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I-

COLOCAÇÃO DA QUESTÃO ENVOLVENDO AS DEMANDAS CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA

Atualmente a sociedade está vivenciando a terceira etapa da reforma
processual, com a tentativa de superação de óbices ligados ao tempo de duração dos
processos. Contudo, vários problemas devem ser enfrentados, inclusive aqueles ligados à
fazenda pública.
Não se está falando tão-somente na execução (atividade sub-rogatória)
contra a fazenda pública, mas no cumprimento de maneira geral, principalmente
considerando as prerrogativas do ente público em juízo e o princípio da isonomia.

Dever é registrar, desde logo, que muitas vezes o sistema consagra a
desigualdade de tratamento justamente para o efetivo e real alcance da isonomia1.

Especificamente

em

relação

à

fazenda

pública,

ainda

hoje

permanecem questionamentos quanto à suposta violação ao princípio da isonomia
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Assim, como bem apontam Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel
Dinamarco, “a aparente quebra do princípio da isonomia, dentro e fora do processo, obedece exatamente ao
princípio da igualdade real e proporcional, que impõe tratamento desigual aos desiguais, justamente para que,
supridas as diferenças, se atinja a igualdade substancial”. Teoria geral do processo. 21ª edição. São Paulo :
Malheiros, 2005, p. 55.
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existente no art. 188 do CPC envolvendo prazo diferenciado para contestar e recorrer
quando a parte for a fazenda pública ou o Ministério Público2.

A questão que deve ser enfrentada é se há justificativa constitucional (e
mesmo infraconstitucional - art. 125, I, do CPC)3 para tratamento diferenciado, o que
também pode ser visto em outras situações, como no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, no art. 475 do CPC4, dentre outros exemplos.
Aliás, no que respeita a fazenda pública, as prerrogativas processuais5
comumente provocaram discussão quanto à eventual violação ao princípio da isonomia. O
que procura o legislador infraconstitucional, a bem da verdade, é aplicar o princípio da
isonomia tratando igual os iguais e desigual os desiguais, quer nos casos envolvendo a
fazenda pública, o Ministério Público, o consumidor, etc, alcançando a efetiva e real
isonomia6.
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Como aduz Roberto Rosas: “Pedro Baptista Martins e Pontes de Miranda justificaram essa prerrogativa no
avultado complexo da administração pública, que se socorre de informações com grandes dificuldades, pois,
muitas vezes, os dados ou documentos não estão acessíveis”. Direito processual constitucional – princípios
constitucionais do processo civil. 3ª edição. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999, p. 39.
3
É necessária a verificação de subsídio para esse tratamento diferenciado, considerando que o princípio em
questão apresenta-se ao legislador, para a elaboração de leis que efetivamente assegure essa igualdade, e
também ao juiz, “para que na parte que lhe for facultada a discricionariedade, garanta tratamento isonômico
às partes, vale dizer, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida exata de sua
desigualdade, tanto na vida quanto no processo”. NETO, José Cretella. Fundamentos principiológicos do
processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 55.
4
Em que pese este artigo constituir-se mais uma prerrogativa da fazenda púbica, há muito vem sendo
combatido por alguns estudiosos, sob o argumento de que viola o princípio da isonomia. Roberto Rosas
entende que: “além de uma excrescência, é também uma desigualdade, pois essas pessoas jurídicas têm corpo
de defensores habilitados às defesas”. Direito processual constitucional – princípios constitucionais do
processo civil. 3ª edição. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999, p. 40.
5
Essas prerrogativas decorrem de seu regime jurídico diferenciado, preponderando o interesse público, a
impenhorabilidade de bens e a presunção de legitimidade de seus atos. Como bem informa Flávio Luiz
Yarshell, “não há dúvida de que a desigualdade real entre a Fazenda Pública e os indivíduos justifica um
tratamento diferente. O problema todo reside em encontrar os limites segundo os quais a Fazenda Pública
pode ser tratada de forma distinta. Não apenas o fato de os bens da Fazenda Pública serem impenhoráveis
justifica o tratamento diferenciado, não apenas a separação estrutural de Poderes, essencial à própria
existência e funcionamento do Estado, justifica tratamento diferente, mas também o próprio modo de ser da
Fazenda em relação aos indivíduos o justifica”. A execução e a efetividade do processo em relação à fazenda
pública. In Direito processual público. Carlos Ari Sundfeld e Cassio Scarpinella Bueno (Coord.). 1. ed. 2.
tiragem. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 214.
6
Como ressalta Nelson Nery Júnior, ao abordar especificamente o art. 188 do CPC: “O benefício do prazo
vem constituir-se como afirmação e efetivação do princípio, traduzindo-se como medida de equidade, pois
trata partes desiguais (Fazenda e Ministério Público) desigualmente, atuando em prol da igualdade substancial
de que já falamos”. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 6ª edição. São Paulo : RT, 2000, p.
47.
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Já no âmbito da execução de decisões judiciais, as prerrogativas
permanecem mesmo após as últimas reformas processuais, considerando que o
pagamento de quantia em regra deve ser feito mediante precatório requisitório e
respeitada a ordem de credores. Nesse aspecto, mesmo após o advento da lei 11.232/05,
ainda foi mantido o sistema as prerrogativas ligadas a autonomia da execução, a
subsistência dos embargos do devedor e o pagamento via precatório.

