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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Amig@s, do Ouse, tudo tranquilo?

Diante de pedidos e do grande sucesso do curso Pré-Edital PGE-PB, é com grande 
felicidade que lançamos o nosso segundo curso Pré-Edital para Procuradoria: PGM-Teresina. 

O nosso curso vai ser trabalhado de acordo com a Banca Fundação Carlos Chagas 
(FCC), sem prejuízo, é claro, de pontuar temas importantes que são cobradas pelas outras ban-
cas. 

Amigos, a FCC foi a última banca que realizou o certame da PGM-Teresina. Ademais, 
a banca está fazendo diversos concursos para o Município de Teresina, a exemplo para o cargo 
de Técnico de Nível Superior – Advogado (2016), Auditor Fiscal (2016) e Professor de Educação 
Básica (2019). Tais fatores indicam que a FCC é uma forte candidata a realizar o certame do 
nosso concurso.

CONHECENDO A BANCA

A Fundação Carlos Chagas, antigamente, era conhecida por fazer questões apenas de 
legislação. Eram questões com nível de dificuldade menos elevado. 

Ocorre que, atualmente, a banca vem mudando o estilo de fazer a sua prova. Ela não 
se atém mais apenas à legislação. Atualmente, vem cobrando, além da legislação, doutrina com 
uma certa profundidade e decisões relevantes dos tribunais superiores atuais.

Amigos, a depender de que tema estaremos abordando com vocês, o nosso foco po-
derá ser: a) mais em legislação; ou b) mais em doutrina; ou c) até mesmo, em jurisprudência. O 
que queremos dizer é que a FCC muda a forma de cobrança do conteúdo de acordo a matéria e 
o assunto cobrados em prova. 

Mas não se preocupem com isso, pois, antes de abordarmos o conteúdo em si, ire-
mos sugerir a forma do seu estudo. OK?

BREVE EXPLICAÇÃO DA DINÂMICA DO CURSO

Pegando o gancho do assunto falado, para cada meta disponibilizada ao aluno (são 
90 metas, incluindo o dia de revisão), haverá: a) folha de direcionamento e b) material de apoio. 
Na folha de direcionamento, é o local em que terá a sugestão do professor para estudar aquele 
assunto, tendo em conta a forma que é cobrada pela FCC. 

Dito isso, vamos para a folha de direcionamento.
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DIA 00
FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO – PROF. THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS

TEMAS A SEREM ESTUDADOS:

- Execução contra a Fazenda Pública; Juizado da Fazenda Pública.

COMO ESTUDAR?

No que diz respeito à execução contra a Fazenda Pública e ao juizado da Fazenda Pública, 
assuntos que trabalharemos nessa degustação e que servirá também para um dia de meta, 
a FCC vem cobrando, basicamente, apenas a letra fria da lei, pelo que daremos mais foco a 
isso em nosso material de apoio. 

Regista-se, todavia, que no material do apoio há doutrina, jurisprudência e as principais 
súmulas, de modo que não passe “batido” tema algum, que seja relevante. 

O QUE VOCÊ NÃO PODE DEIXAR DE ESTUDAR

1) ler, obrigatoriamente, uma vez o material de apoio do Ouse Saber. Sugere-se ler o mate-
rial duas vezes, sendo a segunda leitura dinâmica; 
2) Após, ler os artigos 523 a 527 c/c 534 a 535 c/c 910, todos do CPC/15;
3) Ler o art. 100 e seus parágrafos da CRF/88.
4) Desnecessário realizar questões, uma vez que o material ostenta quantidade suficiente 
para a fixação dos temas.
5) Ler a jurisprudência em tese do STJ ao final desta folha de direcionamento.

LEITURA COMPLEMENTAR (caso haja tempo)

1) Ler os informativos 533 e 559 do STJ, a respeito do juizado, se possível comentado pelo 
Site Dizer o Direito;
2) Se houver tempo, ler a doutrina de Leonardo da Cunha sobre os temas.

Lembre-se de que a revisão é fundamental para a sua aprovação.

1. PONTOS MAIS IMPORTATES DO MATERIAL DE APOIO:

•	 A Fazenda Pública não responde com seus bens para pagamento de suas obri-
gações, uma vez que se submete à sistemática do precatório;

•	 A Fazenda pode sofrer uma execução por título executivo judicial – cumpri-
mento de sentença – ou por título executivo extrajudicial. Em ambos os casos, os valores 
deverão ser pagos mediante RPV ou Precatório;
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•	 A lei de cada entidade política definirá os valores que serão considerados como 
de pequeno valor, de acordo com a sua capacidade econômica, não podendo ser inferior 
ao maior benefício do regime geral de previdência social, nos termos do § 4º do art. 100 da 
CRF/88;

•	 Por imposição da nossa Constituição, a expedição de precatório e de requisi-
ção de pequeno valor (RPV) pressupõe o trânsito em julgado da decisão judicial;

•	 Uma vez sendo feito o requerimento de cumprimento de sentença de obriga-
ção de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, ela será intimada – e não citada -, para, 
caso queira, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 535 do CPC/15);

•	 É bem comum ocorrer a impugnação parcial dos valores pela Fazenda Pública, 
ocasião em que os valores incontroversos poderão ser, desde logo, objeto de RPV ou Preca-
tório;

•	 A exceptio declinatoria quanti – o dever de demonstrar o valor que entende de-
vido mediante cálculos - se aplica, atualmente, à Fazenda Pública;

•	 Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada 
para opor embargos em 30 (trinta) dias;

•	 Enquanto que, no cumprimento de sentença, a Fazenda é intimada para apre-
sentar a impugnação, na execução embasada em título executivo extrajudicial, ela é citada 
para apresentar embargos;

•	 No juizado da Fazenda, não haverá prazo diferenciado para a prática de qual-
quer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 
recursos;

•	 É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conci-
liar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Em caso de litisconsórcio ativo, o 
valor da causa deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência;

•	 Nas causas de que trata a lei de juizado da Fazenda Pública, não haverá reexa-
me necessário;

•	 Não se admite intervenção de terceiros nos juizados, salvo a desconsideração 
da personalidade jurídica (art. 10 da lei 9.099/95 c/c com o art. 1.062 do CPC/15);

•	 Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de ou-
tros recursos (art. 50 da lei 9.099/95);

•	 Nos juizados, não se admite ação rescisória

2. JURISPRUDÊNCIAS EM TESE DO STJ. 

EDIÇÃO N. 89: JUIZADOS ESPECIAIS

1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que 
pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.
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2) Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos 
Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não 
importando se a soma ultrapassa o valor de alçada.

3) A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da compe-
tência dos Juizados Especiais.

4) É da competência dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública a defesa de direitos ou interesses difusos e coletivos exercida por meio de ações 
propostas individualmente pelos seus titulares ou substitutos processuais.

5) É possível submeter ao rito dos Juizados Especiais Federais as causas que envolvem 
fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja de até 60 salários mí-
nimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública em favor de pessoa 
determinada.

6) Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independente da 
quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da 
propositura da ação.

7) Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado 
especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. (Súmula n. 428/STJ).

8) Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de jui-
zado especial. (Súmula n. 376/STJ)

9) Admite-se a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça e os 
Tribunais Regionais Federais para o exercício do controle de competência dos Juizados Es-
peciais Estaduais ou Federais, respectivamente, excepcionando a hipótese de cabimento 
da Súmula n. 376/STJ.

10) Por força do art. 6º da Resolução n. 12/2009 do STJ*, são irrecorríveis as decisões profe-
ridas pelo relator nas reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolata-
do por turma recursal estadual e a jurisprudência do STJ. * A Resolução n. 12/2009 do STJ 
foi revogada pela Emenda Regimental n. 22 de 16 de março de 2016.

