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ARTIGO 7.° 

MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAs1 

Lei 1.533/1951 

Art. 7.° Ao despachar a inicial, o juiz or
denará: 
1 - que se notifique o coator do conteú
do da petição, entregando-lhe a segunda 
via apresentada pelo requerente com as 
cópias dos documentos a fim de que, no 
prazo de 15 (quinze) dias preste as infor
mações que achar necessárias. (Redação 
dada pela Lei 4.166/1962). (Prazo: vide 
Lei 4.348/1964). 
11 - que se suspenda o ato que deu motivo 
ao pedido quando for relevante o funda
mento e do ato impugnado puder resultar 
a ineficácia da medida, caso seja deferida. 

lei 12.016/2009 

Art. 7.° Ao despachar a inicial, o juiz or
denará: 
1 - que se notifique o coator do conteúdo 
da petição inicial, enviando-lhe a segun
da via apresentada com as cópias dos do
cumentos, a fim de que, no prazo de 10 
(dez) dias, preste as informações; 
11 - que se dê ciência do feito ao órgão de 
representação judicial da pessoa jurídica 
interessada, enviando-lhe cópia da inicial 
sem documentos, para que, querendo, in
gresse no feito; 
111 - que se suspenda o ato que deu motivo 
ao pedido, quando houver fundamento re
levante e do ato impugnado puder resultar 
a ineficácia da medida, caso seja finalmen
te deferida, sendo facultado exigir do im
petrante caução, fiança ou depósito, com 
o objetivo de assegurar o ressarcimento à 
pessoa jurídica. 
§ 1.° Da decisão do juiz de primeiro grau 
que conceder ou denegar a liminar caberá 
agravo de instrumento, observado o dis
posto na Lei 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - Código de Processo Civil. 

1. Doutor e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC
SP). Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Univer
sidade Potiguar (UNP). Diretor de Relações Internacionais daAJUFE - Associação dos 
Juízes Federais do Brasil. Desembargador no Tribunal Regional Federal da 5." Região 
(TRF5). 
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§ 2.° Não será concedida medida liminar 
que tenha por objeto a compensação de 
créditos tributários, a entrega de mercado
rias e bens provenientes do exterior, a re
classificação ou equiparação de servidores 
públicos e a concessão de aumento ou a 
extensão de vantagens ou pagamento de 
qualquer natureza. 
§ 3.° Os efeitos da medida liminar, salvo 
se revogada ou cassada, persistirão até a 
prolação da sentença. 
§ 4.° Deferida a medida liminar, o proces
so terá prioridade para julgamento. 
§ 5.° As vedações relacionadas com a con
cessão de liminares previstas neste artigo 
se estendem à tutela antecipada a que se 
referem os arts. 273 e 461 da Lei 5.869, de 
11 janeiro de 1973 - Código de Processo 
Civil. 

Sumário: 1. Introdução-2. O que mudou -3.Análisearticulada do art. 7.o da Lex 
nova; 3.1 O inciso I do capute a notificação do coator; 3.2 O inciso \I do capute 
a questão da dupla defesa; 3.3 O inciso 11\ do caput e o problema da caução; 3.4 
O § 1.° e o cabimento do agravo contra a decisão acerca da liminar; 3.5 O § 2.° 
e as restrições às liminares; 3.6 O § 3.° e a duração dos efeitos da liminar; 3.7 O 
§ 4.° e a prioridade do processo com liminar concedida; 3.8 O § 5.° e a extensão 
das vedações à tutela antecipada - 4. Conclusão. 

1. Introdução 

Em seu art. 7.°, que nos coube comentar, a Lei 12.016 demonstra bem suas 
características. 

Cuida o dispositivo das providências iniciais do procedimento do wrít. Estabe
lece o que deve fazer o Juiz ao despachar a inicial, trata da notificação da autoridade 
coatora e da nova determinação no sentido de que dê-se ciência, à pessoa jurídica 
a que esta pertence, do ajuizamento do mandado de segurança. 

Cuida, sobretudo, da liminar, abrindo agora explicitamente ao julgador do caso 
a possibilidade de exigir caução,fiança ou depósito, para assegurar o ressarcimento 
da pessoa jurídica, diz que é o agravo de instrumento o recurso cabível quanto à 
decisão que a defere ou nega, consolida a legislação anterior quanto às hipóteses 
em que não será concedida essa providência urgente - quer entendida como ex
pressão da proteção cautelar, quer considerada como tutela antecipatória-, bem 
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como estabelece a duração dos efeitos dela, acrescendo que os processos em que 
ela for concedida passam a ter prioridade para julgamento. 

Dessarte, é possível, aqui, sem sombra de dúvida, fazer coro com Nelson 
Nery Jr., para quem "O texto da lei não é bom e contém muitas falhas, que podem 
causar mais problemas do que resolvê-Ios"2, e ademais "pouco ou nada avançou 
relativamente ao texto da lei anterior"3. 

Não que não haja coisas positivas. Como diz Cassio Scarpinella Bueno, um 
dos objetivos da nova lei, como se depreende, aliás, da leitura de sua exposição 
de motivos, foi o de incorporar avanços e consolidar a doutrina e jurisprudência 
referente aos temas nela regulados,4 o que se fez competentemente e, muito a pro
pósito, no art. 7.0, ora em comento. 

Mas o mesmo autor adverte: 

"a nova lei também consolidou a parte menos nobre do mandado de se
gurança, aquela que, de acordo com a melhor doutrina que se formou sobre 
o assunto, critica - e o faz veementemente - institutos como a 'caducidade' 
da medida liminar; a exigência de cauções para a concessão de medida limi
nar; a vedação, pura e simples, da concessão de medida liminar em alguns 
casos; o 'pedido de suspensão' e o 'pedido de suspensão da não suspensão'; a 
vedação, pura e simples, da execução provisória em mandado de segurança 
toda vez que a liminar for vedada; a necessidade de desistência do mandado 
de segurança coletivo para o impetrante individual beneficiar-se da decisão 
a ser proferida no mandado de segurança coletivo, e assim por diante. Todos 
esses pontos, dentre tantos outros, restritivos a olhos vistos, foram também 
consolidados na nova legislação a impor, por isso mesmo, exame cuidadoso 
e crítico de seu intérprete e aplicador."5 

Assim, como aqui, no art. 7.°, consoante se anunciou no início destas linhas, 
consolidaram-se diversas normas anteriores restritivas à proteção liminar no 
mandado de segurança. O dispositivo, em alguma medida, preocupa pois, a pos
sibilidade de a aplicação prática contornar dispositivos legais restritivos esparsos 
é maior que a de fazê-lo quando eles se acham cristalizados, coerentemente, num 
texto único. 

2. Prefácio ao livro Comentários à nova lei do mandado de segurança, de Luana Pedrosa de 
Figueiredo Cruz, et a1., p. 16. 

