
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2.288 - MS 
(2017/0167306-0)
  

RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE : ORGANIZACAO MUNDIAL PARA EDUCACAO PRE ESCOLAR 
ADVOGADO : LEONARDO TORRES FIGUEIRÓ  - MS015018 
AGRAVADO  : MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 
PROCURADOR : ALEXANDRE ÁVALO SANTANA  - MS008621 
T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 
EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE. 
RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE COTA 
PATRONAL. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. GRAVE LESÃO À 
ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADA.

1. O deferimento de pedido suspensivo é condicionado à ocorrência 
de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Seu 
manejo é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce um munus público, 
decorrente da supremacia do interesse estatal sobre o particular, cujo titular é a 
coletividade.

2. A suspensão constitui providência extraordinária, na qual o 
Requerente tem o ônus de indicar na inicial, de forma patente, que a 
manutenção dos efeitos da medida judicial que se busca suspender viola 
severamente um dos bens jurídicos tutelados.

3. Espécie em que a decisão sub judice  viabilizou, em cognição 
sumária, o pagamento de verba de grande monta. Tal determinação, somada ao 
estado de urgência e penúria econômica, compromete a administração das 
finanças do Requerente. Em outras palavras, a liberação dos recursos públicos, 
no caso dos autos, abala a ordem e a economia públicas. 

4. Além disso, pretende-se, na ação principal, a repetição de valores. 
A execução de uma futura sentença de procedência supõe o trânsito em 
julgado, bem como a inclusão no regime dos precatórios. Assim, a decisão 
objeto do pedido de suspensão representa o rompimento daquele sistema de 
pagamento dos débitos públicos.

5. Agravo interno desprovido.
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da CORTE 
ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Maria 
Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og 
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Sérgio 
Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Francisco Falcão e 
Raul Araújo. 
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Convocado o Sr. Ministro Sérgio Kukina. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. 
Brasília (DF), 20 de junho de 2018 (Data do Julgamento).

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
Presidente

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2.288 - MS 
(2017/0167306-0)
  

RELATÓRIO

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (Relatora): 

Trata-se de agravo interno interposto por ORGANIZAÇÃO MUNDIAL PARA 

A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – OMEP 

contra a decisão de fls. 195-199, em que deferi o pedido de contracautela para suspender os 

efeitos do decisum  prolatado pelo Desembargador Vladimir Abreu da Silva, nos autos da 

Apelação Cível n.º 0815596-22.2016.8.12.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul. 

Em suas razões, a parte Agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade 

do agravo interno, porque deixou de ser "intimada da decisão recorrida, [pois] nem sequer 

consta os nomes dos patronos na capa dos autos" (fl. 216).

Aduz que

"O Pedido de Suspensão de Liminar – PSL, foi interposto pelo 
Município de Campo Grande adverso, como substituto recursal, pois havia 
transcorrido in albis o prazo recursal e estava na iminência de receberem os 
gestores municipais as demais sanções previstas em lei, como multa-diária e 
sequestro das verbas retidas indevidamente (obrigação de fazer e não fazer 
contida na liminar).

Ocorre que a medida liminar foi deferida pelo Desembargador 
Relator do Recurso de Apelação Civil, em antecipação dos efeitos da tutela 
recursal e julgamento monocrático.

Logo, a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça não tinha e não 
tem competência para cassar, reformar ou suspender eficácia de medida 
liminar deferida horizontalmente no âmbito do próprio Tribunal de Justiça 
estadual ." (fl. 222)

Alega também que

"não houve comprovação nos autos de que os valores executados 
iriam causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas, tanto isso é verdade que, a municipalidade gasta mais de R$ 50,1 
milhões para duas empresas realizarem serviços de cascalhamento, patrola, 
mutirões de limpeza e podas; anunciou obras que somam mais de R$ 180 
milhões, tem o orçamento de 2018 previsto para R$ 3,7 bilhões; vai pagar o 
13º salário em dia; gastou duas vezes mais com uniformes escolares do que o 
ano passado (R$ 7,8 milhões; no ano passado, uniformes custaram R$ 3,8 
milhões); contrata sem licitação pelo menos sete empreiteiras a utilizar R$ 20 
milhões para realizar serviço de tapa buraco.

