerer a medida se esses efeitos já tiverem sido 

completamente produzidos e, portanto, esgotados. Nesse caso, o objeto vai ter sido perdido, e 

não é possível requerer a suspensão. 

Em conclusão, lembra-se que o art. 37 da Constituição Federal de 1988 elenca os 

princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, pugnando pela ação tempestiva e 

responsável daqueles encarregados de defender judicialmente os órgãos públicos, devendo 

agir com presteza e com eficiência também quando da propositura do pedido de suspensão de 

segurança, sem, entretanto, banalizar esse instituto excepcional. 

5.2 Legitimidade ativa 

Sendo uma das condições da ação, a legitimidade ativa, ou legitimidade ad 

causam, diz respeito aos sujeitos que estarão aptos, por possuírem vínculo jurídico com a 

situação, a aforar e gerir a demanda. 

No que concerne ao pedido de suspensão, o art. 4º da Lei nº 8.437/92 estabelece 

que os legitimados para a propositura do instituto de suspensão são as pessoas de direito 

público e o Ministério Público, entretanto, esse rol não é taxativo. A jurisprudência vem 

apresentando decisões favoráveis ao alargamento dele, permitindo ainda o aforamento da 

medida por pessoas jurídicas de direito privado, agentes públicos e pela Defensoria Pública. 

5.2.1 Pessoa de direito público interessada 

Presente desde o surgimento do instituto na legislação brasileira, está a 

legitimidade de pessoa de direito público interessada para a interposição do pedido de 

suspensão. 
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Ao defendermos o posicionamento de que a natureza jurídica da medida  

de suspensão é de contracautela, arguida incidentalmente à ação inicial, tem-se que  

“a legitimidade ativa ordinária para requerer a suspensão de liminar ou final contrária ao 

interesse público é outorgada ao próprio ente público que atua na condição de parte no feito 

em que incidirá o pedido de suspensão” (VENTURI, 2010, p. 76). 

Além disso, o uso do termo “interessadas” torna claro que a legitimidade dos 

entes públicos não se limitará àqueles que atuarem como partes no processo. Assim, mesmo 

não sendo parte, a pessoa de direito público vai poder requerer a suspensão, desde que tenha 

comprovado interesse naquele ato. 

Nesse caso, o ente público tido como terceiro inicialmente alheio ao processo 

poderá ser o sujeito ativo para requerer, de forma incidental, a suspensão do provimento que, 

comprovadamente, apresente grave risco de lesão aos interesses públicos de saúde, segurança, 

economia e ordem, passando a interferir no feito na condição de interveniente. 

No mais, cabe dizer que o STF tem aceitado que órgãos públicos diversos das 

pessoas jurídicas de direito público interno, ainda que não possuam personalidade jurídica 

autônoma, estejam legitimadas a requerer a suspensão de provimentos que apresentem 

impedimentos ao exercício de suas competências. Nesse sentido, posiciona-se o STF: 

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se 
reconhecer a legitimidade ativa dos órgãos não personificados, como as Câmaras 
Municipais, inclusive para requerer medida de contracautela, quando a decisão 
impugnada constitua óbice ao exercício de seus poderes ou prerrogativas (SS 300-
AgR/DF, rel. Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ 30.4.1992; SS 936-AgR/PR, 
rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 23.2.1996 e SS 954/PR, rel. Ministro 
Celso de Mello, DJ 05.12.1995). [...]. (STF - SS: 3121 AM, Relator: Min. 
PRESIDENTE, Data de Julgamento: 16/03/2007, Data de Publicação: DJ 
29/03/2007 PP-00035)32 

Mesmo que assim entenda a Corte Suprema, ainda é comum que julgadores 

neguem o pedido de suspensão, por considerarem como ilegítimo para a propositura desses 

órgãos públicos desprovidos de personalidade jurídica autônoma. 