3. Idem, p. 17. 
4. Cassio Scarpinella Bueno, A nova lei do mandado de segurança, p. 3. 
5. Idem, 3/4. 
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Por outro lado, esperava-se uma evolução nesse ponto, na linha de um maior 
garantismo constitucional do processo, isto é, contra as restrições estabelecidas em 
lei, diante de uma ação prevista num texto constitucional que nenhuma restrição 
estabelece - e esse passo não foi dado. 

Demais disso, o dispositivo é a sede de uma importantíssima modificação da 
linha evolutiva do instituto, ao dar força legal à linha doutrinária, respeitabilíssima 
conquanto minoritária, que pregava que além da notificação da autoridade coatora, 
tinha de haver uma comunicação do ajuizamento do mandamus à pessoa jurídica 
à qual aquela pertence, para permitir-lhe melhor defesa. 

Esse será o tema mais importante destes comentários. 

Não se pode dizer, de momento, se o resultado dessa alteração será ou não um 
melhoramento. Predições feitas logo após a edição de novos diplomas normativos 
muitas vezes recaem em equívocos imensos. Mas o comentarista responsável não 
pode se furtar a dar sua opinião. 

E, para não fugir desse ônus, desde já nos arriscamos: pouco do que é bom 
nos parece novo; pouco do que é novo - se é que há mesmo algo de realmente 
novo - nos parece bom.6 

Vejamos. 

2. O que mudou 

Para dar uma visão geral das alterações procedidas, apresentamos um quadro 
comparativo que busca cotejá-la não apenas com sua principal antecessora, a Lei 
1.533, e com outras leis anteriores que tratavam de temas correlatos, mas até com 
súmulas dos tribunais e linhas jurisprudenciais, ou mesmo doutrinárias, consa
gradas ao tempo do direito anterior. 

Diferentemente de outros comentaristas deste artigo - aos quais peço todas 
as vênias - que consideravam que alguns dos novéis dispositivos não tinham 

6. Registramos, a par destas palavras de abertura, um sentimento de perda pela revogação 
da Lei 1.533, de 1951. Esse diploma, que tantos serviços prestou ao Brasil, se é que se 
pode falar assim de uma lei - mas até às leis aprendemos a amar, e isso não deve soar 
estranho aos juristas, já que o amor à Constituição, que não deixa de ser uma lei, é 
tão apregoado, e a Lei 1.533 era como uma bandeira verde-amarela, um hino cívico, 
por representar a expressão legislativa por excelência da mais notável e brasileira das 
construções jurídicas do nosso país no século XX -, poderia ter sido conservado, 
alterando-se os dispositivos necessários, revogando os incompatíveis com a nova 
normatização, e até acrescentando-se estatuições pela conhecida técnica de juntar, 
à numeração dos artigos, letras maiúsculas. Talvez essa vinculação até emocional à 
legislação velha seja responsável por um pouco da nossa falta de entusiasmo com a Lei 
12.016, pelo que pedimos desculpas. 
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correspondente na legislação anterior - penso que, em alguma medida, nada 
constitui inteira novidade, como tento demonstrar abaixo: 

Direito atual 
(Lei 12.016, de 07.08.2009) 

Art. 7.0 Ao despachar a inicial, o juiz or
denará: 
I - que se notifique o coator do conteúdo 
da petição inicial, enviando-lhe a segun
da via apresentada com as cópias dos do
cumentos, a fim de que, no prazo de 10 
(dez) dias, preste as informações; 

11 - que se dê ciência do feito ao órgão de 
representação judicial da pessoa jurídica 
interessada, enviando-lhe cópia da inicial 
sem documentos, para que, querendo, in
gresse no feito; 

Direito anterior 
(Lei 1.533, de 31.12.1951) 

Art. 7. 0 Ao despachar a inicial, o juiz or
denará: 
I que se notifique o coator do conteú
do da petição entregando-se-Ihe a segun
da via apresentada pelo requerente com 
as cópias dos documentos a fim de que, 
no prazo de quinze dias, preste as infor
mações que achar necessárias. (Redação 
dada pela Lei 4. 766/7962. Mas em verda
de o prazo já era o de dez dias, previsto no 
art. 7. o, a, da Lei 4.348/7964, verbis: 
[Art. 7. ° Nos processos de mandado de 
segurança serão observadas as seguintes 
normas: 
a) é de dez dias o prazo para a prestação 
de informações de autoridade apontada 
como coatora - Vetado]. 

Lei 4.348/7964: 
Art. 3.0 Os representantes judiciais da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios ou de suas respectivas au
tarquias e fundações serão intimados pes
soalmente pelo juiz, no prazo de 48 (qua
renta e oito) horas, das decisões judiciais 
em que suas autoridades administrativas 
figurem como coatoras, com a entrega de 
cópias dos documentos nelas menciona
dos, para eventual suspensão da decisão 
e defesa do ato apontado como ilegal ou 
abusivo de poder. (Redação dada pela Lei 
70.970/2004). 
Lei 8.437/7992, art. 7. 0

: 

§ 4.0 Nos casos em que cabível medida 
liminar, sem prejuízo da comunicação ao 
dirigente do órgão ou entidade, o respecti
vo representante judicial dela será imedia
tamente intimado. (Incluído pela Medida 
Provisória 2. 780-35/2007). 
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111- que se suspenda o ato que deu motivo 
ao pedido, quando houver fundamento re
levante e do ato impugnado puder resultar 
a ineficácia da medida, caso seja finalmen
te deferida, sendo facultado exigir do im
petrante caução, fiança ou depósito, com 
o objetivo de assegurar o ressarcimento à 
pessoa jurídica. 

Lei 1.533/1951, art. 7.°: 
11 - que se suspenda o ato que deu motivo 
ao pedido quando for relevante o funda
mento e do ato impugnado puder resultar 
a ineficácia da medida, caso seja deferida. 
Lei 2.410/7955: 
Art. 3.° Nos mandados de segurança, por
ventura requeridos para obter o desemba
raço de bens de qualquer ordem vindos a 
qualquer título do estrangeiro sem licença 
prévia ou com licença considerada falsa, 
observar-se-ão as seguintes normas: 
C .. ) 
b) uma vez concedido o mandado pelo 
juiz da primeira instância e se o Presiden
te do Tribunal Federal de Recursos não lhe 
suspender a execução, esta só se fará, an
tes de confirmada pela instância superior 
se o importador oferecer fiança bancária 
idônea a juízo do Inspetor da Alfândega ou 
prestar caução em títulos da dívida pública 
federal de valor nominal correspondente a 
150% (cento e cinquenta por cento) ad va
Iarem das mercadorias importadas, na for
ma do Art. 6.°, § 4.°, da Lei 2.145/ 1953. 
(O legislador da Lei 72.076 "esqueceu" 
de revogar expressamente a norma acima, 
que, entretanto, ficou, a meu sentir, revo
gada tacitamente se é que já não estava re
vogada, também tacitamente, por normas 
anteriores, como o art. 6. o da Lei. 8.437). 
Lei 2.770/7956: 
Art. 1.° Nas ações e procedimentos judi
ciais de qualquer natureza, que visem ob
ter a liberação de mercadorias, bens ou 
coisas de qualquer espécie procedentes 
do estrangeiro, não se concederá, em caso 
algum, medida preventiva ou liminar que, 
direta ou indiretamente, importe na entre
ga da mercadoria, bem ou coisa. 
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§ 1.° Da decisão do juiz de primeiro grau 
que conceder ou denegar a liminar caberá 
agravo de instrumento, observado o dis
posto na Lei 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - Código de Processo Civil. 