11) O prazo para o ajuizamento de reclamação contra acórdão de Turma Recursal de Juiza-
dos Especiais inicia-se com a ciência, pela parte, do acórdão proferido pela Turma Recursal 
no julgamento do recurso inominado ou dos subsequentes embargos de declaração, e não 
da decisão acerca do recurso extraordinário interposto (art. 1º da Resolução n. 12/2009 do 
STJ*). * A Resolução n. 12/2009 do STJ foi revogada pela Emenda Regimental n. 22 de 16 de 
março de 2016.

12) É incabível o ajuizamento de reclamação fundada na Resolução n. 12/2009 do STJ para 
atacar decisão de interesse da Fazenda Pública, ante a existência de procedimento especí-
fico de uniformização de jurisprudência previsto nos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/2009*. * 
A Resolução n. 12/2009 do STJ foi revogada pela Emenda Regimental n. 22 de 16 de março 
de 2016.
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13) É inviável a discussão de matéria processual em sede de incidente de uniformização de 
jurisprudência oriundo de juizados especiais, visto que cabível, apenas, contra acórdão da 
Turma Nacional de Uniformização que, apreciando questão de direito material, contrarie 
súmula ou jurisprudência dominante no STJ.

14) Compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame dos pressupostos legais do pedido 
de uniformização, não prevendo a lei a existência de juízo prévio de admissibilidade pela 
Turma Recursal.

15) A negativa de processamento do pedido de uniformização dirigido ao STJ enseja vio-
lação do art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009 e usurpação da competência da Egrégia Corte, 
que pode ser preservada mediante a propositura da reclamação constitucional (art. 105, I, 
f, da CF/88).

16) Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Jui-
zados Especiais. (Súmula n. 203/STJ)
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FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO
PROF. THIAGO CALANDRINI

Amig@s do Ouse, tudo tranquilo? 

Vamos tratar nessa aula sobre a execução contra a Fazenda Pública, bem como do 
juizado da Fazenda Pública no âmbito Estadual.

Registra-se que, durante a leitura do material, terão diversas questões colacionadas 
com o objetivo de não só fixar o conteúdo, como também de saber, na prática, como a banca 
vem elaborando-as.  Para que vocês não sejam influenciados pela resposta, o gabarito da 
questão vem fixado no rodapé. 

A leitura desse material vai ser bastante útil a vocês não só para a prova objetiva, 
como também para uma eventual subjetiva. OK?

Vamos começar? 

Bons estudos!

Thiago Calandrini de Oliveira dos Anjos
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1. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

A execução corre no interesse do exequente. 

A execução pode ser por obrigação de pagar quantia certa, de obrigação de fazer ou 
de não fazer, ou de entrega de coisa certa.

No que diz respeito à execução para pagar quantia certa, o meio de ser satisfeita é 
mediante a expropriação, que consiste na adjudicação, alienação e apropriação de frutos e 
rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens (art. 825 do CPC/15). 

Registra-se que, normalmente, antes da expropriação, ocorre a penhora do bem, ato 
restritivo que confere ao exequente o direito de preferência nos bens penhoráveis.

Porém, tais regramentos – a expropriação e a penhora - não se aplicam à Fazenda 
Pública, uma vez que seus bens por serem público são impenhoráveis e inalienáveis. 

Desta feita, o regime de execução de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública 
segue regramento específico previsto, inclusive, na nossa Constituição. 

Trata-se da sistemática do precatório.  

Vamos aos dispositivos da nossa Constituição:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação 
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 
adicionais abertos para este fim.  
(...)
§ 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão 
mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas 
receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações 
de pequeno valor.      

Imaginem que um particular possua um título executivo judicial contra o município 
de Teresina, pelo que requer o cumprimento de sentença – execução de título judicial. 

Nesse caso, o particular não poderá pedir a penhora dos bens públicos para satisfação 
do seu crédito, tampouco poderá pedir o bloqueio das contas públicas. Ele deverá seguir a 
sistemática do precatório. Vale dizer, deverá esperar, primeiramente, o seu crédito ser incluído 
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na lei orçamentária pelo poder executivo e, uma vez incluído, deve ser autorizado pelo poder 
legislativo. 

Depois disso, ele entrará numa fila de espera até que lhe seja ordenada a ordem de 
pagamento. 

Portanto, a Fazenda Pública não responde com seus bens para pagamento de suas 
obrigações, sendo, por isso, inaplicável o art. 789 do CPC/15, in verbis: O devedor responde com 
todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições 
estabelecidas em lei.

A Fazenda Pública pode sofrer execução ou por um título executivo judicial – 
chamado de cumprimento de sentença - e, para esse caso, o rito será guiado pelos arts. 534 e 
535 do CPC/15, ou por um título executivo extrajudicial, cujo regramento está no art. 910 do 
CPC/15.

Em ambos os casos, a depender do valor, a obrigação de pagar quantia certa contra 
a Fazenda Pública poderá ser satisfeita mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor 
(RPV). Guardem isso: A execução por quantia certa contra a Fazenda Pública é satisfeita por 
precatório ou RPV, a depender do valor. Vejam a questão abaixo sobre a temática:

(FCC Órgão: SEFAZ-SC Prova: FCC - 2018 - SEFAZ-SC - Auditor-Fiscal da 
Receita Estadual - Gestão Tributária) No tocante à execução contra a 
Fazenda Pública, é correto afirmar: Não opostos embargos, expedir-se-á 
precatório em favor do exequente, para pagamento imediato, qualquer 
que seja o valor exigido judicialmente por ele, haja vista o regime jurídico 
especial previsto em favor do ente fazendário (adaptada)1.

Em termos simples, as RPVs são valores que, por serem mais baixos, não se submetem 
à sistemática do precatório. Vale dizer, o pagamento das RPVs será feito de maneira mais célere 
do que aquela a que se submete os precatórios. 

A lei de cada entidade política definirá os valores que serão considerados como de 
pequeno valor, de acordo com a sua capacidade econômica, não podendo ser inferior ao maior 
benefício do regime geral de previdência social, nos termos do § 4º do art. 100 da CRF/88. 

Caso o ente federativo não tenha instituído a lei, a constituição fixa, de forma 
provisória, o valor que lhes será considerado como RPV. Vejamos:

Art. 87 ADCT. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição 
Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

1  Gabarito Errado.
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serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial 
das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado 
o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou 
obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor 
igual ou inferior a:                   
I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do 
Distrito Federal;                   
II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. 

Em âmbito federal, A lei 10.259/01 em seu art. 17, § 1º, prevê que as obrigações de 
pequeno valor serão de até (60) sessenta salários mínimos. 

Reparem que, para os Estados, a norma constitucional supramencionada prevê que 
o valor da RPV será de até 40 (quarenta) salários mínimos. 

Agora, imaginem que o Município de Teresina, por exemplo, fixe como obrigação de 
pequeno valor aquela de até 10 (dez) salários mínimos. Essa norma seria constitucional?

Sim, meus amigos. O STF entende que as disposições do art. 87 da ADCT são, apenas, 
parâmetros a serem seguidos, e, portanto, não devem ser obedecidos de forma obrigatória, 
podendo os entes federativos, de acordo com a sua capacidade econômica, fixarem os valores 
que considerem como de pequeno valor. 

Vejam o entendimento do STF sobre o tema: 

EMENTA: LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO 
NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO 
DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE 
CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI. (...) 2. 
O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 
37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito 
ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor. 3. No julgamento da 
ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para 
o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno 
valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade 
de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade 
financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 
62/2009). 4. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor 
estipulado na lei questionada (dez salários mínimos) e a capacidade financeira do Estado de 
Rondônia. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente. (ADI 
4.332, Plenário, rel. min. Alexandre de Moraes, DJE de 8-5-2018, Informativo STF 890)
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Para o Município de Teresina, inclusive, considera-se obrigação de pequeno valor 
aquela de até 7 (sete) salários mínimos. Vejamos:

Art. 1º da lei nº 3.871 de 2009: Para os efeitos do disposto no § 3º, do 
art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno 
valor as obrigações a serem pagas pelo Município de Teresina e por 
suas entidades da Administração Indireta, decorrentes de condenação 
judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 7 
(sete) salários mínimos, por autor.