                                                
32 No mesmo sentido: STJ, CE, AgRSS 413/GO, rel. Min. Bueno de Souza, j. 04.12.1996, v.u., DJ 14.04.1997, p. 
12.673. 
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5.2.2 Pessoas jurídicas de direito privado 

Os tribunais superiores têm admitido, através de jurisprudência, que as pessoas 

jurídicas de direito privado33 que exerçam atividades de interesse público estarão, assim como 

as pessoas jurídicas de direito público, legitimadas a requerer a suspensão. 

Assim sendo, as pessoas jurídicas de direito privado agirão legitimamente quando 

buscarem efetivamente proteger o exercício da função pública a elas delegada, não sendo 

concebível que proponham a suspensão pensando tão somente em seus interesses próprios.34 

Pretende-se, de tal maneira, respeitar a supremacia do interesse público, evitando que a ele se 

sobreponha o interesse privado. 

Dessa forma, em meio a outras pessoas jurídicas de direito privado, merecem 

destaque os pedidos de suspensão ajuizados por concessionárias de serviço público, como as 

exploradoras de pedágios, e entidades educacionais de ensino superior. 

Deve-se ressaltar que, na hipótese de sociedade de economia mista e de  

empresas públicas35 atuarem como exploradoras de atividade econômica, não possuirão 

legitimidade para aforar o pedido de suspensão, posto que essa possibilidade violaria a livre 

competitividade e a submissão das empresas e sociedades estatais exploradoras de atividade 

econômica ao regime jurídico de direito público, imperativos estabelecidos pela Constituição 

Federal de 1988, em seus arts, 170 e 173, § 3º36. Clarividente é o posicionamento de Venturi 

(2010, p. 79) ao estabelecer que: 

Para o pedido de cabimento de suspensão, não importa que o Poder Público não seja 
parte demandada no feito, pois sempre que se deparar com situações de 
exercitamento de atividades públicas por entes privados, estarão estes habilitados a, 
em defesa do interesse público, pedir a suspensão de quaisquer provimentos que 
comprometam a prestação do serviço cedido. 

Impende destacar que o autor do pedido de suspensão, seja ele qualquer dos 

sujeitos legitimados, deverá ser parte no processo principal ou requerer sua intervenção no 

                                                
33 “Art. 44. As pessoas jurídicas de direito privado são: I - associações, II - as sociedades, III - as fundações, IV - 
organizações políticas, V - os partidos políticos.” (BRASIL, 2002) 
34 Posiciona-se 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, eminentemente  
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. Edson Vidigal). 
35 STJ, REsp 50284/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, 2.ª Turma, j. 18/05/1999, DJ 12/06/2000. 
36 O STF e o STJ aceitam a postulação da medida excepcional por empresas públicas, sociedades de economia 
mista, concessionárias e permissionárias de serviço público, sob a condição de serem prestadoras de serviço 
público em descentralização personificada e que estejam atuando em defesa do interesse público. 
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processo principal, podendo ela ser anterior ou concomitante ao ajuizamento da medida. 

Nessa logicidade, in verbis: 

[...] A requerente é parte manifestamente ilegítima para o manejo do incidente de 
Suspensão de Liminar. Não há nos autos notícia de pedido de intervenção no feito 
principal como assistente ou litisconsorte passiva. Assim, não sendo a requerente 
parte na ação – e à míngua de demonstração de seu interesse jurídico –, não possui 
legitimidade para recorrer ou para se valer desse incidente. (AGRg SLS, Rel. min. 
Barros Monteiro, j. 24.05.2006, DJU 29.05.2006.) 

Desta forma, conclui-se ser aceitável a legitimação das pessoas de direito privado 

para a propositura do pedido de suspensão, desde que se apresentem em defesa do interesse 

coletivo e que, em momento anterior ou durante o curso da demanda, intervenham no 

processo, tornando-se partes e passando a possuir, consequentemente, legitimidade para 

aforamento da medida. 