Art. 2.° No curso da I ide ou enquanto pen
der recurso, mesmo sem efeito suspensivo, 
da sentença ou acórdão, a execução de jul
gado que determinar a entrega ou a vinda 
do exterior de mercadorias, bens ou coisas 
de qualquer natureza, não será ordenada 
pelo juiz ou tribunal antes que o autor ou 
requerente preste garantias de restituição 
do respectivo valor, para o caso de, afinal, 
decair da ação ou procedimento. 
§ 1 .0 As garantias referidas neste artigo con
sistirão no oferecimento de fiança bancária 
idônea, aceita pela autoridade alfandegária 
competente, ou de caução em títulos da 
Dívida Pública Federal, de valor nominal 
correspondente a cento e cinquenta por 
cento ad valorem das mercadorias, bens e 
coisas objeto de litígio, na forma do artigo 
6.°, § 4.°, da Lei 2.145/1953. 
§ 2.° O valor exigível, tanto para a fiança 
bancária quanto para a caução, de que tra
ta o parágrafo anterior, será comprovado 
com documento expedido pela Carteira de 
Comércio Exterior, do qual constarão todos 
os dados indispensáveis à precisa caracte
rização da mercadoria, bem ou coisa. 
(O legislador da Lei 72.076 "esqueceu" 
de revogar expressamente a norma acima, 
que, entretanto, ficou, a meu sentir, revoga
da tacitamente, se é que já não estava re
vogada, também tacitamente, por normas 
anteriores, como o art. 6. o da Lei. 8.437). 

Apesar de vacilações jurisprudenciais 
e doutrinárias, o § 5. 0 do art. 4. 0 da Lei 
8.437, prevendo o agravo contra decisão 
de primeiro grau referente à concessão ou 
denegação de liminar, já era aplicável ao 
mandado de segurança por via do § 2. o do 
art. 4. o da Lei 4.348, ambos os dispositivos 
introduzidos pela MP 2.780-35/2007 
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§ 2.° Não será concedida medida liminar 
que tenha por objeto a compensação de 
créditos tributários, a entrega de mercado
rias e bens provenientes do exterior, a re
classificação ou equiparação de servidores 
públicos e a concessão de aumento ou a 
extensão de vantagens ou pagamento de 
qualquer natureza. 

Lei 2.410/7955: 
Art. 3.° Nos mandados de segurança, por
ventura requeridos para obter o desemba
raço de bens de qualquer ordem vindos a 
qualquer título do estrangeiro sem licença 
prévia ou com licença considerada falsa, 
observar-se-ão as seguintes normas: 
a) não se concederá, em caso algum, a sus
pensão liminar do ato contra o qual se re
quer o mandado referido no Art. 7.°, 11, da 
Lei 1.533, de 31 de dezembro de 1951; 
b) uma vez concedido o mandado pelo 
juiz da primeira instância e se o Presiden
te do Tribunal Federal de Recursos não lhe 
suspender a execução, esta só se fará, an
tes de confirmada pela instância superior 
se o importador oferecer fiança bancária 
idônea a juízo do Inspetor da Alfândega ou 
prestar caução em títulos da dívida pública 
federal de valor nominal correspondente a 
150% (cento e cinquenta por cento) "ad 
valorem" das mercadorias importadas, na 
forma do Art. 6.°, § 4.°, da Lei 2.145, de 29 
de dezembro de 1953. 
(O legislador da Lei 72.076 "esqueceu" 
de revogar expressamente a norma acima, 
que, entretanto, ficou, a meu sentir, revo
gada tacitamente se é que já não estava re
vogada, também tacitamente, por normas 
anteriores, como o art. 6. ° da Lei. 8.437). 
Lei 2.770/7956: 
Art. 1.° Nas ações e procedimentos judi
ciais de qualquer natureza, que visem ob
ter a liberação de mercadorias, bens ou 
coisas de qualquer espécie procedentes 
do estrangeiro, não se concederá, em caso 
algum, medida preventiva ou liminar que, 
direta ou indiretamente, importe na entre
ga da mercadoria, bem ou coisa. 
(O legislador da Lei 72.076 "esqueceu" 
de revogar expressamente a norma acima, 
que, entretanto, ficou, a meu sentir, revoga
da tacitamente, se é que já não estava re
vogada, também tacitamente, por normas 
anteriores, com o art. 6. ° da Lei. 8.437). 

123 
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§ 3.° Os efeitos da medida liminar, salvo 
se revogada ou cassada, persistirão até a 
prolação da sentença. 

Lei 4.348/7964, art. 5.°: 
Art. 5.° Não será concedida a medida limi
nar de mandados de segurança impetrados 
visando à reclassificação ou equiparação 
de servidores públicos, ou à concessão de 
aumento ou extensão de vantagens. 
Lei 5.027/7966, art. 7.°: 
§ 4.° Não se concederá medida liminar 
para efeito de pagamento de vencimentos 
e vantagens pecuniárias. 
Lei 8.437/7992: 
Art. 1.° Não será cabível medida liminar 
contra atos do Poder Público, no proce
dimento 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. 
( ... ) 
§ 5.° Não será cabível medida liminar que 
defira compensação de créditos tributários 
ou previdenciários. (Incluído pela Medida 
Provisória 2.780-35, de 2007) 
Lei 5. 772/7966 - Código Tributário Nacio
nal: 
Art. 170-A. É vedada a compensação me
diante o aproveitamento de tributo, objeto 
de contestação judicial pelo sujeito passi
vo, antes do trânsito em julgado da respec
tiva decisão judicial. (Artigo incluído pela 
Lei Complementar 704/2007). 

Lei 4.348/7964, art. 7.°: 
b) a medida liminar somente terá eficácia 
pelo prazo de (90) noventa dias a contar da 
data da respectiva concessão, prorrogável 
por (30) trinta dias quando provadamente 
o acúmulo de processos pendentes de jul
gamento justificar a prorrogação. 
Lei 4.862/7965: 
Art 51. Fica revogado o art. 39 da Lei 
4.357, de 16 de julho de 1964, cessando 
os efeitos da medida liminar concedida em 
mandado de segurança contra a Fazenda 
Nacional, após o decurso do prazo de 60 
(sessenta) dias contados da data da petição 
inicial ou quando determinada sua suspen
são por Tribunal imediatamente superior. 
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§ 4.° Deferida a medida liminar, o proces
so terá prioridade para julgamento. 