Contudo, esta assertiva é feita apenas em primeira análise. Na
verdade, mister é enfrentar se as novas reformas alteraram de alguma forma o papel da
fazenda pública nas demandas envolvendo quantia.

Enfim, a discussão acerca da crise na execução ganha força nos dias
atuais, e ganha múltipla proporção nas demandas contra a fazenda pública. Contudo, o
novo processo civil procura estimular o jurisdicionado, garantindo-lhe tutela jurisdicional
(antecipatória ou final)

mais efetiva e célere mesmo quando se trata de demanda

envolvendo a fazenda pública, como se pretende demonstrar.

Na verdade, torna-se necessário repensar as técnicas de cumprimento
das decisões judiciais proferidas contra as pessoas de direito público, evitando-se que as
suas prerrogativas processuais acabem por gerar violação aos direitos fundamentais.
II- REGIME JURÍDICO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DE QUANTIA CONTRA A
FAZENDA

Com a implementação das reformas dos últimos anos (ou das últimas
décadas), percebe-se claro incentivo ao sincretismo processual, mitigando-se a
“autonomia” dos livros do CPC. No caso específico do sincretismo entre conhecimento e
execução, não é possível mais conceituar a sentença de mérito como pronunciamento
final, mas apenas o ponto de ligação entre duas fases do mesmo processo7. A sentença,
portanto, constitui pronunciamento judicial de ligação entre as fases de conhecimento e
cumprimento.

7

Sobre o assunto, com maior aprofundamento, ver meu O cumprimento da sentença e a 3ª etapa da reforma
processual: primeiras impressões. Revista de Processo. n. 123. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
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Por outro lado, nas demandas contra a fazenda pública, mister analisar
o cumprimento das decisões, consoante as novas disposições processuais advindas da
Lei 11.232/05.

Com efeito, aspectos políticos e jurídicos indicam a necessidade de
tratamento diferenciado nas execuções de quantia (e somente estas) contra a fazenda
pública. Trata-se, é sempre bom recordar, de procedimento diferenciado ligado aos arts.
100 da CF/88 c/c 730 a 732 do CPC, com quitação do crédito mediante precatório
requisitório8, diante inalienabilidade e impenhorabilidade dos bens públicos9.
Aliás, bem a propósito, o sistema de cumprimento ampliado pela Lei
11.232/05 manteve praticamente o mesmo tratamento anterior no que concerne as
decisões pecuniárias contrárias à fazenda pública: citação, embargos do devedor (art. 741
do CPC) e posterior pagamento em regra mediante precatório requisitório e apenas em
caso de definitividade do título executivo10-11.
8