Atenção: Por imposição da nossa Constituição, a expedição de precatório e de requisição 
de pequeno valor (RPV) pressupõe o trânsito em julgado da decisão judicial. 

 
Trânsito em julgado é condição indispensável para fazer o pagamento pela Fazenda, 

seja por RPV ou por precatório. Se liguem na questão a seguir cobrada pela FCC:

(FCC Órgão: DPE-AM Prova: FCC - 2018 - DPE-AM - Defensor Público 
– Reaplicação) Nas demandas contra a Fazenda Pública, à luz das 
disposições do Código de Processo Civil, embora o trânsito em julgado 
não seja requisito legal para início do cumprimento de sentença, 
por força da Constituição antes dele não é possível expedir ordem de 
precatório ou requisição de pagamento de pequeno valor mesmo que se 
trate de verba de natureza alimentar2.

Nas execuções que lhe são movidas, a Fazenda Pública terá, basicamente, dois tipos 
de defesa. Para o cumprimento de sentença, que é embasado em título executivo judicial, 
se valerá da impugnação ao cumprimento de sentença. Se, por outro, sofrer uma execução 
embasada em título executivo extrajudicial, se valerá de embargos à execução. Vamos analisá-
las.

Execução contra a Fazenda Pública Defesa pela Fazenda

Execução embasada em título executivo 
judicial (cumprimento de sentença)

Impugnação ao cumprimento de sentença (art. 
534 e 535 do CPC/15)

Execução embasada em título executivo 
extrajudicial

Embargos à execução (art. 910 do CPC/15)

Não custa repisar. Nada impede de a Fazenda Pública sofrer uma execução por título 
executivo extrajudicial. OK? 

2  Gabarito Certo.
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Vejam como isso é cobrado pela FCC:

(FCC Órgão: SEFAZ-SC Prova: FCC - 2018 - SEFAZ-SC - Auditor-Fiscal da 
Receita Estadual - Gestão Tributária) No tocante à execução contra 
a Fazenda Pública, é correto afirmar: É cabível execução por título 
extrajudicial contra a Fazenda Pública (adaptada)3.

 
1.1 Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

Em um processo judicial, de um modo geral, há basicamente duas fases: conhecimento 
e a execução. 

A fase de conhecimento é o momento em que se discute o direito em si, e o juiz, 
apurando todas as nuances dos autos, proferi a sentença acolhendo ou não o bem da vida 
requerido na inicial.

Uma vez acolhido o direito, após a fase de conhecimento, ocorre a sua execução. 
Trata-se do cumprimento de sentença, que constitui, em termos simples, uma execução. 

O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de obrigação de fazer e de não 
fazer, bem como o de entregar coisa certa, seguem as regras comuns. 

O regramento especial contra a Fazenda Pública é em relação ao cumprimento de 
sentença de obrigação de pagar quantia certa, pelo que a esse cumprimento daremos a maior 
atenção. 

Vejam os dispositivos a seguir:
 

Art. 534 do CPC/15: No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda 
Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (...)
(...) 
§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.

Reparem que a Fazenda Pública não é intimada para pagar o débito, tal como ocor-
re no cumprimento de sentença comum, previsto no art. 523 do CPC/154. Isso porque a Fazenda 
não tem a possibilidade de realizar o pagamento do débito de maneira imediata. Lembrem-se 
de que a ela se aplica a sistemática de precatório ou, se for o caso, de requisição de pequeno 

3  Gabarito Correto.

4  Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado 
para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
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valor. E, em ambos os casos, a Fazenda não dispõe de meios de realizar o pagamento do débito 
de maneira automática.  

Sobre a multa de que trata o § 2º do art. 534, colaciona-se o dispositivo a que se fez 
menção:

Art. 523. (...).
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito 
será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento.

Reparem como há uma razão de ser para o dispositivo. Não se aplica a multa 
citada, justamente porque a Fazenda Pública não tem a opção – a voluntariedade – de 
realizar o pagamento. Ela, em verdade, nem é mesmo intimada para realizar o pagamento, 
mas, tão somente, para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença. Portanto, por tais 
considerações, não se aplica a multa de que trata o §1º do art. 523 do CPC à Fazenda Pública.

Vejam como a FCC já cobrou o tema:

(FCC Órgão: DPE-AM Prova: FCC - 2018 - DPE-AM - Defensor Público 
– Reaplicação) Nas demandas contra a Fazenda Pública, à luz das 
disposições do Código de Processo Civil, caso a Fazenda seja intimada 
para pagar o débito, no prazo de quinze dias, e não realize pagamento 
voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 
também, de honorários de advogado de dez por cento (adaptada).5

Uma vez sendo feito o requerimento de cumprimento de sentença de obrigação de 
pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, ela será intimada – e não citada -, para, caso 
queira, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias. (art. 535 do CPC/15). Por ser prazo 
próprio à Fazenda, não é contado em dobro.  

Na hipótese de não se ter a impugnação pela Fazenda Pública ou, mesmo se tendo, 
for inadmitido ou rejeitado, haverá a expedição do precatório ou da RPV, a depender do valor. 

O pagamento do precatório seguirá o rito estabelecido no art. 100 e seus parágrafos 
da CRF/88. Reparem a lição de Cunha sobre o tema:

(...) o precatório há de ser inscrito até o dia 1º de julho para que seja 
o correspondente montante inserido no próprio orçamento que ainda 
será aprovado, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, 
quando o crédito terá o seu valor corrigido monetariamente. Assim, 

5  Gabarito Errado.
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sendo, por exemplo, o precatório inscrito até 1º de julho de 2017, deverá 
o correlato valor ser pago até o dia 31 de dezembro de 2018. Caso o 
precatório somente seja inscrito após o dia 1º de julho de 2017, haverá 
a perda de um exercício financeiro, devendo ser incluído no orçamento 
seguinte para ser pago até o dia 31 de dezembro de 2019 (CF, art. 100, § 
5º)6. (grifamos)

Amigos, no período de 1º de julho de determinado ano até o final do ano do exercício 
seguinte, não incidem juros de mora para a Fazenda Pública nos precatórios expedidos. 

Exemplo: Suponha que o município de Teresina seja condenado a pagar a um 
particular um crédito que enseje precatório. O precatório foi expedido em favor do particular 
no dia 30 de junho de 2019. Nesse caso, o município de Teresina poderá pagar o precatório 
até o dia 31 de dezembro de 2020, sem que incidam nesse período – 01 de julho de 2019 até 
31 de dezembro de 220 – juros de mora. Isso porque a Fazenda Pública dispõe de autorização 
constitucional para realizar o pagamento nesse interregno de tempo. 

Vejam a súmula Vinculante do STF que trata sobre o tema:

Súmula Vinculante 17 do STF: Durante o período previsto no parágrafo 
1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os 
precatórios que nele sejam pagos. 

A correção monetária dos valores, todavia, é devida nesse período (art. 100, § 5º, da 
CRF/88). 

Agora, suponha que o município de Teresina seja condenado a pagar a um particular 
um crédito que enseje precatório. O particular apresenta quando do requerimento do 
cumprimento de sentença o cálculo que entende devido do débito. A partir desse momento, 
incidem juros de mora até a expedição do precatório. Vejamos:

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data 
da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. STF. 
Plenário. RE 579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 
(repercussão geral) (Info 861). STJ. Corte Especial. QO no REsp 1665599-
RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/03/2019 (recurso 
repetitivo) (Info 645).

Em relação à RPV, o pagamento deverá ser feito no prazo de 2 (dois) meses contado 
da entrega da requisição de acordo com o inciso II do § 3º do art. 535 do CPC/15.