§ 5.° As vedações relacionadas com a con
cessão 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 Pro
cesso Civi I. 

(O legislador da Lei 72.076 "esqueceu" 
de revogar expressamente a norma acima, 
que, entretanto, ficou, a meu sentir, revoga
da tacitamente, se é que já não estava re
vogada, também tacitamente, por normas 
anteriores, como o art. 6.° da Lei. 8.437). 
Súmula 405 do STF: 
"Denegado o mandado de segurança pela 
sentença, fica sem efeito a liminar con
cedida, retroagindo os efeitos da decisão 
contrária.1I 

(Lei 7.533/7957): 
Art. 1 7. Os processos de mandado de se
gurança terão preferência sobre todos os 
atos judiciais, salvo habeas corpus. Na ins
tância superior deverão ser levados a jul
gamento na primeira sessão que se seguir 
à data em que, feita a distribuição, forem 
conclusos ao relator. 

Lei 9.494/7997: 
Art. 1.° Aplica-se à tutela antecipada pre
vista nos arts. 273 e 461 do Código de Pro
cesso Civil o disposto nos arts. 5.° e seu 
parágrafo único e 7.° da Lei 4.348, de 26 
de junho de 1964, no art. 1.° e seu § 4.° da 
Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos 
arts. 1.°, 3.° e 4.° da Lei 8.437, de 30 de 
junho de 1992. 

3. Análise articulada do art. 7.° da lex nova 

Passamos, agora, a ingressar na análise do art. 7.° da Lei 12.016, dispositivo 
por dispositivo, a partir de seu caput, que se desdobra em três incisos e cinco pa
rágrafos. 

3.1 O inciso I do caput e a notificação do coator 

Como se pôde ver do quadro comparativo apresentado acima, o art. 7. 0, caput, 
I, da nova lei do mandado de segurança corresponde, sem maiores diferenças, ao 
art. 7.° da Lei 1.533. 

Algumas alterações foram meramente redacionais. Positivas quando se 
mudou a norma velha, que falava em "petição", tout court, para "petição inicial", 
o que é mais técnico. Neutras, quando se escolheu o verbo "enviar" em vez de 
"entregar" para falar da remessa da segunda via, ou quando, para supostamente 
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modernizar o texto, retirou-se desse verbo uma mesóclise que o antigo ostentava. 
Negativas, quando, ao mencionar a prestação das informações pela autoridade 
coatora, abandonou a antiga expressão "a fim de que c. .. ) preste as informações 
que achar necessárias" para adotar simplesmente a frase "a fim de que c. .. ) preste 
as informações". 

Por que consideramos negativa a última das alterações mencionadas no pará
grafo anterior? Porque o texto revogado deixava claro que as informações, se não 
prestadas, não implicavam nenhuma consequência processual, como revelia ou 
confissão ficta,já que elas seriam prestadas apenas na medida em que a autoridade 
coatora as considerasse necessárias. 

Como esse juízo da necessidade das informações foi, no texto novo, omitido, 
poderá alguém imaginar que se trata de uma omissão proposital, um silêncio elo
quente da lei nova, e que portanto a não prestação - ou a prestação intempestiva 
ou incompleta - das informações poderá gerar algum efeito 7 . 

Evidentemente não se pode pensar em revelia, dada a clara incidência, na 
matéria, do art. 320, lI, do CPC, ao menos na grande maioria dos casos. 

Entretanto, a confissão ficta pode gerar alguma dúvida. 

Dizia Hely Lopes Meirelles, ainda sob a lei revogada, que "A omissão das 
informações pode importar confissão ficta dos fatos arguidos na inicial, se a isto 
autorizar a prova oferecida pelo impetrante"8. Mas Coqueijo Costa, esteado em 
Celso Agrícola Barbi, afirmava que "a falta ou intempestividade dessa resposta não 
acarreta a confissão ficta, prevista no art. 319 do CPC"9. E diz mais: "Não gera revelia 
nem incide o art. 302 do CPC (presunção de veracidade dos fatos não impugnados 
especificamente na contestação." 10 

7. Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, por exemplo, acha que "a autoridade coatora tem 
o dever de prestar as informações completas sobre todas as questões trazidas na peti
ção inicial do mandado de segurança, não lhe sendo mais permitida qualquer análise 
quanto à necessidade ou não de prestar informações sobre determinado fato ou questão. 
Trata-se de um dever decorrente da obrigação legal de coperação que se infere dos arts. 
l4, incisos I, II e V, 17, incisos I, II e IV, do cpc." (LUís Otávio Sequeira Cerqueira, 
Comentários à nova lei do mandado de segurança, Luana Pedrosa de Figueiredo da Cruz 
et a!. p. 85. Grifamos). Conquanto respeitável, não me parece razoável tal pensamento. 
Há autoridades coatoras que simplesmente não têm condições de prestar informações, 
muito menos completas, sobre todos os fatos ou questões tratados numa inicial com
plexa. Pense-se, por exemplo, num Prefeito de uma pequena cidade do interior. Vai-se 
punir processualmente quem não tem instrução suficiente? 

8. Hely Lopes Meirelles, Mandado de segurança e ação popular, p. 5l. 
9. Coqueijo Costa, Mandado de segurança e controle constitucional, p. 106. 

10. Idem, p. 79. 
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No mesmo sentido nos havíamos manifestado11 e aqui o reiteramos. E que
remos crer que a maior parte da doutrina pensa da mesma forma, e que a juris
prudência não vai se alterar na matéria. Aliás, dentre os comentaristas da nova 
lei,]osé Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo são da mesma opinião, 
esclarecendo, porém, que isso não impede o reconhecimento jurídico do pedido 
do impetrante, já em face do princípio do devido processo legal, já em face do 
controle jurisdicional da legalidade dos atos da administração e do que consta nas 
súmulas 346 e 473 do sn::12 Luís Otávio Sequeira de Cerqueira também considera 
que "não pode se falar de revelia ou preclusão em caso de inobservância do prazo 
pela autoridade coatora. "13 

Fica apenas nossa crítica ao legislador da Lei 12.016 que, neste ponto, não 
precisava ter mexido no texto, apenas favorecendo o reaparecimento de discussões 
bizantinas em aspectos há muito pacificados. 

Outro reparo que ousamos fazer é a reprodução servil da redação anterior 
no que tange à remessa, à autoridade coatora, da "segunda via" da inicial, com os 
documentos. Num momento em que o processo eletrônico, no país, é uma reali
dade, a expressão nos remete ao finado papel carbono, a cópias xerográficas sem 
conta, enfim, à papelada carunchosa e antiga, que em breve há de desaparecer da 
nossa realidade forense. 