5.2.3 Agentes públicos 

Em regra, não é aceito o aforamento de incidente de suspensão por pessoas 

físicas, o que se justifica pelo objetivo a que se presta a medida, qual seja a de defesa de 

interesses públicos primários, evidenciando-se que esta caberá a órgãos que sejam, de alguma 

forma, por eles responsáveis. 

Não obstante tal proibição, ainda que se apresente como bastante controversa, o 

STF e o STJ têm admitido, em raríssimas e excepcionalíssimas circunstâncias, que, diante de 

flagrante ofensa e potencial lesão ao interesse público, agentes públicos possam interpor o 

pedido de suspensão. 

A jurisprudência pátria caminha para um alargamento das clássicas possibilidades 

de sujeitos aptos a interpor o pedido de suspensão, sendo cada vez mais frequente, 

obviamente através da análise das circunstâncias fáticas de cada caso, que se admita que 

agentes públicos, ainda que afastados de seus cargos37, tenham legitimidade para a 

propositura do incidente. 

Diante desse cenário, tecemos críticas à legitimidade ativa de agentes públicos 

afastados de seus cargos, posto que perdem a necessária representatividade referente ao  

órgão no qual exerciam suas tarefas para o ajuizamento do pedido. Para Venturi (2010, p. 83), 

                                                
37 Nesse sentido, STJ, CE, AgRg na SLS 876/RN, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 30.06/2008, DJe 
10.11.2008, e STJ, CE, AgRg na SL 49/PA, rel. Min. Edson Vidigal, j. 25.03.2004, DJ 30.08.2004, p. 194. 
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“careceria ao agente público afastado, em resumo, de adequada representatividade para, em 

nome próprio, comparecer judicialmente pretendendo, mediante seu retorno à execução do 

serviço público, uma suposta proteção ao interesse público primário”. 

Ademais, permitir que pessoas físicas atuem como sujeito ativo do pedido de 

suspensão traz o risco de que elas estejam se utilizando de uma medida excepcional para seu 

próprio favor, desviando o incidente para utilizar-lhe como recurso ou como uma via 

alternativa para o alcance de vantagens individuais do agente, sendo olvidado o interesse 

público. 

Transpondo as possíveis críticas, o STF já reconheceu, em diversos casos, a 

legitimidade de agentes públicos, como prefeito municipal e Procurador-Geral do Estado, para 

a interposição dessa via de suspensão. 

É imperioso que o presidente do tribunal encarregado pelo julgamento do pedido 

analise de maneira aprofundada as circunstâncias elencadas na petição da medida, 

esquadrinhando qual seja o real interesse do agente público ao se posicionar como  

sujeito ativo da demanda e garantindo, assim, que prevaleça o uso desse instrumento para 

salvaguarda do interesse público. 

5.2.4 Defensoria Pública 

Não obstante a ausência de expressa previsão na legislação que versa sobre o 

assunto, parte da doutrina reputa clara a legitimação da Defensoria Pública para deduzir o 

pedido de suspensão de segurança. Tem-se assim, pois, a Constituição Federal de 1988, ao 

dispor, através de seu art. 134, que “a Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, 

dos necessitados”, impede que o órgão seja privado de propor medidas que objetivem a 

resguarda dos interesses que deve tutelar38. 

Não seria razoável negar, à Defensoria Pública, poder para aforar pedidos 

suspensivos de execução, nos casos em que as decisões malsinadas gerem grave risco de lesão 

aos bens públicos resguardados de maneira superior no âmbito de atuação do referido órgão. 

Seria ainda tresvariado que a jurisprudência concedesse legitimidade ad causam, obviamente 

                                                
38 Destaca-se, nesse ponto, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que reconhece a legitimidade 
coletiva da Defensoria Pública para tutela transindividual dos vulneráveis necessitados, inclusive quando o 
interesse público lhes servir. 
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a depender da situação fática, a órgãos sem personalidade jurídica e a agentes públicos 

individuais, mas negá-la à Defensoria Pública. 