6  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo, 2018.



CURSO PARA A
PROVA DA

PGM-TERESINA

17

Atenção: A lei 3.871/2009, que trata sobre obrigação de pequeno valor para o Município de 
Teresina, prevê que o pagamento da RPV será em até 90 (noventa) dias, a contar da data do 
recebimento da requisição, atualizadas monetariamente (§ 2º do art. 1º).

 Percebam que o pagamento da requisição de pequeno valor é feito de forma bem 
mais célere do que o precatório. 

Tome nota: O trânsito em julgado exigido pela Constituição, pressuposto da expedição 
de precatório ou de requisição de pequeno valor, é da decisão que julga em definitivo a 
impugnação ao cumprimento de sentença e a que julga os embargos à execução embasada 
em título executivo extrajudicial. Isso porque, somente depois dessas decisões, é que não 
haverá mais discussões a respeitos dos valores devidos pela fazenda.  

Olhem a questão abaixo:

(FCC - 2017 - TRE-PR - Analista Judiciário - Área Judiciária) Em relação 
à execução contra a Fazenda Pública, considere as afirmativas abaixo. 
No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública a 
obrigação de pagar quantia certa, o exequente não precisará apresentar 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (adaptada).7

1.2 Impugnação pela Fazenda Pública ao cumprimento de sentença.
 

Como já ressaltado, a impugnação ao cumprimento de sentença é o meio pela qual a 
Fazenda se defende da execução embasada em título executivo judicial contra si movida.

A Fazenda Pública é intimada – e não citada – para apresentar, caso queira, 
impugnação à execução. 

A intimação é pessoal, feita por carga, remessa ou meio eletrônico.

É bem comum ocorrer a impugnação parcial dos valores pela Fazenda Pública, 
ocasião em que os valores incontroversos poderão ser, desde logo, objeto de RPV ou Precatório. 

A defesa da Fazenda Pública se restringirá às hipóteses previstas no art. 535 do CPC, 
cujo rol é taxativo. Vejamos quais são elas:

7  Gabarito Errado. Conforme exposto, nos termos do art. 534 do CPC, o exequente deve demonstrar o demonstrativo.
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Argumentos de defesa de que a Fazenda Pública poderá se valer na impugnação ao 
cumprimento de sentença;

I - Falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - Ilegitimidade de parte;

III - Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 
compensação, transação ou prestação, desde que superveniente ao trânsito em julgado da 
sentença.

Sobre tais defesas, Cunha mencionar que:

(...) à Fazenda Pública não se permite alegar questões anteriores à 
sentença, restringindo-se a suscitar matéria que diga respeito à própria 
execução ou que seja superveniente ao trânsito em julgado da sentença. 
E isso porque as questões anteriores à sentença já foram alcançadas 
pela preclusão ou pela coisa julgada, não devendo mais ser revistas na 
execução8.

Em verdade, há duas alegações de origem anterior à sentença de que a Fazenda 
Pública poderá se valer: a) nulidade da citação na fase de conhecimento; e b) coisa julgada 
inconstitucional.

Ao alegar a nulidade da citação do processo que ocorreu à sua revelia, a impugnação 
se revestirá em uma verdadeira querela nullitatis. Vejam a lição de Didier sobre o significado da 
querela nullitatis:

No direito processual civil brasileiro, há, porém, duas hipóteses em que uma decisão 
judicial existente pode ser invalidada após o prazo da ação rescisória. 

É o caso da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu à sua 
revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa (...). Nesses 
casos, a decisão judicial está contaminada por vícios transrescisórios. 

8  Ibidem.
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O meio de impugnação previsto para tais decisões é a ação de nulidade denominada 
querela nullitatis, que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, 
mais restrita, como também por ser imprescritível e dever ser proposta perante o juízo que 
proferiu a decisão (e não necessariamente em tribunal, como é caso da ação rescisória)9.

9

Em relação à coisa julgada inconstitucional, tal defesa se fará mediante a alegação de 
inexigibilidade da obrigação.

A coisa julgada inconstitucional ocorre quando a decisão judicial se funda em lei ou 
ato normativo considerado inconstitucional, ou em aplicação ou interpretação da lei ou ato 
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal 
em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 

Suponha que em uma ação contra o Município de Teresina a sentença judicial 
tenha embasado o direito da parte autora em uma lei estadual que tenha sido declarado 
inconstitucional pelo STF, em controle difuso. Nesse caso, ainda que tenha sido transitada em 
julgado, a sentença será inexigível. 

Atenção: Para alegar a inexigibilidade do título executivo judicial, a decisão do STF deve 
ser, necessariamente, anterior à formação do título executivo judicial.

E se, no caso narrado, a decisão do STF ter sido posterior ao título executivo judicial? 
Nesse caso, de acordo com Cunha:

Proferida a decisão do STF após o trânsito em julgado, e não tendo 
havido modulação de efeitos pela Corte Suprema, a hipótese será de 
ação rescisória, ajuizada perante o tribunal competente, “cujo prazo 
será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal” (CPC, art. 535, § 8º)10.

Resumindo:

9 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leornador da Cunha da. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. Salvador: JusPODI-
VM, p. 493/494.

10  Ibidem.
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Linha do Tempo

1º) Decisão do STF declaran-
do, por exemplo, a inconsti-
tucionalidade da norma “X”

2º) Título executivo judicial 
embasado na norma “X”, 
mesmo depois do STF ter de-
clarado a sua inconstitucio-
nalidade 

Cabe alegar na impugnação 
ao cumprimento de sentença 
que o título executivo 
judicial é inexigível. 

1º) Título executivo judicial 
embasado na norma “X”

2º) Decisão do STF declaran-
do, posteriormente, a incons-
titucionalidade da norma “X”

Cabe ação rescisória, no 
prazo de 2 (dois) anos 
contado do trânsito em 
julgado da decisão proferida 
pelo Supremo Tribunal 
Federal.

Para fixar, olhem uma questão da temática cobrada pela FCC

(Banca: FCC Órgão: PGE-MT Prova: FCC - 2016 - PGE-MT - Procurador do 
Estado) No processo de execução e cumprimento de sentença, diante 
de uma sentença condenatória contra o Estado transitada em julgado e 
da superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou 
inconstitucional a lei que fundamentou a procedência do pedido nessa 
demanda, durante o cumprimento desta decisão, cabe ao ente, em sua 
defesa, ajuizar reclamação constitucional (adaptada)11.

A outro turno, a Fazenda Pública, ao alegar excesso de execução (a exemplo da 
quantia pleiteada pelo exequente se mostrar superior àquela resultante do título judicial), 
deverá comprovar, de imediato, o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento 
da alegação (art. 535, § 2º, do CPC/15). Portanto, não basta mencionar que o exequente está 
cobrando valores abusivos, sem que haja a demonstração dos valores que entende devidos 
mediante cálculos matemáticos.

Tome nota: com o advento do CPC/15 (art. 535, § 2º), que exige que a Fazenda Pública ao 
alegar excesso de execução quantifique, necessariamente, os valores que entende devidos, a 
exceptio declinatoria quanti – o dever de demonstrar o valor que entende devido mediante 
cálculos - se aplica, atualmente, à Fazenda Pública. 

Antigamente, na vigência do CPC/73, o STJ (Recurso Especial nº 1.387.248/SC) entendia que a 
exceptio declinatoria quanti não se aplicava à Fazenda Pública por conta da indisponibilidade

11  Gabarito Errado. No caso, cabe ação rescisória. Lembrem-se, outrossim, de que não cabe reclamação contra 
decisão já transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/15) 
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do interesse público. Desta feita, a Fazenda poderia de modo genérico alegar excesso de 
execução sem demostrar a quantificação dos valores que entendia devidos. Trata-se de 
entendimento superado.