Sendo o projeto de 2001- ano ironicamente tão vinculado, para os da nossa 
geração, ao fu turo, em face de 2001 - Uma odisseia no espaço, filme inesquecível de 
Stanley Kubrick -, evidentemente não poderia ter previsto as conquistas tecno
lógicas dos últimos anos, e assim, conquanto seu art. 4.°, caput e § 3.°, mencionem 
documentos eletrônicos, ainda insiste em coisas como "texto original da petição" 
(art. 4.°, § 2.°), "petição inicial C .. ) apresentada em 2 (duas) vias" (art. 6.°, caput) , 
"segunda via" (dispositivo sob análise), "cópia da inicial" (art. 7.° lI) e por aí vai. 

Como já sugeriu, em comentário ao art. 4.°, § 2.°, que estabelece um prazo de 
5 (cinco) dias para a apresentação do já referido "texto original da petição", Cassio 
Scarpinella Bueno, que tal quinquídio só fosse considerado no caso de ser ainda 
físico o processo, e não virtual14

, também no dispositivo presente, em todos que se 
referirem a cópias ou vias de peças processuais a mesma interpretação há de ser 
feita, isto é, a desnecessidade de certas burocracias quando eletrônico o processo, 
porque, neste, a íntegra dos au tos sempre é acessível às partes, o que faz prescindível, 
até mesmo, a formação de instrumento para os agravos, verbi gratia. 

11. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, Apontamentos sobre Mandado de Segurança, p. 93. 
12. José Miguel Garcia Medina; Fábio Caldas de Araújo, Mandado de segurança individual 

e coletivo: Comentários à Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, p. 113. 
13. Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, ob. cit., p. 83. 
14. Cassio Scarpinella Bueno, ob. cit., p. 17. 
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As informações, a nosso pensar, ao menos sob a égide do direito anterior, 
constituíam a defesa da administração. E, mesmo agora, deverão continuar a ser 
prestadas pela autoridade coatora ela mesma. Podem ser subscritas por advogado 
(ou procurador da entidade), mas juntamente com a autoridade responsável pelo 
ato impugnado, eis que a responsabilidade administrativa é intransferível em 
juíz015

. 

Divergimos, pois, deJosé Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo, 
os quais, a par de considerarem que as informações "constituem a contestação da 
pessoa jurídica" acham "desejável que a peça seja elaborada pelo representante 
processual da ré" .16 Essa opinião, se era sustentável no regime anterior, no atual 
não nos parece razoável, pois para quê, então, dar ciência ao órgão de representação 
da pessoa jurídica, nos termos do art. 7.0

, lI, da Lei 12.0167 

Divergimos, mais ainda, de Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, que acha que 
"as informações não têm propriamente natureza de defesa (rectius: resposta)", 
encampando a posição de que "equivalem à prova judiciária" Y 

No sistema da Lei 1.533 a autoridade, em geral, só acompanhava o feito até a 
prestação das informações. Daí por diante quem tocava o processo era o advogado 
ou procurador da entidade a cujos quadros a primeira pertencia, sendo porém as 
ordens liminares ou de execução da segurança quase sempre dirigidas contra esta, 
para que as cumprisse pessoalmente sob as penas legais. Somente as intimações 
sobre tramitação do feito, especialmente para fins recursais, eram feitas ao órgão 
de representação judicial da pessoa jurídica. 

Mas os autores sempre discutiram sobre a necessidade de ouvida da pessoa 
jurídica. Themístocles Brandão Cavalcanti defendia esse ponto de vista, assegu
rando que o ente informa.:::'ia quanto ao direito, já que a autoridade coatora deveria 
cingir-se aos fatos 1s. Pontes de Miranda e Luís Eulálio Bueno Vidigal demons
travam ponto de vista semelhante, mas Celso Agrícola Barbi, acompanhando o 
pensamento de Miguel Seabra Fagundes, achava que o coator era chamado a juízo 
como representante da pessoa jurídica, não havendo, pois, necessidade de invocar 
esta última por via de citação19

. 

Filiamo-nos a esta última corrente. 

Agora, apesar de esta última linha ter-se tornado majoritária tanto na doutrina 
como na jurisprudência, a questão nunca se pacificou inteiramente, e, em anos 

15. Marcelo Navarro Dantas, ob. e p. cits. 
16. José Miguel Garcia Medina, et Fábio Caldas de Araújo, ob. cit., p. 11L 
17. Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, ob. e p. cit. 
18. Apud Celso Agrícola Barbi, Do mandado de segurança, 1977. 
19. Celso Agrícola Barbi, ob. cit., pp. 218/220. 
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mais recentes, autores de renome - ver, por todos, Lúcia Valle Figueiredo,2° Sérgio 
Ferraz21 e Napoleão Maia22 

- retomaram a ideia de que, ao lado das informações 
prestadas pela autoridade coatora, poderia e deveria haver alguma forma de defesa 
por parte da representação judicial da pessoa jurídica envolvida. 

Nós manteríamos, sem maiores dúvidas, nossa opinião. Entretanto, o legis
lador da Lei 12.016 fez uma opção diversa, consoante comentaremos, com mais 
vagar, no próximo subitem. Adotou a linha da dupla defesa: informações do coator 
e defesa (resposta) do ente jurídico interessado. 

De todo modo, é possível continuar a dizer que as informações, na nova siste
mática, se não são mais a defesa da Administração, seguem sendo uma das formas 
de defesa administrativa em sede mandamental. 

Permanecem, por isso, merecendo credibilidade até prova contrária, pois são 
revestidas da presunção de legitimidade dos atos da Administração. 

Nelas, se podem alegar tanto preliminares como matéria de mérito. 

Nem a lei antiga mencionava isso, nem a atual o menciona, mas, vindo com 
as informações-documentos, deles se abrirá vista ao impetrante, a fim de que se 
preserve a bilateralidade da prova e o contraditório em toda sua extensão. 

Após as informações - e com elas, a defesa da Administração, na nova siste
mática -, e exauridas as manifestações da parte contrária acerca do material que 
as tenha acompanhado, exaure-se a instrução do mandado de segurança, porque 
não há falar em perícias, vistorias ou audiência num procedimento que somente 
se compadece com o direito líquido e certo. 

Resta a dizer, a propósito deste inciso, que o prazo decendial para as infor
mações não foi alterado. Esse é um equívoco em que pode incidir quem comparar 
simplesmente, o art. 7. 0

, I, da Lei 12.016, com seu correspondente da Lei 1.533, que 
falava em 15 (quinze) dias. É que tal prazo, como observamos no quadro compara
tivo,já havia sido reduzido a 10 (dez) dias pelo art. 1.0, a, da Lei 4.348, de 1964. 

Somos contrários à prática forense de se conceder prorrogação do prazo para 
o oferecimento das informações. Isso não se coaduna com a celeridade ínsita à 
garantia constitucional do mandamus. 