Para mais, cabe lembrar que, em 2007, através da alteração da Lei nº 7.437, de 20 

de dezembro de 1985, dada pela Lei nº 11.448, a Defensoria Pública foi inserida no elenco de 

legitimados à propositura de ação civil pública em defesa de interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, fato esse que contribui para, mais uma vez, evidenciar que inexiste 

qualquer motivo que justifique a impossibilidade de postulação da medida suspensiva pelo 

supracitado órgão (VENTURI, 2010). 

5.2.5 Ministério Público 

De início, cumpre salientar que a revogada Lei nº 4.348/64 não trazia os 

representantes do Ministério Público em seu elenco de sujeitos legitimados para a propositura 

do incidente de suspensão. Todavia, o silêncio da legislação de maneira alguma desautorizava 

o aforamento do pedido pelo parquet, posto que a Constituição Federal de 1988, em seu  

art. 127, incumbe ao Ministério Público a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, cabendo-lhe ainda, conforme o art. 129, II, 

o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Carta Magna, promovendo as necessárias medidas à sua garantia. 

As nobres funções de responsabilidade do Ministério Público garantem sua 

legitimidade para o aforamento dos excepcionais pedidos de suspensão, em casos em que 

considere necessária ou pertinente a suspensão da eficácia de liminares ou sentenças que 

contrariem o interesse público, desde que eles se deem como incidentes de ações e que atuem 

como parte ou como custos legis. 

Não bastasse essa possibilidade ser promovida por vias constitucionais, a Lei  

nº 8.437/92 elencou o Ministério Público, ao lado da pessoa jurídica interessada, entre  

os sujeitos detentores de legitimidade ativa para o incidente de suspensão. Além disso,  

a Lei nº 8.038/90, bem como a nova legislação do mandado de segurança, implementada  

pela Lei nº 12.016/2009, preveem expressamente a legitimidade do parquet para propositura 

das medidas de suspensão. 

No que diz respeito ao aforamento da medida suspensiva da execução pelo 

Ministério Público perante o STJ e o STF, posiciona-se a jurisprudência no sentido de apenas 

os prepostos do Ministério Público com assento na Corte em questão serem legitimados a 

adentrar com o pedido de suspensão. 
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Ousamos discordar do posicionamento do STJ, pois, ainda que sejam axiomáticos 

os princípios da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público, há manifesta autonomia 

na atuação de suas funções constitucionais no âmbito federal e estadual, não sendo concebível 

que membros do Ministério Público Estadual fiquem submissos à intermediação dos 

Subprocuradores-Gerais da República, nos casos em que houver interesse na propositura do 

pedido de suspensão perante o STF ou perante o STJ. Não nos parece correto negar a chance 

de participação direta e subitânea dos representantes do Ministério Público, 

independentemente de qual seja sua esfera de atuação (VENTURI, 2010). 

5.3 Procedimento 

Como repetitivamente entabulam os dispositivos normativos, o pedido de 

suspensão só poderá ser instaurado quando houver requerimento expresso da parte interessada 

em aforá-lo. Assim, através da apresentação de petição inicial será dado início ao incidente, 

sendo imprescindível que nela constem a narração dos fatos, os fundamentos jurídicos e, 

obviamente, o pedido. 

A peça inicial, embora não sejam fixados requisitos formais, deverá ser escrita e 

endereçada ao órgão competente para sua apreciação, contendo a narração dos fatos, os 

fundamentos da demanda e, forçosamente, uma cópia da decisão cujos efeitos visam 

suspender. Apresentada a petição, o magistrado poderá ordenar sua emenda, indeferi-la de 

plano, escutar o autor e o Ministério Público no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ou 

conceder liminarmente o pedido. 

Ordenar-se-á a emenda da petição inicial quando o juiz verificar que ela não está 

em termos, estabelecendo prazo, de acordo com a aplicação subsidiária do art. 284 do 

CPC/73, para que a irregularidade presente seja corrigida. Cumpre esclarecer que é de grande 

importância que o magistrado atue com cautela, no sentido de não permitir que se proceda à 

emenda da petição inicial em situações nas quais o comportamento exigido é o 

indeferimento39.  