1.3 Execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Além de poder sofrer uma execução por título executivo judicial, é plenamente 
cabível que a Fazenda sofra uma execução por título executivo extrajudicial, a exemplo de um 
daqueles que estão previstos no art. 784 do CPC/15.  

Vamos aos dispositivos que disciplinam o tema:

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 
será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.
§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os 
rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor 
do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 
Federal .
§ 2º Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 
que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.
§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 
e 535.

Reparem que a execução de título executivo extrajudicial merece obediência à 
sistemática de precatório, bem como ao de requisição de pequeno valor. 

Na hipótese de se ter litisconsorte ativo, para fins de precatório e RPV, será considerado 
o valor devido a cada exequente, e não de forma global. 

Ademais, todas as disposições previstas para o cumprimento de sentença contra a 
Fazenda poderão ser aplicadas, no que couber, na execução por título executivo extrajudicial.

1.4 Embargos à Execução.

Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor 
embargos em 30 (trinta) dias. Trata-se de prazo próprio, pelo que não é contado em dobro.

Enquanto que, no cumprimento de sentença, a Fazenda é intimada para apresentar 
a impugnação, na execução embasada em título executivo extrajudicial, ela é citada para 
apresentar embargos. Trata-se de um meio de defesa (é como se fosse uma contestação, mas 
não a é, pois os embargos à Execução constituem uma ação autônoma).
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Se liguem na questão abaixo cobrada pela FCC:

(FCC Órgão: SEFAZ-SC Prova: FCC - 2018 - SEFAZ-SC - Auditor-Fiscal da 
Receita Estadual - Gestão Tributária) No tocante à execução contra a 
Fazenda Pública, é correto afirmar: A Fazenda Pública será intimada 
para opor embargos em trinta dias (adaptada)12. 

A defesa é ampla, uma vez que a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 
que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 

Observem a questão abaixo:

(FCC Órgão: SEFAZ-SC Prova: FCC - 2018 - SEFAZ-SC - Auditor-Fiscal da 
Receita Estadual - Gestão Tributária) No tocante à execução contra a 
Fazenda Pública, é correto afirmar: Ao embargar, a Fazenda Pública 
só poderá alegar questões preliminares prejudiciais e, no mérito, 
pagamento ou compensação creditícia13.

Lembrem-se de que, por outro lado, no cumprimento de sentença, o rol de defesa da 
Fazenda Pública é limitado e exaustivo.  

De acordo com Cunha:

Os embargos assumem forma de ação de conhecimento, devendo ser deduzidas por petição 
inicial que atenda aos seus requisitos, entre os quais desponta o valor da causa. O valor 
da causa nos embargos à execução não deve coincidir, necessariamente, com o valor da 
execução ou do crédito cobrado; deve corresponder ao proveito econômico a ser auferido. 
Se os embargos voltam-se contra a totalidade do crédito, uma vez acolhidos, o proveito 
econômico consiste em deixar de pagar tudo o que está sendo cobrado. Nesse caso, o valor 
da causa será o mesmo da execução. Caso seja alegado, nos embargos, excesso de execução, 
o valor da causa deve corresponder à diferença entre o que está sendo exigido e o que foi 
reconhecido pelo embargante14.

14

Caso os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública sejam negados, não 
haverá remessa necessária. Vejamos:

A sentença que rejeita ou julga improcedentes os embargos à execução 
opostos pela Fazenda Pública não está sujeita ao reexame necessário 

12  Gabarito Errado. Não confundem isso. OK?

13  Gabarito Errado. A defesa é ampla.

14 Ibidem.
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(...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp: 1253018 BA 2011/0096950-8, 
Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, data de Julgamento: 02/04/2013, 
DJe 16/04/2013)

2. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÂMBITO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS 
TERRITÓRIOS E DOS MUNICÍPIOS.

2.1 Introdução.

O juizado especial foi criado para atender às demandas menos complexas e às de 
pequeno valor econômico, cujo rito, por ser mais célere e informal, é diferente do procedimento 
comum, o que potencializa o acesso à justiça. 

Vejamos à disposição constitucional:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, 
nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos 
por turmas de juízes de primeiro grau (...)

Há, basicamente, três tipos de juizados: a) juizado especial cível e criminal no âmbito 
federal (Lei nº 10.259/2001); juizado especial cível e criminal no âmbito estadual (Lei nº 9.099/95); 
e juizado especial da Fazenda Pública no âmbito Estadual (Lei nº 12.153/2009).

Importante registrar que, para cara tipo de juizado especial, há, de acordo com 
a doutrina, um microssistema, que, na ausência de norma para o caso objeto de questão, se 
aplica subsidiariamente as ademais. Vejam a lição de Leonardo Cunha:

Os Juizados Especiais Federais são regidos pelo conjunto das regras 
contidas na Lei 9.099/1995 e na Lei 10.259/2001; aplica-se a Lei 
10.259/2001 e, subsidiariamente, a Lei 9.099/1995 e o Código de 
Processo Civil. Por sua vez, os Juizados Especiais Estaduais da Fazenda 
Pública regem-se pela Lei 12.153/2009 e, subsidiariamente, pelo Código 
de Processo Civil, pela Lei 9.099/1995 e pela Lei 10.259/200115.

Vamos falar especificamente da lei 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da 
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

15  Ibidem.
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É importante registrar que, em busca da celeridade que o sistema de juizado almeja, 
não há prazo diferenciado – dobrado – para as pessoas jurídicas de direito público no juizado 
da Fazenda Pública. Vejam:

Art. 7º. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer 
ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive 
a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de 
conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

 Reparem que o prazo para contestar no juizado da Fazenda Pública é de 30 (trinta) 
dias.

Vejam como é cobrado em prova esse tema:

(FCC - 2016 - AL-MS - Consultor de Processo Legislativo) Sobre o Juizado 
Especial da Fazenda Pública, a Lei n° 12.153/2009 dispõe que a Fazenda 
Pública possui prazo diferenciado para a prática dos atos processuais no 
âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública (adaptada)16.

Tome nota: É permitida a tutela provisória no juizado especial da Fazenda Pública: O juiz 
poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 
3º).

Vocês observaram que o juiz pode de ofício deferir tutela provisória? Para fixar, 
reparem na questão abaixo:

(FCC - 2014 - PGE-RN - Procurador do Estado de Terceira Classe) É 
proposição correta a respeito do Juizado Especial da Fazenda Pública: 
O Juiz poderá, inclusive de ofício, deferir providências cautelares e 
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 
incerta reparação (adaptada)17.

Por fim, nos termos do art. supracitado, o juizado busca, sempre que possível, 
a conciliação, ainda que haja como parte a Fazenda Púbica. Cuidado com isso! Reparem na 
questão a seguir:

16  Gabarito Errado.

17  Gabarito Certo.
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(FCC - 2014 - PGE-RN - Procurador do Estado de Terceira Classe) É 
proposição correta a respeito do Juizado Especial da Fazenda Pública: 
Não se admite, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, assim como 
no Juízo Comum, que o Estado realize transação, ante a indisponibilidade 
do interesse público18.

2.2 Competência.

Amigos, a competência do juizado da Fazenda Pública será de causas, cujo valor 
tenha baixa repercussão econômica, e de ações, cujo pedido seja de menor complexidade. 
Portanto, para saber se a causa é de competência do juizado da Fazenda, deve-se analisar o 
valor da causa e a matéria.

Atenção: o valor da causa e a matéria (de baixa complexidade) são requisitos acumulativos.

Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito Estadual:

Valor (art. 2º)

Matéria - Não se incluem na competência do 
Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda 
que o valor da causa seja menor do que 
sessenta salários mínimos (§1 do art. 2º):

É de competência dos Juizados Especiais 
da Fazenda Pública processar, conciliar e 
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 
salários mínimos.