Exceto as chamadas ordens envolvendo pequeno valor e as hipóteses de seqüestro de verba pública, que
apenas merecem o registro, já que são situações alheias aos limites deste trabalho.
9
“Sendo a penhora um dos alicerces de processo de execução por quantia certa, a constrição de um
determinado bem (para ulterior alienação em hasta pública, em atividade sub-rogatória do Poder Judiciário),
inviabilizada fica esta modalidade de execução. Os bens do domínio público, como se sabe, são inalienáveis –
portanto, impenhoráveis em nosso ordenamento jurídico – de modo que sua expropriação, para satisfação de
um crédito, torna-se impossível, daí a necessidade de elaboração de um regramento diferenciado. De outra
parte, não pode o credor ser privado de seu direito, nem mesmo quando este crédito opera-se contra o
Estado”. QUEVEDO, Paulo Alexandre Ney. O regime especial de execução por quantia certa contra a
Fazenda Pública. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo: Dialética, v. 26, 2005, p. 112.
10
De fato, prevalece o entendimento de que, após a EC 30/2000, com a redação dada ao art. 100, parágrafo 1º,
da CF/88 (isso sem falar no art. 2º-B, da Lei 9.494/97), resta vedada a execução provisória contra a fazenda
pública envolvendo quantia, considerando a expressão sentenças transitadas em julgado constante no
dispositivo constitucional. Sobre o tema ver RE 272.625 (2ª Turma –STF – Rel. Min. Maurício Corrêa) e
REsp 692015 / RS (1ª Turma -STJ – Rel. Min. Luiz Fux – J. em 21.06.2005 – DJ de 01.08.2005, p. 340 inclusive citando vários outros precedentes daquela Corte). O tema, ainda polêmico, não possui unanimidade
doutrinária e jurisprudencial. No próprio STJ houve o julgamento do REsp 702.264 (Rel. Min. Teori Albino
Zavascki – DJU de 19/12/05), mitigando a restrição da execução provisória contra a fazenda, permitindo a
liquidação e o seu próprio processamento até os embargos do devedor, suspendendo-se a partir daí. Já
Ricardo Perlingeiro afirma que: “permitir que seja expedido um precatório em sede de execução provisória é,
indiretamente, um meio de burlar a ordem de preferência, ‘guardando lugar na fila’ para favorecer aqueles
que têm expectativa de direito, em detrimento dos que já obtiveram um título definitivo”. Redefinição dos
papéis na execução de quantia certa contra a fazenda pública . R. CEJ. Brasília, n. 31, outubro/dezembro
2005, p. 71. Ora, se a atividade executiva, com pagamento via precatório, contém restrição, o mesmo não se
pode dizer das decisões enquadradas nos arts. 461 e 461-A, eis que nestas hipóteses não há que se falar e
prerrogativa da fazenda pública e nem mesmo pagamento por precatório, como restará claro no próximo item.
11
Comentando o art. 2º-B da Lei 9.494/97, ensina Cassio Scarpinella Bueno que “o dispositivo exige o
trânsito em julgado para início da execução do julgado. A execução provisória, destarte, está eliminada nas
hipóteses referidas no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97. Isso quer dizer que nem sequer é possível a execução
provisória enquanto pendem de exame perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
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Aliás, mais do que tudo isto, ao que parece a própria autonomia da
execução foi mantida, não cabendo falar em sincretismo entre fases de conhecimento e
execução. Logo, é razoável aduzir que o credor de quantia envolvendo a fazenda não foi
prestigiado nas últimas reformas12.

Contudo, será que nos dias atuais ainda se justifica a satisfação do
credor de título judicial contrário à fazenda apenas ocorrer após um longo e autônomo
processo de execução?