3.2 O inciso /I do caput e a questão da dupla defesa 

O inciso II do caput do art. 7. 0 da novel lei do mandamus determina que se dê 
ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

20. Lúcia Valle Figueiredo, A autoridade coatora e o sujeito passivo do mandado de segurança, 
1991; Mandado de Segurança, 2002. 

21. Sérgio Ferraz, Mandado de segurança .. 
n. Napoleão Nunes Maia Filho, Estudos processuais sobre o mandado de segurança. 
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enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no 
feito. 

Não havia determinação similar na Lei 1.533, mas dois diplomas legislativos 
anteriores ao atual, as Leis 4.348 e 8.437 traziam dispositivos que ao menos tan
genciavam a questão de cientificar a pessoa jurídica envolvida, do ajuizamento de 
um mandamus contra ato de autoridade pertencente a seus quadros. 

No art. 3.° da Lei 4.348 mandava-se intimar pessoalmente, no prazo de 48h 
(quarenta e oito horas) os representantes judiciais da União, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações, não apenas, 
como pensam alguns, para que pudessem requerer a malsinada suspensão da decisão 
em pauta, mas também para, como consta do texto daquela norma, verbis, "defesa 
do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder" , ao menos com a redação dada 
pela Lei 10.910, de 2004. 

E, no § 4.° do art. 1.0 da Lei 8.437 - disposição incluída pela MP 2.180-35, 
de 2001 - a liminar deveria ser objeto de intimação ao representante judicial da 
entidade ou órgão, sem prejuízo da comunicação ao dirigente respectivo. 

Por isso dissemos que a estatuição ora em comento não é realmente nova em 
nossos textos legislativos. 

Há mais ... 

Anunciamos, nos comentários ao dispositivo antecedente, que a Lei 12.016 
introduziu a dupla defesa da Administração nos processos de mandado de seguran
ça. Entretanto, como já observaram outros comentaristas,23 trata-se em verdade 
de uma reintrodução dessa técnica, que fora a da Lei 191, de 16 dejaneiro de 1936, 
a qual rezava: 

"Art. 8.° ... 

§ 1.0 Conhecendo do pedido, o juiz imediatamente: 

a) mandará citar o coator, por oficial do juízo, ou por precatória, a fim 
de lhe ser entregue a segunda via da petição inicial, com a respectiva cópia 
dos documentos; 

b) encaminhará, por esse ofício, em mão do oficial do juízo ou pelo 
Correio, sob registro, ao representante judicial, ou, na falta, ao representante 
legal de pessoa jurídica de direito público interno, interessada no caso, a 
terceira via da inicial com a respectiva cópia dos documentos." 

23. Cassio Scarpinella Bueno, ob. cit., p. 37, e Francisco de Queiroz Bezerra Cavlancanti, 
O novo regime jurídico do mandado de segurança, p. 77. 
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Trata-se de opção clara e vigorosa do legislador, explicitada na exposição 
de motivos do novo texto, firmada pelos então Ministro da JustiçaJosé Gregori e 
Advogado-Geral da União Gilmar Ferreira Mendes, atual Presidente do Supremo 
Tribunal Federal: 

"Para que a pessoa jurídica de direito público interessada possa apre
sentar a defesa de seu ato, o projeto determina que esta receba cópia da 
petição inicial, extraída dos autos pelo cartório, sem documentos, sendo-lhe 
facultado o ingresso no feito (art. 7.°). Tal medida já é utilizada em alguns 
Estados e se justifica em virtude das determinações da Constituição vigente, 
que separaram as funções do Ministério Público e da Advocacia-Geral da 
União." 

Data maxima venia, a justificativa não convence. O que tem de incompatível 
a separação das funções entre Parquet e advocacia ou procuradoria do ente público 
com a técnica antes utilizada, de que a autoridade coatora representava24 (ou me
lhor, presentava25

) a pessoa jurídica nos processos de mandado de segurança, ao 
menos até o momento das informações, apenas para facilitar o curso do rito mais 
ágil dessa ação constitucionalmente garantida? 

Sobre essa inovação - ou volta ao passado? - da Lei 12.016 manifesta-se 
Francisco Cavalcanti ao comentar o diploma, parecendo considerá-la positiva do 
ponto de vista prático: 

24. O verbo representar, neste caso, nada tem que ver com a representação via procuração 
ou autorização, nem muito menos com a representação de incapazes, mas com o que 
tanto a lei civil como processual chamam de representação, por exemplo, das pessoas 
jurídicas por seus diretores, ou de determinados entes despersonalizados por aqueles 
que os administrem. 

25. Vale aí a teoria do órgão. Portanto, o verbo presentar vai no sentido que lhe atribuía 
Pontes de Miranda: "Conforme temos sempre frisado, chamado atenção para as graves 
confusões que aparecem em leis e em livros, indiferentes à terminologia indispensável 
à expressão das leis e às exposições do direito, onde há órgão não há representação, 
nem procuração, nem mandato, nem qualquer outra outorga de poderes. O órgão é 
parte do ser, como acontece às entidades jurídicas, ao próprio homem e aos animais. 
Coração é órgão, fígado é órgão, olhos são órgãos; o Presidente da República é órgão; 
o Governador de Estado-membro e o Prefeito são órgãos. Quando uma entidade so
cial, que se constitui, diz qual a pessoa que por ela figura nos negócios jurídicos e nas 
atividades com aJustiça, aponta-a como seu órgão, que pode presentd-Ia (isto é, estar 
presente para dar presença à entidade de que é órgão) e, conforme a lei ou os estatutos, 
outorgar poderes a outrem, que então representa a entidade." (Comentários ao Código 
de Processo Civil, p. 391). 
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"Observe-se que, no sistema até recentemente em vigor, entendia-se 
desnecessário o chamamento da pessoa jurídica. Em verdade, seria uma 
redundância, quando a autoridade já presentava a pessoa jurídica, já estan
do essa, pois, presente no processo. Ao que parece, considerando um fato 
constatado no cotidiano dos tribunais, muitas vezes a autoridade não tinha 
o devido interesse em fazer a adequada defesa, ou não tinha técnica para tal. 
Quantas vezes os julgadores encontraram em ações mandamentais meras 
informações "formais", sem maior preocupação em trazer para o Magistrado 
os elementos necessários a um adequado julgamento?"26 

O mesmo autor, porém, em passagem seguinte dos mesmos comentários, 
preocupa-se com o novo sistema: "É relevante ( ... ) que a construção que se faça 
sobre isso não venha a "ordinarizar" o writ, prejudicando uma garantia fundamental 
inserta no art. 5.°, da Constituição Federal."27 

De fato, há esse risco. 

Como frisamos ao comentar o dispositivo anterior, a técnica da Lei l.533, 
de colher as informações do coator, na condição de presentante ad hoc da pessoa 
jurídica interessada, tomando a pessoa jurídica as rédeas do feito após as infor
mações, tinha a virtude de viabilizar a agilidade do rito especial do mandado de 
segurança. 