I – as ações de mandado de segurança, de 
desapropriação, de divisão e demarcação, 
populares, por improbidade administrativa, 
execuções fiscais e as demandas sobre 
direitos ou interesses difusos e coletivos;

Quando a pretensão versar sobre obrigações 
vincendas, para fins de competência do 
Juizado Especial, a soma de 12 (doze) 
parcelas vincendas e de eventuais parcelas 
vencidas não poderá exceder o valor de 60 
(sessenta) salários mínimos. 

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios, 
autarquias e fundações públicas a eles 
vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a 
impugnação da pena de demissão imposta 
a servidores públicos civis ou sanções 
disciplinares aplicadas a militares.

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 
absoluta.

18  Gabarito Errado.
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Sobre a matéria, vejam que a competência do juizado é residual. Ademais, no local 
em que esteja instalado o juizado especial da Fazenda Pública, a competência é absoluta.

Vejam como é cobrado em prova:

(CESPE - 2018 - PGM - João Pessoa - PB - Procurador do Município) De 
acordo com a Lei n.º 12.153/2009, os juizados especiais da fazenda 
pública têm competência para processar e julgar ação de desapropriação 
de imóvel cujo valor não exceda sessenta salários mínimos (adaptada)19.

(CESPE - 2018 - PGM - João Pessoa - PB - Procurador do Município) De 
acordo com a Lei n.º 12.153/2009, os juizados especiais da fazenda 
pública têm competência para processar e julgar ação de improbidade 
administrativa praticada por secretário municipal, cujo valor do dano ao 
erário não ultrapasse sessenta salários mínimos (adaptada)20.

(CESPE - 2018 - PGE-PE - Procurador do Estado) Observada a regra 
que determina que o valor da causa não pode ultrapassar o limite de 
sessenta salários mínimos, o juizado especial da fazenda pública possui 
competência para julgar ação em que contribuinte questione a validade 
do lançamento de crédito tributário estadual (adaptada)21.

(FCC - 2016 - AL-MS - Consultor de Processo Legislativo) Sobre o 
Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei n° 12.153/2009 dispõe que 
são processadas no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública as 
execuções fiscais de até sessenta salários mínimos (adaptada)22.

(FCC - 2016 - AL-MS - Consultor de Processo Legislativo) Sobre o Juizado 
Especial da Fazenda Pública, a Lei n° 12.153/2009 dispõe que é relativa a 
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nos foros em que 
estiver instalado (adaptada)23.

Suponham, outrossim, que uma ação proposta no juizado possua 3 (três) autores 
requerendo indenização por danos materiais contra o Município de Teresina. Ocorre que cada 

19  Gabarito Errado. Independentemente do valor, o juizado não possui competência para julgar desapropriação de 
imóvel público. Lembre-se de que a competência é aferida pelo binômio valor da causa e matéria – requisitos cumulativos.

20  Gabarito Errado. 

21  Gabarito certo. Percebam que a matéria a que se refere a questão é residual. Todas as matérias que não sejam 
vedadas pela lei de juizado da Fazenda Pública poderão ser de competência desse juizado, desde que o valor da causa seja 
de até 60 (sessenta) salários mínimos. 

22  Gabarito Errado.

23  Gabarito Errado.
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autor – litisconsorte – solicita danos materiais no valor de 30 (trinta) salários mínimos, o que dá 
no total 90 (noventa) salários mínimos (acima do teto do juizado).

Nesse caso, de acordo com o STJ, o valor que deve ser aferido é aquele de cada autor, 
e não o total. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA 
DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO 
ATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS 
CONSIDERADO O VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. SÚMULA 
83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em caso de litisconsórcio ativo, o valor da causa deve ser considerado 
individualmente para efeito de fixação da competência.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo Regimental desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 
261.558/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 
20/03/2014, DJe 03/04/2014)

PROCESSO CIVIL - JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO 
FEDERAL CÍVEL - VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI Nº 10.259/01, ART. 3º, CAPUT E § 3º.
1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos 
Juizados Especiais.
2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para 
processar e julgar causas afetas à Justiça Federal até o valor de sessenta 
salários mínimos (art. 3º, caput e § 3º, da Lei 10.259/2001).
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na hipótese de 
litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de fixação da competência 
é calculado dividindo-se o montante total pelo número de litisconsortes. 
Precedentes.
4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1257935/PB, Rel. 
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, 
DJe 29/10/2012)

É possível que ocorra conflito de competência entre o juizado especial da Fazenda 
com Vara da Fazenda Pública. Nesse caso, a competência para dirimir o conflito será do Tribunal 
do Estado. Vejamos a súmula do STJ que trata sobre o tema, que, apesar de constar ente federal, 
é plenamente aplicável em âmbito estadual, por força do microssistema do juizado especial:

Súmula 428 do STJ: Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os 
conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal 
da mesma seção judiciária.
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Há também decisão do STF em sede de repercussão geral:

Cabe ao respectivo Tribunal Regional Federal dirimir conflitos de 
competência entre Juizado Especial e Juízo Federal de primeira 
instância que pertençam a uma mesma Seção Judiciária. (RE 590409 
RG, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23/10/2008, DJe 
21/11/2008) (Tema 128 Repercussão Geral)

Atenção: Nas causas de que trata a lei de juizado da Fazenda Pública, não haverá reexame 
necessário (art. 11).

2.3 Legitimidade. 

Legitimidade no juizado especial da Fazenda Pública em âmbito Estadual

Polo ativo Polo Passivo

As pessoas físicas e as microempresas e 
empresas de pequeno porte, assim definidas 
na Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006;

Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios 
e os Municípios, bem como autarquias, 
fundações e empresas públicas a eles 
vinculadas.

Tome nota: os Entes públicos (Estados, Municípios etc.) não podem figurar como parte 
autora no juizado especial dos Estados. Ademais, as sociedades de economias mista 
não podem, sozinhas, figurar no polo passivo da demanda, a não ser que tenha como 
litisconsorte passivo um ente público.

Observem as questões a seguir:

(VUNESP - 2019 - Prefeitura de Valinhos - SP – Procurador) No que 
respeita às disposições da Lei n° 12.153/2009, é correto afirmar que os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem ser partes no Juizado 
Especial da Fazenda Pública, na qualidade de autores ou réus24.

(Prova: FCC - 2014 - PGE-RN - Procurador do Estado de Terceira Classe) É 
proposição correta a respeito do Juizado Especial da Fazenda Pública: As 
pessoas jurídicas, incluindo as empresas de pequeno porte, não podem 
ser autoras em processos nos Juizados Especiais da Fazenda Pública 
(adaptada)25.

24  Gabarito Errado. A Fazenda Pública não pode figurar no polo ativo da demanda. Tomem cuidado!

25  Gabarito Errado.
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Não se admite intervenção de terceiros nos juizados, salvo a desconsideração da 
personalidade jurídica (art. 10 da lei 9.099/95 c/c com o art. 1.062 do CPC/15). 

O art. 8 da lei 9.099/95, que trata sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
dispõe que para ser legitimado ativo as pessoas físicas devem ser capazes. Em razão de essa lei 
se aplicar subsidiariamente ao juizado da Fazenda Pública, houve uma corrente que entendia 
que tal dispositivo deveria se aplicar nesse rito. Ocorre que, reputando de forma contrária, o STJ 
entende que menor incapaz pode afigurar no polo ativo da demanda dos juizados da Fazenda 
Pública. Vejamos:

(...) Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 
12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a 
incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de 
cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do 
Juizado Fazendário. 4. Assim, (...) não havendo óbice legal, apresenta-
se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo 
ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. 
Recurso especial não provido.” (STJ, 1ª Turma, REsp 1.372.034/RO, Rel. 
Min. Benedito Gonçalves, j. 14.11.2017, DJe 21.11.2017).

Reparem que o valor é o parâmetro a que se deve ater para averiguar se, de fato, a 
competência é do Juizado Estadual da Fazenda Pública. Em tese, todas as demandas cujo valor 
da causa seja de valor abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos.  