Em pleno Século XXI há forte preocupação com as demandas movidas
contra a fazenda pública, inclusive no que respeita à satisfação do credor mediante
precatório requisitório13
Destarte, a execução forçada contra a fazenda pública (e sua
permanência pós-reformas) no regime especial envolvendo quantia, vem recebendo
severas críticas da doutrina especializada, considerando a falta de maior poder de
efetivação da decisão pelo próprio judiciário, inclusive utilizando as medidas coercitivas
previstas no art. 461 do CPC (especialmente a multa diária incidindo pessoalmente na
pessoa do agente público ou sobre a própria pessoa jurídica de direito público14), além da

recursos especiais e extraordinários, respectivamente, ou seus agravos derivados”. O poder público em juízo.
2ª edição. São Paulo : Saraiva, 2003, p. 181.
12
Sobre o tema, entendem Flávio Cheim Jorge, Fredie Didier Jr e Marcelo Abelha Rodrigues que: “não
haveria a menor razão para o legislador (o mesmo que extinguiu os embargos para o jurisdicionado comum)
ter dado tratamento isolado e especial para a Fazenda Pública, mantendo a figura dos embargos, se não fosse
para aplicar todo o regime típico dos próprios embargos. Seria de um paradoxo e surrealismo inaceitável.
Assim, mais do que um simples artigo perdido num universo que não lhe pertence (embargos à execução de
sentença dentro do Livro II do CPC), o art. 741 não está ali por acaso, e sim porque o legislador quis – essas
surpresas não ocorrem por acaso – dar à Fazenda Pública mais um privilégio: o de ser executada por processo
autônomo e o de poder reagir usando os embargos do executado, com todos os benefícios que disso resulta,
excluindo-a, pois, do regime jurídico de cumprimento da sentença para pagamento de quantia prevista nos
arts. 475-J e s. do CPC”. A terceira etapa da reforma processual. São Paulo : Saraiva, 2006, p. 200.
13
Isso sem falar nas hipóteses de não pagamento ou de parcelamento de precatório, o que configura mais um
sério obstáculo a ser enfrentado pelo jurisdicionado. Todas essas preocupações levam ao necessário repensar
do papel da fazenda e do próprio Poder Judiciário no âmbito da efetividade da tutela jurisdicional.
14
Sobre o cabimento de multa contra a pessoa jurídica de direito público, ver TALAMINI, Eduardo. Tutela
relativa aos deveres de fazer e não fazer. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 241. Particularmente
entende-se que a maior efetividade à decisão judicial será encontrada caso a multa venha incidir diretamente
na pessoa do agente, provocando pagamento personalíssimo e alheio a figura do precatório. Ainda no tema,
defende Juvêncio Vasconcelos Viana que: “o importante, parece-nos, é fazer o agente recalcitrante, real
descumpridor da determinação judicial, ‘sentir no bolso’o valor fixado a título de multa. É preciso que ocorra
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intervenção pelo ente público maior15. Talvez a implementação de tais medidas, que não
encontra unanimidade no aspecto doutrinário e jurisprudencial, poderia provocar a melhor
tutela do direito material16, evitando a eventual inadimplência da pessoa de direito público
em relação aos precatórios vencidos17. Será que realmente ocorre execução (atividade
sub-rogatória e substitutiva) forçada de quantia contra a fazenda pública, ou há o sentido
de colaboração do gestor publico em atender ao pagamento requisitado, observando a
ordem de credores?