Com efeito, a autoridade tem a condição de informar, em prazo curto, acerca 
do ato que praticou. Já a representação judicial do ente, uma vez citada, precisa 
internamente informar-se do que ocorreu para produzir uma defesa técnica, por isso 
que seus prazos são mais dilatados que os das partes privadas. Não é difícil imaginar 
quão difícil para seus respectivos órgãos de representação judicial é defender pessoas 
jurídicas de dimensões pantagruélicas, como a União, o INSS - Instituto Nacional 
do Seguro Social, o Estado de São Paulo, só para ficar em alguns exemplos. 

Doutra banda, há outras dificuldades que podem surgir: um possível conflito 
de interesses entre a autoridade coatora e a representação judicial do ente a cujos 
quadros pertence, ou, quando menos, uma estratégia processual distinta. 

São desafios que os aplicadores do direito têm de vencer, diante da nova nor
matização, resolvendo os problemas que decorrem da sistemática por ela adotada, 
a fim de que esse reforço na defesa técnica em sede mandamental não finde criando 
problemas sérios para a rapidez e efetividade do writ. 

Isso tudo, do ângulo prático. 

26. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, ob. cit., pp. 77178. 
27. Idem, p. 83. 
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Porque, do ponto de vista teórico, parece-nos que a adoção do que aqui esta
mos denominando dupla defesa traz um desafio quase impossível de equacionar: 
a que título a pessoa jurídica vem aos au tos? 

O tema já era inçado de discussões ao tempo da Lei 1.533, como noticiado, 
mas elas já se haviam, não se diga pacificado, porém ao menos amainado. Agora, 
com a Lei 12.016, o debate volta a todo vapor. 

Sem nos estendermos demais, vejamos apenas a opinião dos que até agora 
comentaram o novo regime jurídico do mandado de segurança. 

Para Francisco Cavalcanti, o que há entre a pessoa jurídica e o coator é uma 
espécie de assistência litisconsorcial muito peculiar, por não se enquadrar exa
tamente no art. 50 e ss., do CPC, já que o direito a entidade defende é próprio, 
não podendo sequer se falar em litisconsórcio, já que, salvo situações de abuso, 
os efeitos financeiros recairão na própria pessoa jurídica28

. Luís Otávio Sequeira 
de Cerqueira também compartilha de tal entendimento, porque a intervenção da 
pessoa jurídica não é obrigatória, tendo seu representante legal um juízo de con
veniência e oportunidade em fazê-I029

. Ambos registram, porém, que a natureza 
da intervenção gerará muita polêmica. 

Para] osé Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo, a pessoa jurídica é a 
parte; a autoridade poderá ser assistente simples dela ,30 nos termos do que dissera, 
no regime da lei anterior, Cassio Scarpinella Bueno. 

Este, porém, ao comentar a lex nova, considera que a autoridade coatora e a 
pessoa jurídica são litisconsortes passivos necessários por determinação legapl 

Venia rogata, dissentimos de todas essas doutas opiniões. Mantemos nosso 
posicionamento de que a parte passiva no mandado de segurança é o ente público 
(ou privado - ou até pessoa natural, nos termos do que agora permite o art. 1.0, 
§ 1.0, da Lei 12.016, quando atuando no exercício de atribuições do poder públi
co). A autoridade coatora apenas o presenta para fins de prestar informações. Não 
pode, pois, haver litisconsórcio entre eles. Seria o mesmo que dizer que, numa ação 
ordinária movida contra a União, há litisconsórcio entre esta e sua procuradoria 
judicial. 

A ciência ao representante judicial da entidade não pode, com todo respeito 
às ilustradas opiniões em contrário, ser tomada como citação, porque o ente já 
está citado na pessoa do coator, desde o momento em que este foi originalmente 

28. Idem, 82. 
29. Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, ob. cit., p. 86. 
30. José Miguel Garcia Medina, et Fábio Caldas de Araújo, ob. cit., p. 110. 
31. Cassio Scarpinella Bueno, ob. cit., p. 36/39. 
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notificado ,já que a notificação, como dissemos em trabalho anterior, é citatória?2 
Apenas a lei reconhece que, podendo ser as pessoas jurídicas, especialmente as 
públicas, de composição complexa, reforça-se a notificação-citação com uma 
comunicação a mais para o setor jurídico da entidade, a fim de garantir seja ele 
defendido da melhor maneira possível. 

Não se pode interpretar a expressão do final do inciso II do caput do art. 7.° 
ora comentado, "para que (. . .) ingresse no feito" , como comprovação de que o ente 
até então não havia ingressado no feito. "Ingresse no feito" , aí, refere-se ao órgão 
de representação judicial da pessoa jurídica, e não a esta. Esta já ingressou no feito, 
repita-se, com a notificação-citatória da autoridade coatora. 

Napoleão Maia, já antes do novel diploma, defendia a dupla defesa sob uma 
argumentação estritamente de Direito Administrativo, afirmando que deixar ex
clusivamente nas mãos do coator a tarefa de defender a Administração 

"seria uma desmedida concentração de potestade estatal, ainda que de 
forma apenas episódica, mas de certo modo incentivando a prática da ilegali
dade sem sanção. Afastar o ente público da lide e consentir que a autoridade 
coatora, praticando o ato ilegal, seja ainda a única a defendê-lo, importa em 
o Estado abdicar do seu poder hierárquico sobre seus agentes, privando os 
entes públicos da oportunidade de corrigir - se for o caso - os desvios 
operacionais dos seus próprios órgãos. "33 

Se não se pode cogitar de litisconsórcio, não há pensar, igualmente, em assistên
cia litisconsorcial, porque o que é esta senão um litisconsórcio unitário ulterior? 

É fato que a autoridade coatora pode ser assistente simples da pessoa jurídica, 
mas não por princípio. Apenas nos casos específicos em que ela possa ter sua esfera 
jurídica pessoal afetada pelo julgamento do writ34. 

E qual é o prazo para a defesa da entidade? Apesar de a lei não o especificar, 
estamos em que há de ser também de 10 (dez) dias, como o das informações, não 
se podendo imaginar a aplicação do art. 188 do CPC nesse caso, pena de recair
se na ordinarização do rito do mandamus, contra que muito justamente verbera 
Francisco Cavalcanti. 

32. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ob. cit., p. 89. 
33. Napoleão Nunes Maia Filho, ob. cit., p. 228. 
34. E é para esses casos, em nossa opinião, que a lei explicitou que se estende à autoridade 

coatora o direito de recorrer (art. 14, § 2.°, da Lei 12.016), embora ao ver de alguns, 
tenha reforçado a ideia de que se trata de litisconsorte ou assistente litisconsorcial 
(equívoco, pois o assistente simples também pode recorrer). 
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Evidentemente, a defesa da entidade pode conter matéria de contestação (pre
liminares e mérito), bem como exceção de incompetência. Não pode haver lugar 
para reconvenção nem ação declaratória incidental, que não se compadecem com 
o procedimento expeditíssimo da ação-garantia constitucional que é o mandado 
de segurança. 

