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PRINCIPAIS HIPÓTESES DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DA  

FAZENDA PÚBLICA NO PROCESSO CIVIL 

 

1. PRAZO ���� em quádruplo para responder (abrange todas as respostas, não só a contestação) e em dobro para recorrer 

(lembrando que não tem prazo em dobro para resposta ao recurso interposto pela outra parte); 

 

 

 

 

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. 

 

2. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR QUANDO A FAZENDA PÚBLICA FOR RÉ ���� a Fazenda Pública só poderá consentir com 

a desistência se o Autor além de desistir, renunciar ao direito. Logo, nota-se que deve haver extinção do processo com exame 

de mérito (art. 3º da Lei 9469/97). 

 

Art. 3º. As autoridades indicadas no caput do art. 1º poderão concordar com pedido de desistência da ação, nas causas 

de quaisquer valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação.  

 

3. CUSTAS ���� isenção do recolhimento do preparo e do adiantamento de quaisquer custas judiciais; 

 

4. CAUÇÃO PRÉVIA ���� dispensa da caução prévia na ação rescisória; 

 

Art. 488. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 282, devendo o autor: 

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento da causa; 

II - depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa, caso a ação seja, por 

unanimidade de votos, declarada inadmissível, ou improcedente. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no nº II à União, ao Estado, ao Município e ao Ministério Público. 

 

5. DISPENSA DEPÓSITO MULTA ���� dispensa do depósito da multa para continuar recorrendo (538, parágrafo único – multa de 

embargos protelatórios e 557, § 2º - multa de agravo protelatório dos processos no tribunal); 

 

6. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ���� possibilidade de condenação diferenciada de honorários (admite valor inferior a 10% sobre 

o valor da causa – art. 20, § 4º) 

 

7. INTIMAÇÃO PESSOAL ���� intimação pessoal dos procuradores e advogados da União (art. 6º, Lei 9.208/95) e dos 

procuradores federais e do Banco Central do Brasil (art. 17, Lei 10.910/04). 

Exceção: Juizado Especial Cível da 

Fazenda Pública (Lei 12.153/09). 
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Art. 9º.  No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas 

por meio eletrônico, na forma desta Lei. 

 

Art. 8º. As partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na audiência em que estiver presente seu 

representante, por ARMP (aviso de recebimento em mão própria). 

§ 1º As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos Procuradores que oficiem nos 

respectivos autos, pessoalmente ou por via postal. 

 

8. REEXAME NECESSÁRIO OBRIGATÓRIO ���� reexame necessário nos termos do art. 475 CPC. 

 

 

 

 

 

Art. 11.  Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário. 

 

9. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA (art. 15 da Lei 12.016/2009); 

 

10. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM LIMITAÇÕES ���� apesar de se aplicar contra a Fazenda Pública, sofre 

restrições: 

 

a)  proibição de tutela de urgência – liminar em mandado de segurança e tutela antecipada (art. 7º, §§ 2º e 5º, Lei 

12.016/09); 

 

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:  

§ 2º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.  

§ 5º. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada 

a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.  

 

Exceções: 

a) Lei 11.419/06 – processo 

eletrônico. Art. 9º. 

b) Lei 10.259/01 – juizados especiais 

federais. Art. 8º. 

Exceção: 

Juizado Especial Cível da Fazenda 

Pública (Lei 12.153/09). 
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b) proibição de concessão de tutela de urgência inaudita altera parte em mandado de segurança coletivo e ação civil 

pública em virtude da necessidade de oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público em 72 horas (art. 2º, da Lei 

8.437/1992). 

 

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer 

outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em 

ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. 

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato 

de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. 

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o 

respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.  

§ 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.          

 

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a 

audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta 

e duas horas. 

 

c) é amplamente permitido providências cautelares e antecipatórias no Juizado Especial Cível da Fazenda Pública (Lei 

12.153/09). 

 

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. 

 

Bons estudos ☺ 

Tire suas dúvidas através do blog! 

 