Importante mencionar ainda que, no caso de provimento do presente 
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agravo, os recursos obtidos que foram retidos indevidamente pela 
municipalidade, serão destinados para o atendimento as crianças e 
adolescentes, de acordo com o objeto social da entidade recorrente.

Resta evidente que, os valores pleiteados não causarão lesão ao 
patrimônio público, pelo contrário, irão ser destinados ao atendimento de 
crianças e adolescentes, devendo prevalecer a decisão transitada em julgada 
proferida pelo Desembargador Relator da Apelação Cível, considerando que 
a recorrente não recebe mais repasses da Prefeitura de Campo Grande-MS, 
correndo o risco de fechar as portas, conforme notícia anexo ." (fls. 225-226)

Afirma que, "se for concebido como ação, existe pendente perante o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Pedido de Suspensão de Liminar – PSL 

(1405472-94.2017.8.12.0000) idêntico ao presente, configurando litispendência, em virtude 

da tríplice identidade " (fl. 226).

Prossegue dizendo que 

"a parte Recorrida vem contribuindo com seu comportamento 
omissivo-comissivo, mensalmente, para o aumento do valor, ao não cumprir a 
decisão judicial, argumentando que os débitos contra a fazenda pública devem 
ser satisfeitos somente pelo regime do precatório.

Embora a execução pelo regime do sistema de precatórios seja uma 
das prerrogativas da fazenda pública, descumprir a decisão judicial 
intencionalmente, é comportamento próprio da fazenda que contribui para a 
formação e aumento do valor devido, caracterizando-se como comportamento 
contraditório, um abuso desse direito ." (fl. 237)

Requer, ao final, a reforma da decisão de fls. 195-199 para que sejam mantidos 

os efeitos da tutela recursal objeto do pedido de suspensão.

O Agravado apresentou a impugnação às fls. 283-291.

Incluído o feito na pauta de julgamentos da Corte Especial do dia 20/6/2018, o  

Advogado substabelecido, com reserva de poderes do Patrono da Organização Mundial para a 

Educação Pré-Escolar do Estado do Mato Grosso do Sul, requereu, na véspera (19/6/2018), o 

respectivo adiamento por uma sessão para que "possa elaborar e entregar memoriais sobre 

os presente caso aos Ministro componentes da col. Corte Especial " (fl. 301).

É o relatório.
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AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2.288 - MS 
(2017/0167306-0)
  
  

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE. 
RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE COTA 
PATRONAL. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. GRAVE LESÃO À 
ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADA.

1. O deferimento de pedido suspensivo é condicionado à ocorrência 
de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Seu 
manejo é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce um munus público, 
decorrente da supremacia do interesse estatal sobre o particular, cujo titular é a 
coletividade.

2. A suspensão constitui providência extraordinária, na qual o 
Requerente tem o ônus de indicar na inicial, de forma patente, que a 
manutenção dos efeitos da medida judicial que se busca suspender viola 
severamente um dos bens jurídicos tutelados.

3. Espécie em que a decisão sub judice  viabilizou, em cognição 
sumária, o pagamento de verba de grande monta. Tal determinação, somada ao 
estado de urgência e penúria econômica, compromete a administração das 
finanças do Requerente. Em outras palavras, a liberação dos recursos públicos, 
no caso dos autos, abala a ordem e a economia públicas. 

4. Além disso, pretende-se, na ação principal, a repetição de valores. 
A execução de uma futura sentença de procedência supõe o trânsito em 
julgado, bem como a inclusão no regime dos precatórios. Assim, a decisão 
objeto do pedido de suspensão representa o rompimento daquele sistema de 
pagamento dos débitos públicos.

5. Agravo interno desprovido.

  
  
  
  
  
  
  

VOTO

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (Relatora): 

Preliminarmente, indefiro o pedido de adiamento formulado na véspera do 

presente julgamento, pois a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar do Estado do 

Mato Grosso do Sul, ora Agravante, é representada por Advogado constituído desde 
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2/5/2016, quem, não obstante tenha substabelecido aos Drs. Leonardo Fernandes Ranna e 

Filipe Pedroza Antunes, reservou-lhe os poderes do mandato (fls. 264 e 302). Ademais, não 

está configurada nenhuma das hipóteses de suspensão do processo previstas no art. 313 do 

Código de Processo Civil.