2.4 Recurso.

Amigos, em face da celeridade que o sistema busca, em regra, não se permite a 
interposição de recursos contra as decisões interlocutórias, podendo-se apenas se insurgir 
contra a sentença. Mas há exceção. Vejamos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir 
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra 
a sentença

Reparem que as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, 
cautelares ou satisfativas, poderão ser atacadas mediante recurso. Trata-se da única exceção 
na norma no que diz respeito às decisões interlocutórias. A lei não prevê qual recurso cabível, 
pelo que se aplica subsidiariamente o CPC/15, sendo o agravo de instrumento. Cunha aduz que:
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Na verdade, cabe recurso da decisão que defere ou indefere a tutela 
provisória no Juizado Especial. A lei de regência não esclarece qual o 
recurso cabível. Deve-se, no particular, aplicar, subsidiariamente, o 
Código de Processo Civil, de sorte que o recurso cabível não pode ser 
outro senão o agravo de instrumento. Segundo dispõe o art. 1.015, I, 
do CPC, cabe agravo de instrumento da decisão que versa sobre tutela 
provisória26.

O STJ entende que contra as decisões interlocutórias irrecorríveis cabe mandado 
de segurança no sistema dos juizados, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa. 
Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO COATOR - 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA QUAL 
NÃO CABE RECURSO PRÓPRIO PREVISTO EM LEI - POSSIBILIDADE DA 
IMPETRAÇÃO - RECURSO PROVIDO. I - Impõe-se aceitar a possibilidade 
de impetração da segurança, contra decisão interlocutória de Juizado 
Especial Federal, da qual não haja recurso próprio previsto em lei, 
sob pena de se obstar o exercício do contraditório e do ampla defesa. 
Precedentes. II - Recurso provido. (STJ, 5ª Turma, RMS: 16124 RS 
2003/0050879-3, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 
07/02/2006, Data de Publicação: DJ 20/03/2006)

Inclusive há súmula do STJ que respalda tal entendimento:

Súmula 376 do STJ: Compete a turma recursal processar e julgar o 
mandado de segurança contra ato de juizado especial.

Vejam como é cobrado em prova:

(CESPE - 2018 - PGM - João Pessoa - PB - Procurador do Município) De 
acordo com a Lei n.º 12.153/2009, os juizados especiais da fazenda pública 
têm competência para processar e julgar mandado de segurança contra 
suas decisões interlocutórias proferidas, haja vista a irrecorribilidade 
imediata de decisões dessa natureza27.

O STF, por sua vez, entende que não há possibilidade de se impetrar mandado de 
segurança contra decisões interlocutórias nos juizados:

26  Ibidem.

27  Gabarito Certo.
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Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas 
em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995. (RE 576847 RG, 
Relator(a): Min. Eros Grau, julgado em 01/05/2008, DJe 01/08/2008) 
(Tema 77 Repercussão Geral).

Já em relação à sentença, desta cabem embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) 
dias e recurso inominado (é como se fosse a apelação), no prazo de 10 (dez) dias. 

Atenção: Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros 
recursos (art. 50 da lei 9.099/95).

Observem a questão abaixo:

(CESPE - 2018 - PGM - Manaus - AM - Procurador do Município) Nas causas 
cíveis de menor complexidade, os embargos de declaração opostos 
contra a sentença interrompem o prazo para interposição de recurso28.

O recurso inominado e o agravo de instrumento serão julgados por uma Turma – 
órgão de segundo grau do sistema de juizado - formada por 3 (três) juízes de primeira instância.

Da decisão da turma não cabe recurso especial:

Súmula 203 do STJ: Não cabe recurso especial contra decisão proferida 
por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.

Cabe, todavia, recurso extraordinário. Vejamos:

Súmula 640 do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão 
proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma 
recursal de juizado especial cível e criminal.

A despeito de ser cabível, é necessário que a parte comprove dois requisitos para que 
o recurso extraordinário seja recebido pelo STF. Vejamos:

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada 
nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, 
por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração 
específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara 
da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitu-
cional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados con-

28  Gabarito Certo.
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cretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral 
das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os 
Temas 797 (ARE 836819), 798 (ARE 837318) e 800 (ARE 835833).

Reparem que, para o STF, há uma presunção de ausência de repercussão geral para 
as lides que correm no juizado. Portanto, apesar de ser possível, é bastante difícil levar um 
processo do juizado ao STF, mediante recurso extraordinário.

Olhem como é cobrado em prova pela FCC:

(FCC - 2014 - PGE-RN - Procurador do Estado de Terceira Classe) É 
proposição correta a respeito do Juizado Especial da Fazenda Pública: 
Não se admite recurso especial ou extraordinário no âmbito dos Juizados 
Especiais da Fazenda Pública (adaptada)29.

2.5 Rescisória.

Nos juizados, não se admite ação rescisória (art. 59 da lei 9.099/95). Vejam como é 
cobrado em prova:

(CESPE - 2018 - PGM - João Pessoa - PB - Procurador do Município) De 
acordo com a Lei n.º 12.153/2009, os juizados especiais da fazenda 
pública têm competência para processar e julgar ação rescisória para 
desconstituir as suas próprias decisões de mérito30.

Por hoje é só, amigos!

3. JURISPRUDÊNCIAS, SÚMULAS E ENUNCIADOS IMPORTANTES NÃO TRATADAS AO LONGO 
DO MATERIAL.

Súmula vinculante 47 do STF: Os honorários advocatícios incluídos na 
condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 
com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 
observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Súmula 279 do STJ: É cabível execução por título extrajudicial contra a 
Fazenda Pública

29  Gabarito Errado.

30  Gabarito Errado.
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Súmula 339 do STJ: É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Súmula 497 do STJ: Os créditos das autarquias federais preferem aos 
créditos da Fazenda estadual desde que coexistam penhoras sobre o 
mesmo bem.

Súmula 517 do STJ: São devidos honorários advocatícios no cumprimento 
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para 
pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da 
parte executada.

Súmula 519 do STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao 
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

Qual é o recurso cabível contra o pronunciamento que julga a impugnação 
ao cumprimento de sentença? Se o pronunciamento judicial extinguir a 
execução: será uma sentença e caberá APELAÇÃO. Se o pronunciamento 
judicial não extinguir a execução: será uma decisão interlocutória e 
caberá AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assim, o recurso cabível contra a 
decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue 
a execução é a apelação. STJ. 4ª Turma. REsp 1.698.344-MG, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2018 (Info 630).

Não compete originariamente ao STF processar e julgar execução 
individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas 
proferidas em sede mandamental. Tal atribuição cabe aos órgãos 
judiciários competentes de primeira instância. STF. 2ª Turma. PET 6076 
QO /DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2017 (Info 862).

A ampliação do prazo para a oposição de embargos do devedor pela 
Fazenda Pública para 30 dias, inserida no art. 1º-B da Lei nº 9.494/97, 
é constitucional e não viola os princípios da isonomia e do devido 
processo legal. O estabelecimento de tratamento processual especial 
para a Fazenda Pública, inclusive em relação a prazos diferenciados, 
quando razoáveis, não constitui propriamente restrição a direito ou 
prerrogativa da parte adversa, mas busca atender ao princípio da 
supremacia do interesse público. A fixação do prazo de 30 dias para a 
Fazenda apresentar embargos à execução não pode ser considerado 
como irrazoável, afinal de contas esse é o mesmo prazo que o particular 
goza para apresentar embargos em caso de execuções fiscais contra ele 
movidas pela Fazenda Pública (art. 16 da Lei nº 6.830/80). STF. Plenário. 
ADI 2418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 4/5/2016 (Info 824).
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O art. 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1º do CPC 2015) prevê que o devedor 
será intimado para pagar a quantia na qual ele foi condenado no prazo 
de 15 dias. Caso não pague, o valor da condenação será acrescido de 
multa de 10%. A liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de 
cumprimento de sentença. Assim, essa multa do art. 475-J do CPC 1973 
(art. 523, § 1º do CPC 2015) só será imposta se a obrigação já estiver 
líquida, ou seja, se houver o valor certo que o devedor deverá pagar. 
Se a sentença foi ilíquida, antes de intimar o devedor para pagar sob 
pena da multa do art. 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1º do CPC 2015), 
será necessário fazer a sua liquidação. Desse modo, para fins de recurso 
especial repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese: No caso de sentença 
ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, 
revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o 
acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu Advogado, 
para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias. Em outras 
palavras, somente após ter certeza do valor devido (liquidação) é que se 
poderá intimar o devedor para pagar. Se ele, mesmo depois de intimado, 
não quitar a dívida no prazo de 15 dias, aí sim haverá a imposição da 
multa de 10% do art. 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1º do CPC 2015). 
STJ. 2ª Seção. REsp 1147191-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
julgado em 4/3/2015 (recurso repetitivo) (Info 560).