Este, por sua vez, ocorrerá quando o pedido for manifestamente improcedente ou 

inadmissível. Será indeferido por inadmissibilidade quando não verificados os pressupostos 

de admissibilidade da via utilizada, como legitimidade, possibilidade jurídica do pedido, 
                                                
39 E.g., na hipótese de a petição inicial estar desacompanhada da cópia da decisão impugnada, a peça deverá ser 
emendada. Já quando os elementos apresentados na peça se demonstrem insuficientes para comprovar o grave 
risco de lesão, não haverá que se falar em emenda, procedendo-se ao julgamento de mérito, no sentido do 
indeferimento. (RODRIGUES, 2010) 
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interesse de agir e competência. Já quando presentes os requisitos de admissibilidade  

e o órgão julgador, de plano, apreciar o pedido e se convencer da inexistência do direito 

pleiteado, procederá ao julgamento do mérito, indeferindo a suspensão requestada 

(RODRIGUES, 2010). 

Nos casos em que estejam presentes os requisitos de admissibilidade da via em 

exame, mas nos quais o juiz ainda firmou seu convencimento acerca da existência ou não do 

grave risco de dano aos interesses públicos, com fundamento no princípio constitucional do 

contraditório, será aberto prazo de 72 (setenta e duas) horas para que o autor da demanda 

originária exponha sua tese de que a imediata eficácia da decisão não trará graves danos aos 

interesses tutelados, e, posteriormente, o parquet, atuando como fiscal da lei, será intimado 

para, no mesmo prazo, apresentar seu parecer. 

Já o deferimento de plano, com base no parágrafo 7o40 do art. 4o da Lei no 

8.437/92, terá lugar quando o juiz se convencer de que o tempo utilizado para ouvir a parte 

contrária e o Ministério Público prejudicará a agilidade que a medida exige, ou seja, a 

suspensão será concedida de plano quando o periculum in mora, somado às provas da 

existência de perigo de grave lesão, for tão protuberante que exija uma rápida ação do 

julgador. Nesses casos, independentemente de haver o agravo, em momento posterior à 

concessão da suspensão, deve-se dar oportunidade ao autor da ação originária para 

manifestar-se e, exercendo o contraditório, poder contribuir com a formação do 

convencimento do tribunal”(CUNHA, 2013, p. 630) 

Finalmente, completando o que acima se disse, convém delinear, ainda que essa 

intervenção não venha expressa em algumas disposições legais, que a atuação do Ministério 

Público, como fiscal da lei, é obrigatória no julgamento dos pedidos de suspensão, posto que 

constitui uma medida excepcional através da qual se tutelam valores da sociedade e interesses 

públicos.41 

                                                
40 Art. 4o. § 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 liminar” (BRASIL, 1992). 
41 Nesse sentido, Rodrigues (2010, p. 207) assevera: “Ora, se esse incidente existe de modo excepcional e para 
casos estreitíssimos de tutela dos valores da sociedade, e sua própria razão de existência ocorre em virtude da 
tutela dos interesses públicos ameaçados de grave lesão, então, não temos dúvida ao dizer que, aqui, a atuação do 
parquet é in re pisa, não sobrando espaço nem para o MP nem para o presidente do tribunal verificarem se existe 
ou não o interesse público que legitime a intervenção do MP. Como se disse, nesse caso, ela é obrigatória”. 
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5.4 Duração da suspensão dos efeitos de liminar 

A Lei nº 8.038/90 estabelece, em seu art. 25, § 3º, que a ineficácia da decisão 

caçada vigorará enquanto o recurso estiver pendente, ficando desprovida de efeito, caso a 

decisão concessiva seja mantida pelo STJ ou transite em julgado. Enquanto os regimentos do 

STF e do STJ seguem esse mesmo posicionamento, a Lei nº 12.016/2009 é omissa quanto a 

esse aspecto. 