Assim, à míngua de prejuízo à parte Agravante, prossigo na apreciação do 

presente recurso.

De início, atesto a tempestividade do agravo interno. Embora a decisão de fls. 

195-199 tenha sido publicada em 29/8/2017, a Agravante, deixou de ser intimada do decisum , 

conforme certidão de fl. 295. Diante dessa situação, o presente recurso interposto em 

14/11/2017 – sem a ocorrência que evento que evidencie o conhecimento do ato judicial em 

data anterior – merece trânsito.

Esclareço, por oportuno, a situação processual referente à presente 

controvérsia.

Consta dos autos que a Organização Mundial para Educação Pré-Escolar – 

OMEP ajuizou ação civil pública contra o MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE em que 

pleiteou o ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de cota patronal. Extrai-se 

da petição inicial o seguinte trecho:

"A entidade requerente é pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos, com utilidade pública federal, estadual e municipal, conforme 

declarações do Ministério da Justiça, sendo também Entidade de Fins 

Filantrópicos, conforme Ato Declaratório do Ministério da Previdência e 

Assistência Social – INSS, possuindo imunidade tributária. A entidade 

postulante está vinculada ao município desde 1997, por termos de convênio 

sucessivos, tendo como objeto a prestação de serviços sócio educativos para 

preservação e ampliação das ações de atenção e de atendimento a criança e 

ao adolescente de Campo Grande, em Regime de Cooperação Mútua com a 

Secretaria Municipal de Educação SEMED, e Secretaria de Políticas e Ações 

Sociais e Cidadania – SAS, atendendo exclusivamente às ações e diretrizes nos 

CEINFS, conforme especificação dos Termos de Trabalho.

Mesmo sendo responsável pelo passivo trabalhista e tributário 

referente aos convênios a Prefeitura Municipal não vem recolhendo os 

encargos referentes à quota patronal, que incidiriam sobre a folha de 

pagamento dos terceirizados, se apropriando, por erro material, dos valores 

correspondentes.

A entidade requerente deveria estar investindo em gratuidade de 

forma proporcional ao não recolhimento dos encargos tributários inerentes à 

quota patronal, como forma de dar concretude à filantropia (geradora da 
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imunidade tributária), estando em débito com a sociedade, correndo o risco, 

inclusive, de perder a certificação ." (fl. 85)

Indeferida a petição inicial, a Organização Mundial para Educação Pré-Escolar 

– OMEP interpôs recurso de apelação, ao qual o Relator, por decisão monocrática, deu 

provimento para a anular a sentença, bem como deferiu o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela para "determinar ao Município de Campo Grande que providencie, no prazo de 

cinco dias úteis, o repasse das verbas alusivas à contribuição patronal da recorrente, desde 

o mês do ajuizamento desta ação (maio de 2016)" (fl. 183).

Daí o Município de Campo Grande, ora Agravado, propôs pedido de 

suspensão, sustentando a potencialidade lesiva do decisum , de natureza grave, à ordem e à 

economia públicas.

Deferi o pleito de contracautela às fls. 195-199. 

Essa é a decisão atacada pelo presente agravo interno – o qual, todavia, não 

merece provimento.

À toda evidência, não há litispendência com o Pedido de Suspensão de 

Liminar n.º 1405472-94.2017.8.12.0000, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul. Primeiro, porque a decisão nele proferida foi, por mim, 

suspensa nos autos da Rcl n.º 34.289/MS, em razão da usurpação da competência do Superior 

Tribunal de Justiça. Segundo, porque, em 28/9/2017, a Presidência daquele Tribunal 

extinguiu aquele pedido suspensivo, sem resolução do mérito.

Na decisão ora recorrida, ressaltei que o deferimento de pedido suspensivo é 

condicionado à ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

públicas. Seu manejo é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce um munus público, 

decorrente da supremacia do interesse estatal sobre o particular, cujo titular é a coletividade.

Acrescentei que a suspensão constitui providência extraordinária, na qual o 

Requerente tem o ônus de indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos 

da medida judicial que se busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos 

tutelados. Nesse sentido, destaquei o seguinte precedente:

"Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. 