Se o devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença 
alegando que há excesso de execução e que o credor está pleiteando 
quantia superior à que é devida, ele deverá apontar, na petição da 
impugnação, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções 
encontradas nos cálculos do credor. Caso não faça isso, o juiz deverá 
rejeitar liminarmente a impugnação (§ 2º do art. 475-L do CPC 1973) (§ 
4º do art. 525 do CPC 2015), não sendo permitido que o devedor faça 
a emenda da inicial da impugnação para corrigir essa falha. STJ. Corte 
Especial. REsp 1387248-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 
em 7/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 540).

No caso em que a execução contra a Fazenda Pública iniciou-se sob a 
sistemática do precatório e, posteriormente, o exequente mudou de ideia 
e renunciou ao excedente pedindo o pagamento da dívida como sendo 
de pequeno valor, haverá a aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/97? SIM. 
Caso o exequente, após a propositura da execução, tenha renunciado ao 
valor excedente e pleiteado apenas o teto da “dívida de pequeno valor”, 
neste caso a Fazenda Pública não será condenada a pagar honorários 
advocatícios, aplicando-se o art. 1º-D. A Fazenda Pública executada não 
pode ser condenada a pagar honorários advocatícios nas execuções por 
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quantia certa não embargadas em que o exequente inicia a execução 
cobrando dívida superior ao previsto no art. 87 do ADCT, mas depois 
renuncia ao excedente para viabilizar o recebimento do remanescente 
por requisição de pequeno valor (RPV). STF. 1ª Turma. RE 679164 AgR, Rel. 
Min. Luiz Fux, julgado em 11/12/2012. STJ. 1ª Seção. REsp 1406296/RS, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26/02/2014 (recurso repetitivo).

Na execução de pagar quantia certa (título extrajudicial), o art. 745-
A do CPC 1973 (atual art. 916 do CPC 2015) prevê expressamente a 
possibilidade do devedor parcelar em até seis vezes o valor cobrado na 
execução, desde que depositado 30% do valor e preenchidos os demais 
requisitos legais. Apesar de não haver previsão legal expressa, o STJ 
admite essa possibilidade de parcelamento também ao devedor no caso 
de cumprimento de sentença. STJ. 4ª Turma. REsp 1264272-RJ, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2012.

É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realiza-
da anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução 
prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição 
Federal). STF. Plenário. STF. Plenário. RE 693112-MG, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 09/02/2017 (repercussão geral) (Info 853).

É incabível o oferecimento de reconvenção em embargos à execução. 
O processo de execução tem como finalidade a satisfação do crédito 
constituído, razão pela qual revela-se inviável a reconvenção, na 
medida em que, se admitida, ocasionaria o surgimento de uma relação 
instrumental cognitiva simultânea, o que inviabilizaria o prosseguimento 
da ação executiva. Assim sendo, a reconvenção somente tem finalidade 
de ser utilizada em processos de conhecimento, haja vista que a mesma 
demanda dilação probatória, exigindo sentença de mérito, o que vai 
de encontro com a fase de execução, na qual o título executivo já se 
encontra definido. Esse entendimento persiste mesmo com a entrada 
em vigor do CPC 2015. STJ. 2ª Turma. REsp 1528049-RS, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 18/8/2015 (Info 567).

Não é possível ao juiz conhecer de suposto excesso de execução alegado 
pelo executado somente após a oposição dos embargos à execução. 
Isso porque eventual excesso de execução é típica matéria de defesa, 
e não de ordem pública, devendo ser arguida pelo executado por meio 
de embargos à execução, sob pena de preclusão. STJ. 2ª Turma. AgRg no 
AREsp 150035-DF, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 28/5/2013 
(Info 523)
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O devedor não pode rediscutir, em exceção de pré-executividade, 
matérias suscitadas e decididas nos embargos à execução com trânsito 
em julgado. Não é absoluta a independência da exceção de pré-
executividade em relação aos embargos à execução. O simples fato de a 
questão ter sido posteriormente pacificada na jurisprudência de forma 
diversa da decidida nos embargos não autoriza rediscutir matéria que 
se encontra preclusa sob o manto da coisa julgada. STJ. 3ª Turma. REsp 
798154-PR, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 12/4/2012.

Não é possível fracionar o crédito de honorários advocatícios em 
litisconsórcio ativo facultativo simples em execução contra a Fazenda 
Pública por frustrar o regime do precatório. A quantia devida a título de 
honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata 
de um único processo, e, portanto, consiste em título a ser executado 
de forma una e indivisível. Nas causas em que a Fazenda Pública 
for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é 
vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos 
honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada 
litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. STF. 
Plenário. RE 919269 ED-EDv/RS, ARE 930251 AgR-ED-EDv/RS, ARE 797499 
AgR-EDv/RS, RE 919793 AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado 
em 7/2/2019 (Info 929).

É cabível mandado de segurança, a ser impetrado no Tribunal Regional 
Federal, com a finalidade de promover o controle da competência dos 
Juizados Especiais Federais. STJ. 2ª Turma. RMS 37959-BA, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 17/10/2013 (Info 533).

É INCONSTITUCIONAL lei estadual que crie, como requisito de admissibi-
lidade para a interposição de recurso inominado no âmbito dos juizados 
especiais, o depósito prévio de 100% do valor da condenação. Tal norma 
viola a competência privativa da União para legislar sobre direito pro-
cessual, além de vulnerar os princípios do acesso à jurisdição, do contra-
ditório e da ampla defesa. STF. Plenário. ADI 4161/AL, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 30/10/2014 (Info 765). STF. Plenário. ADI 2699/PE, Rel. 
Min. Celso de Mello, julgado em 20/5/2015 (Info 786).

Não é cabível reclamação, tampouco pedido de uniformização de 
jurisprudência ao STJ contra acórdão de Turma Recursal do Juizado 
Especial da Fazenda Pública sob a alegação de que a decisão impugnada 
diverge de orientação fixada em precedentes do STJ. STJ. 1ª Seção. Rcl 
22033-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/4/2015 (Info 
559).



CURSO PARA A
PROVA DA

PGM-TERESINA

37

Todos os Julgados extraídos do Site do Dizer o Direito

Enunciado 86 do Fórum Nacional do Poder Público: Compete aos 
Juizados Especiais Federais ou da Fazenda Pública executar os honorários 
advocatícios ou multas por conta de decisões por eles proferidas.

Enunciado 2 da I Jornada de Direito Processual Civil - CJF – As disposições 
do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente às Leis n. 9.099/1995, 
10.259/2001 e 12.153/2009, desde que não sejam incompatíveis com as 
regras e princípios dessas Leis.

Enunciado 552 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Não se 
aplica a técnica de ampliação do colegiado em caso de julgamento não 
unânime no âmbito dos Juizados Especiais.