As últimas reformas deixaram passar boa oportunidade para solucionar
este problema, inclusive ensejando maior força às ordens judiciais envolvendo a quitação
de precatórios requisitórios. Como dito, as alterações implementadas pela lei 11.232/05
foram tímidas em relação as demandas envolvendo a pessoa jurídica de direito público,
considerando que permaneceu a autonomia da execução, com o sistema de pagamento
via precatório, além do cabimento dos embargos do devedor (art. 741 do CPC)18.
no sistema essa ‘mudança de foco’quanto à incidência da medida pecuniária”. Efetividade do processo em
face da fazenda pública. São Paulo : Dialética, 2003, p. 268.
15
Marcelo Lima Guerra, em artigo clássico, defende a possibilidade de outras técnicas visando implementar
maior efetividade à tutela de quantia, não substituindo o regime de precatório, mas aprimorando-o. De acordo
com suas lições: “Como é amplamente sabido, todo o sistema dos precatórios depende, na prática, do
cumprimento de um ato pelo Poder Público, a saber, a inclusão no orçamento da entidade devedora de verbas
necessárias ao pagamento do débito expresso no precatório. Também é notório que a insuficiência dos
remédios expressamente previstos no ordenamento para combater o descumprimento da decisão judicial que
determina a prática desse ato, tem levado a que o Poder Público a reiteradamente deixe de praticar o referido
ato, em inaceitável e intolerável atitude de desrespeito ao Estado constitucional”. Em seguida, conclui: “é
precisamente para obter o cumprimento deste ato, de importância tanscendental na execução contra a Fazenda
Pública, que se revela de grande utilidade a aplicação dos meios executivos acima analisados, a saber, a
intervenção judicial e a multa diária contra aquele agente público a quem cabia, concretamente, a
responsabilidade e o dever de determinar a inclusão da verba necessária para o pagamento do precatório. Tais
remédios evidenciam-se como capazes e adequados para preservar a eficácia de uma sistemática notoriamente
insuficiente, como é a dos precatórios, a qual vem sendo transformada em uma aviltante forma do Poder
Público subtrair-se ao regime constitucional”. Execução contra o Poder Público Revista de Processo n. 100.
São Paulo : Revista dos Tribunais, p. 80.
16
Utiliza-se esta expressão para designar medidas aptas ao melhor atendimento ao direito pleiteado, sem
dilações indevidas, com celeridade e efetividade, inclusive atendendo aos preceitos constitucionais (art. 5º,
XXV, LIV e LXXVIII).
17
Preocupação interessante é a apontada por Juvêncio Vasconcelos Viana ao aduzir que: “o precatório foi,
historicamente, colocado no sistema como meio de evitar privilégios entre os credores do Estado. O que não
se pode conceber é, em tempos modernos, em meio a um Estado que se afirma democrático e de direito, haja
o descumprimento de tais ordens, e o meio idealizado como assegurador da moralidade torne-se um violador
dessa”. Efetividade do processo em face da fazenda pública”. São Paulo : Dialética, 2003, p. 32.
18
Necessário registrar as críticas de Luiz Rodrigues Wambier envolvendo os embargos do devedor na
execução contra a fazenda pública oriunda de título judicial. Segundo suas lições: “segundo pensamos, não há
motivo, seja de ordem teórica ou prática, que justifique a manutenção dos embargos à execução fundada em
título judicial, movida contra a Fazenda Pública”. Em seguida, conclui que “a manutenção do sistema
tradicional para a execução contra a Fazenda Pública, com a necessidade de nova citação para a execução e a
possibilidade de apresentação de embargos à execução dotados de efeito suspensivo ope legis (cf. art. 739,
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Aliás, nas execuções de títulos extrajudiciais o procedimento também
permanece inalterado, com a inscrição e pagamento por meio de precatório requisitório.

Contudo, como já mencionado, há a necessidade de repensar o papel
da fazenda pública, considerando que as técnicas de cumprimento dos arts. 461 e 461-A
por vezes provoca uma melhor tutela do direito.
III- DA INEXISTÊNCIA DE MAIORES RESTRIÇÕES ENVOLVENDO A EFETIVAÇAO
DAS DECISOES MEDIANTE AS TÉCNICAS DOS ARTS. 461 E 461-A.

Não se deve esquecer o enquadramento do tema central do presente
ensaio: o redimensionamento do sistema de cumprimento das decisões judiciais
contrárias à fazenda pública.