Já a Lei nº 8.437/92 determina, em seu art. 9º, incluído pela MP 2.180-35, que  

“a suspensão deferida pelo presidente do tribunal vigorará até o trânsito em julgado da 

decisão de mérito na ação principal”. 

Isso posto, diante da ausência de previsão na lei do mandado de segurança, 

revelada a ultra-atividade42-43 da decisão emanada dos pedidos de suspensão e omissa a 

regulamentação pela lei do mandado de segurança, divide-se a doutrina em duas correntes. A 

primeira, capitaneada por Venturi (2010), posiciona-se no sentido de que, havendo evidente 

busca da uniformização do instituto, a duração dos efeitos da decisão que conceder a 

suspensão em sede de mandado de segurança deverá ser igual à daquela que autorizar a 

suspensão nos demais pedidos. E a segunda, tendo Bueno (2003) e Cunha (2013) como 

defensores, que a ultra-atividade não se estenderia aos pedidos aforados em mandados de 

segurança, pelo falto de ser incompatível com a ação. 

Nesse contexto, aparece a Súmula 626 do STF44, optando pela ultra-atividade, 

ainda que em sede de mandado de segurança, e estabelecendo que o Tribunal competente para 

apreciar originariamente o pedido poderá estabelecer limites temporais à suspensão 

concedida, ou até mesmo condicionar sua vigência até quando parecer conveniente, buscando 

sempre a preservação dos interesses públicos. 

 

                                                
42 A ultra-atividade é a manutenção da sustação da eficácia até o trânsito em julgado da sentença. 
43 Nesse sentido, Cunha (2013, p. 630) leciona: “O que se verifica é que a legislação atual optou por conferir 
ultra-atividade ao provimento do presidente do tribunal que suspende os efeitos de provimento de urgência. 
Realmente, deferido o pedido de suspensão, sua vigência estende-se até o trânsito em julgado da decisão de 
mérito a ser proferida na ação principal, não sendo atingido pela superveniência de sentença ou de outra decisão 
que confirme a liminar ou o provimento de urgência anteriormente concedido”. 
44 STF Súmula nº 626 - 24/09/2003 - DJ de 9/10/2003, p. 1; DJ de 10/10/2003, p. 1; DJ de 13/10/2003, p. 1. A 
suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, 
vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua 
manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou 
parcialmente, com o da impetração. 
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Defende parte da doutrina que a concessão da suspensão concedida a uma liminar 

não se estenderá a sentença quando esta vier a ser proferida. Admitir essa possibilidade seria, 

para essa corrente, alongar os efeitos do pedido para além do objetivo com que foi criado. 

Nesse sentido, Bueno (1999, p. 242) defende que 

[...] a suspensão durará, com relação a liminar, até o julgamento final do writ, e  
com relação à sentença, até o julgamento final do recurso dela interposto [...]. 
Pensamento diverso seria tornar todo o segmento processual após a concessão da 
liminar ou todo o seguimento recursal que se seguisse à concessão da segurança 
inócua para o impetrante (isto é, desprovido de eficácia), o que não podemos 
admitir. 

Dinamarco (2002) assevera que a suspensão de uma liminar concedida em 

mandado de segurança não poderá ter seus efeitos propagados à sentença que conceda a 

segurança pleiteada sem que exista pedido expresso da pessoa de direito público interessada. 

Nessa linha de pensamento, são encontradas diversas decisões do STF e do STJ, decidindo 

que, com o proferimento da sentença, será extinta a suspensão concedida, devendo, portanto, 

caso ainda haja grave risco de lesão aos interesses públicos, ser proposto novo pedido. 

Entretanto, em sentido contrário, ou seja, concebendo que os efeitos da suspensão 

perdurarão ainda que com sentença, também são encontradas decisões do STJ, o que serve 

para ilustrar a complexidade do tema em pauta. 