Necessidade  de comprovação  inequívoca  de sua ocorrência.  

Excepcionalidade da medida de contracautela  [...]. Em tema de suspensão de 

segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do 

writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de 

segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, 
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alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há 

de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a 

providência excepcional  [...]. Não basta,  para esse efeito,  a mera e unilateral  

declaração  de que, da execução da decisão concessiva do mandado de 

segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão 

comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela 

(ordem, saúde, segurança e economia públicas) . Pedido indeferido ." (SS 

1.185/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Presidente), DJ de 4/8/1998 – 

grifei.)

No caso em exame, reafirmo que o pedido de suspensão está bem fundado. 

A decisão objeto do pleito suspensivo – que, embora não tenha sido atacada 

por recurso, ainda produz efeitos em processo em curso – viabilizou, em cognição sumária, o 

pagamento de verba de grande monta. 

Tal determinação, somada ao estado de urgência e penúria econômica, 

compromete a administração das finanças do Agravado. Em outras palavras, a liberação dos 

recursos públicos, no caso dos autos, abala a ordem e a economia públicas. A uma, porque a 

sua redução prejudica sobremaneira a manutenção dos serviços que devem ser prestados pelo 

Poder Público local. A duas, porque o direito vindicado pela Agravante não é de fácil 

percepção (responsabilidade pelo pagamento dos encargos previdenciários decorrentes do 

convênio celebrado desde 1997). Essa situação recomenda que o cumprimento do decisum  

dê-se após a tramitação completa do processo judicial originário. Aliado a isso, diante de um 

eventual provimento judicial favorável ao Município de Campo Grande, a repetição dos 

valores poderá ser-lhe bastante custosa.

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do parecer proferido pelo 

Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República 

Denise Vinci Tulio, in verbis :

"In casu, o pedido de suspensão de liminar deve ser deferido, ante a 

demonstração do risco de lesão à economia, à ordem e à segurança públicas.

Parece clara a possibilidade de que a referida decisão que antecipou 

os efeitos da tutela tem o potencial de causar grave lesão à ordem e à 

economia públicas, na medida em que o pagamento imediato de elevado valor 

(cerca de R$ 8.000.000,00 – oito milhões de reais) a título de cota patronal 

pode, sim, prejudicar as obrigações do Município de Campo Grande/MS em 

áreas essenciais, como a saúde, segurança e educação. Tal circunstância, na 

verdade, evidencia o potencial lesivo aos interesses da coletividade, 

principalmente diante da grave crise econômica pela qual passa o País e da 
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provável irrepetibilidade de tal montante.

Com efeito, é de se ver que a prudência recomenda a suspensão da 

execução do julgado até a solução final da controvérsia.

Por outra perspectiva, ao que se pode compreender da causa de pedir da ação 

principal, pretende-se a repetição de valores. Nessas condições, a execução de uma futura 

sentença de procedência supõe o trânsito em julgado, bem como a inclusão no regime dos 

precatórios. A decisão objeto do presente pedido de suspensão representa o rompimento 

daquele sistema de pagamento dos débitos públicos.

Desse modo, mantenho hígida a decisão ora recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
AgInt  na

Número Registro: 2017/0167306-0 PROCESSO ELETRÔNICO SLS    2.288 / MS

Números Origem:  08121813120168120001  8121813120168120001

PAUTA: 20/06/2018 JULGADO: 20/06/2018

Relatora
Exma. Sra. Ministra  PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 
PROCURADOR : ALEXANDRE ÁVALO SANTANA  - MS008621 
REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
INTERES.  : ORGANIZACAO MUNDIAL PARA EDUCACAO PRE ESCOLAR 
ADVOGADO : LEONARDO TORRES FIGUEIRÓ  - MS015018 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ORGANIZACAO MUNDIAL PARA EDUCACAO PRE ESCOLAR 
ADVOGADO : LEONARDO TORRES FIGUEIRÓ  - MS015018 
AGRAVADO  : MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 
PROCURADOR : ALEXANDRE ÁVALO SANTANA  - MS008621 
T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Corte Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis 
Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe 
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. 
Ministra Relatora. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Francisco Falcão e Raul 
Araújo. 

Convocado o Sr. Ministro Sérgio Kukina. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
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