Com o advento da lei 11.232/05 houve uma clara separação no sistema
de cumprimento, tendo em vista que, com o encerramento (em regra) da autonomia da
execução, dar-se-á a satisfação pelas técnicas dos arts. 461, 461-A e 475-J. Por outro
lado, no que respeita as credores da fazenda pública, já foi observado que pouco foi
alterado em relação ao sistema anterior.

De outra banda, há ainda a necessidade de se observar que muitas
demandas envolvendo a fazenda pública são implementadas mediante as técnicas dos
arts. 461 e 461-A. Nestas, a princípio não há prerrogativa processual da fazenda em juízo.

Destarte, são duas situações bem diferentes. Uma é condenar a
fazenda a pagar, e outra é impor à pessoa de direito público um fazer. Alguns podem
afirmar que quase todo fazer impõe, mesmo que indiretamente, um dispêndio patrimonial.

§1.º, que estabelece que os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo, contribui para a que esta
modalidade de execução tenha duração extremamente excessiva, e não favorece a realização de um dos
principais objetivos das reformas realizadas nos últimos tempos”. Sentença civil: liquidação e cumprimento.
São Paulo : Revista dos Tribunais, 2006, pp.441 e 442.
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Tal assertiva é verdadeira, mas sabendo que se trata de técnica para
melhor tutela do direito e que há o dever do Judiciário garantir o direito fundamental do
cidadão, mister ponderar os valores jurídicos em discussão em cada demanda judicial.
Assim, será uma prestação de fazer, enquadrável no art. 461 do CPC e
não no art. 730 daquele diploma, mesmo quando a conduta impõe conotação
pecuniária(ex. fornecimento de medicamento, tratamento médico, depósito de quantia
necessária para operação, etc19). Destarte; será tutela específica20 não gerando qualquer
atividade de expropriação pecuniária.

Nesse caso, em que pese o reflexo pecuniário (por vezes o
medicamento ou o tratamento médico pode gerar despesa até superior a muitos créditos
inscritos em precatório) trata-se de ordem judicial contendo um fazer, inclusive sendo
passível de utilização das medidas de apoio do CPC. Parece ilógico um fazer que impõe
pagamento, mas é a solução que vem sendo encontrada pela ordem jurídica para
salvaguardar direitos do cidadão em colisão com as prerrogativas da fazenda pública.
Aliás, esse cumprimento do fazer deve ser realizado atendendo ao
sincretismo processual, com as técnicas do art. 461 do CPC e sem a necessidade de
instauração de nova relação processual.

Mister observar exemplos comuns na prática forense: tratamento de
saúde, fornecimento de medicamento ou operação médica no exterior com elevado custo.
Condenar a pagar quantia não poderia (diante das prerrogativas já apontadas), mas
determinar um fazer (custear o tratamento, entregar o medicamento, etc) é plenamente
19

Sobre o assunto, ver no STJ o seguinte precedente: REsp n.º 494.886/RS (Rel. Ministro José Arnaldo da
Fonseca, DJ de 28.06.2004), com a seguinte ementa: "Processo civil. Execução de sentença. Implante de
pensão. Obrigação de fazer. Inobservância. Ato atentatório à dignidade da justiça. Multa. A sanção prevista
no art. 601 do CPC tem suporte em análise circunstancial. súmula 7 do STJ. Multa diária. Possibilidade. A
multa prevista no art. 601 do Código de Processo Civil tem suporte em análise circunstancial vedada em
Recurso Especial. O implante do pagamento de pensão constitui obrigação de fazer, possibilitando a
cominação de astreintes por sua inobservância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto,
desprovido.". Ver também REsp 638806 (DJ de 24.11.2004) e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região o
acórdão relatado pelo Juiz Ricardo Regueira (Agravo de Instrumento n. 116680 Processo:
200302010093664/RJ, 1ª Turma. J. em 02/03/2004).
20
É chamada de específica pela necessidade de maior aproximação do processo ao direito material. Utilizando
as lições de Ada Pellegrini Grinover, a tutela específica é “um conjunto de remédios e providências que visam
dar especificamente aquilo a que a parte tem direito”. Tutela jurisdicional das obrigações de fazer e não
fazer. Revista AJURIS, 65, Porto Alegre : Ajuris, p. 127.
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admissível e foge das diretrizes estabelecidas no art. 730 do CPC)21. Devem ser bem
sopesados os bens jurídicos discutidos nas demandas envolvendo a fazenda pública,
evitando-se que o sistema do pagamento por precatório possa frustrar direitos
fundamentais.
E qual é a diferença entre pagar e fazer? Talvez há a necessidade de
repensar o sistema de precatório requisitório e a própria execução por expropriação –
atividade substitutiva e expropriatória, permitindo que em casos específicos possa se
garantir um pagar sem precatório e diverso de pequeno valor, diante da análise dos
direitos fundamentais em discussão. Por quê não se aproximar as técnicas de
cumprimento dos arts. 461 e 475-J, como sugere a lei 11.232/05, também para os casos
envolvendo a fazenda pública?