Destaca-se, no melhor entendimento, que a ultra-atividade da suspensão não 

tomará lugar em todos os casos, ou seja, é possível que haja sua flexibilização a depender  

do caso concreto. Na verdade, a ultra-atividade deve ser entendida como um favorecimento 

funcional ao Poder Público, permitindo a redução do número de pedidos de suspensão que 

ajuizaria todas as vezes em que surgisse, durante o processo, um provimento desfavorável. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o exposto no presente trabalho, conclui-se que o pedido de 

suspensão é, em geral e a um só tempo, um instituto complexo e repleto de divergências, 

sendo uma verdadeira manifestação do princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado. Infere-se essa colocação, por exemplo, quando do estudo da natureza jurídica da 

medida, assim como quando da análise da extensão da duração dos efeitos que sustam a 

eficácia de decisões. 

Demonstrados diversos pontos nos quais jurisprudência e doutrina defendem 

posicionamentos distintos, este trabalho buscou realizar de maneira mais objetiva uma  

análise do tema, procurando, ainda, identificar as teses que, no que concerne aos pedidos de 

suspensão, parecem ser as mais coerentes e dignas de prosperar. 

Dessa forma, quanto à natureza jurídica do pedido de suspensão, devido à 

ausência de consenso doutrinário e jurisprudencial, o estudo mais aprofundado das correntes 

permitiu que se firmasse posicionamento no sentido de a medida de suspensão constituir, em 

âmbito formal, um incidente processual, possuindo, entretanto, inegável condão de 

contracautela. 

Assim sendo, quanto aos pressupostos autorizadores de seu deferimento, achou-se 

correto e próspero o entendimento de que o rol estabelecido pela legislação, que pugna  

pela proteção à saúde, à segurança, à ordem e à saúde públicas, deverá ser entendido como 

taxativo, de maneira a respeitar o caráter excepcional da medida. Demonstrou-se ainda que, 

por vezes, a identificação do risco ao qual determinada decisão leva os interesses públicos 

protegidos é uma tarefa árdua, seja devido à abstração dos conceitos ou à dificuldade em 

prever, através das provas apresentadas, a chance de lesão. 

O presente estudo demonstrou ainda que, embora a legislação preveja a 

legitimação para a propositura do pedido de suspensão apenas às pessoas de direito público 

interessadas e ao Ministério Público, a jurisprudência vem alargando essa possibilidade  

e aceitando, a depender das circunstâncias concretas do caso, a legitimidade da Defensoria 

Pública, de agentes públicos, de pessoas jurídicas de direito privado agindo em prol do 

interesse coletivo, e, até mesmo, de órgãos públicos desprovidos de capacidade jurídica 

autônoma. 

Faceta ainda muito importante é a duração dos efeitos da suspensão concedida. 

Concluiu-se que a ultra-atividade não é uma característica absoluta, não ocorrendo em todos 

os casos e sendo, na verdade, uma regra que objetiva favorecer funcionalmente o Poder 
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Público, reduzindo a dedução de inúmeros e variados pedidos de suspensão durante o 

processo. Nesse sentido, aparece a Súmula 626 do STF, permitindo que o julgador condicione 

os efeitos da decisão até quando achar conveniente, visando sempre à preservação dos 

interesses públicos. 

Por fim, ainda que o pedido de suspensão seja alvo de grandes críticas  

e divergências doutrinárias e jurisprudenciais, resta claro que o instituto pode ser 

compatibilizado com o ordenamento jurídico brasileiro, sendo entendido como uma medida 

excepcional com vistas à aplicação do princípio da supremacia do interesse público diante do 

interesse privado. Para tanto, a medida deverá ser utilizada de maneira adequada, respeitando 

os limites para sua propositura, e sendo concedida apenas nos casos em que realmente se 

demonstre o grave risco de lesão ao interesse público, afastando-a, assim, da marca da 

discricionariedade. 
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