Não se está com isso pretendendo romper o sistema de precatório. Ele
é imprescindível para atendimento das prerrogativas e garantias constitucionais da
fazenda pública, mas apenas se enfrenta a necessidade de aproximação das técnicas de
cumprimento previstas no sistema22.

Contudo, tal entendimento talvez não prevaleça na prática. Exemplos
como estes se solucionam de forma muito mais efetiva e célere com requerimento
fundado no art. 461, impondo um fazer, se comparado com pedido de pagamento de tal

21

Ricardo Perlingeiro também enfrenta exemplo semelhante, indo mais além ao concluir que: “de toda sorte,
estou seguro de que, sendo estritamente necessário o pagamento imediato, sem que haja condições de o credor
aguardar o cumprimento voluntário sob o regime do precatório, é seu direito exigir do Estado uma execução
forçada, em que a Fazenda Pública, quando muito, terá oportunidade para demonstrar que o desembolso da
quantia acarretará dano ao interesse público”. Redefinição dos papéis na execução de quantia certa contra a
fazenda pública . R. CEJ. Brasília, n. 31, outubro/dezembro 2005, p. 73.
22
Aliás, sobre a aproximação das técnicas de cumprimento, vale afirmar que vem ganhando força a
possibilidade de imputação de multa do art. 461 na execução de quantia, visando maior efetividade à
expropriação, nos casos em que o devedor deixa de indicar um bem à penhora. Como ensina Marcelo Lima
Guerra, em lições anteriores à lei 11.232/05, “não é lícito utilizar a cominação de multa diária para que o
devedor pague, simplesmente, a dívida exeqüenda, porque isso significa eliminar, virtualmente, a
possibilidade assegurada pela lei processual de ajuizar embargos, após seguro o juízo. Contudo, revela-se de
extrema conveniência a imposição de multa diária, após esgotado o prazo para pagar ou nomear bens à
penhora, para compelir o devedor a nomear à penhora dinheiro. Recaindo a penhora sobre dinheiro, o sucesso
da execução por quantia já está plenamente garantido, preservando ainda a possibilidade do devedor embargar
a execução. Daí porque o emprego da multa diária se impõe, na fase inicial da execução, enquanto ainda não
delimitada a responsabilidade patrimonial do devedor, pela penhora, não como alternativa à expropriação
forçada, mas para torná-la plenamente efetiva, levando a que a constrição judicial já recaia sobre numerário
suficiente para satisfazer o crédito”. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São
Paulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 154.
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quantia, diante das prerrogativas da fazenda nas demandas envolvendo pecúnia. O
sistema do precatório, em última análise, poderá em alguns casos frustrar o atendimento
às garantias e aos direitos fundamentais.
In casu, é fácil perceber que as técnicas do art. 461 possuem maior
viabilidade e podem gerar uma melhor tutela do direito do que aquelas do art. 730 do
CPC, inclusive no que respeita ao fator tempo, pelo menos mantida interpretação literal
dos dispositivos legais em comento.

Enquanto nas hipóteses do art. 461 o que se discute é uma ordem,
impondo uma conduta, nas do art. 730 há necessidade de atendimento a ordem de
credores, devendo ser resolvida mediante precatório requisitório, à exceção dos credores
de menor valor23.

Aliás, nas técnicas de fazer e não fazer não se analisa como objeto
principal a quantia, por várias razões: i) não é o valor pecuniário que está sendo objeto de
ordem judicial; ii) não se trata de expropriação pecuniária contrária à fazenda pública; iii)
não se está burlando qualquer ordem de credores. Se houver reflexo pecuniário, isto
ocorre em virtude do caráter eminentemente econômico da sociedade atual.

Por outro lado, nada impede que algumas matérias de defesa podem
ser apresentadas pela fazenda pública, como as constantes nas Leis 4.348/64, 8.437/92,
6.021/66 e 9.494/97, ou mesmo o pedido de suspensão24 previsto nas Leis 4.348/64 e
8.437/92. Contudo, se determinado caso concreto não se enquadrar nas exceções, não
se vislumbra restrição ao cabimento de ordens judiciais contrárias à fazenda impositivas

23

Contudo, nada impede que nas demandas com pedidos cumulados, ocorra também a cumulação das formas
de cumprimento, como, v.g., ocorre no mandado de segurança impetrado por servidor visando a nulidade do
processo administrativo disciplinar que culminou com sua demissão, além da reintegração e pagamento dos
valores que deixou de perceber. In casu, as duas primeiras devem ser cumpridas mediante as técnicas do art.
461 e o a última ensejará pagamento via precatório requisitório.
24
Sobre o tema ver NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão de sentença e de liminar. Revista de Processo n.
97. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança. São
Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao
poder público. São Paulo Revista dos Tribunais, 2005 e VILLELA, Gilberto Etchaluz. A suspensão das
liminares e das sentenças contra o poder público. Porto Alegre : Síntese, 1998.
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de condutas dos arts. 461 e 461-A, mesmo em caso de reflexo pecuniário, devendo a
fazenda manter em seu orçamento rubrica específica para tais ordens25.

Não se deve olvidar que as situações ora elencadas (custeio de
tratamento, fornecimento de medicamento, etc) são cada vez mais comuns na prática,
devendo as pessoas de direito público já possuir em seu orçamento rubrica específica e
diversa daquela que contém a ordem de credores envolvendo quantia, para suportar as
ordens judiciais com reflexos pecuniários, dentro da razoabilidade e evitando o chamado
efeito multiplicador.

Nestes casos, eventualmente também poderá ser argüida pela
demandada a presença de periculum in mora inverso, em razão do interesse público ao
equilíbrio orçamentário e à isonomia entre os pacientes submetidos aos tratamentos de
saúde, e que podem não estar recebendo o medicamento determinado pela ordem
judicial. Tais argumentos, contudo, devem ser analisados de acordo com cada caso
concreto e dentro de um padrão razoável de proporcionalidade e razoabilidade.

25

Aliás, tratando especificamente do fornecimento de medicamento, entende Rita Gianesini que o “Estado,
portanto, terá de obter o medicamento para efetivar a tutela. Obviamente, ele tem na rubrica específica a
aquisição de medicamentos. Terá de suplementar esta rubrica para adquirir aquele medicamento específico
que está faltando no seu estoque em atenção à decisão jurisdicional. Como compatibilizar esta aquisição com
a contabilidade pública? Parece-me que esta questão jurídica tem de ser levada decisivamente ao
departamento financeiro do Estado. O Estado deve prever nessa rubrica uma forma de suplementação de
verbas em função de eventual concessão de tutela antecipada porque o orçamento não é elástico”. Debatestutela antecipada e execução provisória contra a fazenda pública. In Direito processual público. A fazenda
pública em juízo. Carlos Ari Sundfeld e Cassio Scarpinella Bueno (coords). 1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo :
Malheiros, 2003, p. 190.