Há, entretanto, situações que, mesmo sob a nova lei, a dupla defesa (infor
mações do coator mais defesa, propriamente dita, do ente) não deve ter lugar, 
devendo-se desconsiderar a dicção do inciso II do caput deste art. 7.° 

Uma hipótese é a de o coator ser o próprio órgão de representação judicial da 
pessoa jurídica. Neste caso, será óbvia a desnecessidade da providência em foco. 

Outra é ser ele uma pessoa natural, no exercício de atribuições do poder pú
blico. Nesse caso, inexiste órgão de representação judicial a ser cientificado. 

Outra, ainda, é a de ser a autoridade coatora um magistrado no exercício de 
atividade jurisdicional. É que, embora consideremos que a parte passiva do mandamus 
é, em geral, a pessoa jurídica, há casos em que a autoridade coatora encama também 
o sujeito passivo do wnt. Por exemplo, a hipótese de pessoa natural, acima aventada. 
E o caso do juiz quando pratica ato jurisdicional objeto de mandado de segurança. 

Considere-se a hipótese de um]uiz Federal proferir uma decisão que se repu
te ilegal e sofrer mandado de segurança. Qual o interesse da Advocacia-Geral da 
União em defender esse ato? E se essa decisão for desfavorável à própria União, e 
for esta a impetrante do mandamus? Claro está que a previsão do art. 7.°, caput, lI, 
da lei nova, fica sem sentido. 

Estamos, nesse ponto, com a tese de Luana Cruz quando diz que 

"O juiz, e somente ele, é o responsável pelo ato praticado, devendo arcar 
com as consequências advindas do seu ato, e por conseguinte sendo não so
mente autoridade coatora, como parte passiva nesse mandado de segurança 
contra o ato que praticou. "35 

3.3 O inciso 11/ do caput e o problema da caução 

O dispositivo em epígrafe é, basicamente36
, igual ao inciso II do art. 7.° da 

Lei 1.533, acrescido, porém, da expressão "sendo facultado exigir do impetrante 

35. Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz, Legitimidade passiva em mandado de segurança 
contra ato jurisdicional, p. 502, in Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança 
- 51 Anos Depois; coords.: Cassio Scarpinella Bueno; Eduardo Arruda Alvim et Teresa 
Arruda Alvim Wambier, p. 488/504. 

36. Houve mera alteração da expressão "quando forrelevante o fundamento" para "quando 
houver fundamento relevante", o que, a nosso ver, não muda nada. Qualquer uma das 
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caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 
jurídica." 

Mais uma hipótese em que há uma suposta novidade nem tão nova assim, 
porque a Lei 2.410, de 1955, ao regular os mandados de segurança para desembaraço 
de bens oriundos do estrangeiro, mandava, emseu art. 3.0

, b, que eles, mesmo con
cedidos pelo juiz de primeiro grau, só seriam executados mediante fiança bancária 
idônea ou caução em títulos da dívida pública. Disposição similar continha a Lei 
2.770, de 1956, emseuart. 2. 0

, §§ l.°e2.0
• Certo que, nesses casos, o caucionamento 

era para a execução, não para a liminar (nessas hipóteses inteiramente proibida), 
mas a ideia da contracautela a bem da entidade pública já existia, e sua aplicação 
às liminares poderia se dar até em face do argumento a majore ad minus. 

Por outro lado, não era incomum se ver, no dia a dia do foro a determinação de 
contracautela em liminares de mandados de segurança, pela aplicação subsidiária 
ao processo deste, do art. 804 do cpc. 

Entretanto, com o advento da Lei 12.016, esse dispositivo de seu art. 7.0
, IIl, foi 

taxado por alguns de inconstitucional, embora nenhum dos comentaristas da nova 
lei a que tivemos acess037 tenha expressado tal opinião, até porque a contracautela 
não foi imposta como condicionante à liminar, e sim facultada ao prudente arbítrio 
do juiz, nos termos, aliás, da responsabilidade objetiva pela execução da medida, 
quer em sede cautelar (CPC, art. 811), quer em cumprimento provisório, rectius, 
antecipado (CPC, art. 475-0), como lembra em boa hora Luís Otávio Sequeira de 
Cerqueira38

. 

O Conselho Federal da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com 
ação direta de inconstitucionalidade contra o dispositivo, considerando que viola os 
arts. 2.0 ,5.0

, XXXV e LXIX da Constituição, e pedindo seja declarado inteiramente 
incompatível com a Carta Política, ou, quando menos, alternativamente, que se 

duas atende ao que, em termos de tutela cautelar, conhece-se como fumus bonijuris, e, 
em sede de tutela antecipatória, como verossimilhança. A possibilidade de ineficácia da 
medida, se deferida, por sua vez, faz as vezes, respectivamente, do periculum in mora 
ou do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Registre-se, finalmente, 
que a lei nova, como a que a precedeu, só fala em suspender o ato, olvidando, como a 
velha, a situação da omissão ilegal ou abusiva, em que não se deseja a suspensão de nada, 
mas sim, uma liminar que determine que se faça alguma coisa. Mas isso a doutrina e 
a jurisprudência já consagravam, e não há de ser a permanência dessa falha que vai 
mudar. 

37. Cassio Scarpinella Bueno;]osé Miguel Medina et Fábio Caldas de Araújo; Luís Otávio 
Sequeira de Cerqueria; e Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, obs. cits. 

38. Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, ob. cit., p. 87. Cassio Scarpinella Bueno, por seu 
turno, lembra que sempre defenderam a possibilidade de contracautela à liminar do 
mandamus, entre outros, Celso Agrícola Barbi, Lúcia Valle Figueiredo e Hely Lopes 
Meirelles, ( Cassio Scarpinella Bueno, Ob. cit., pp. 41/42). 
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dê a ele interpretação conforme capaz de evitar que juízes temerosos condicionem, 
genericamente, a concessão de liminares à prestação da contracautela. 

EssaADIn tomou, no Supremo Tribunal Federal, o n. 4.296-DF, foi distribuí
da ao Ministro Marco Aurélio, o qual, até o momento em que foram escritos estes 
comentários, ainda não havia decidido acerca da liminar. 

Com as vênias cabíveis aos ilustres membros do Conselho Federal da Or
dem, não enxergamos inconstitucionalidade no caso. Entretanto, lamentamos 
que o legislador tenha se preocupado em explicitar essa possibilidade de caução, 
fiança ou depósito, se ela já era possível diante das normas processuais aplicáveis 
subsidiariamente, e se efetivamente pode induzir magistrados inseguros a insti
tuir tal requisito para a liminar em situações que, silente a lei específica, sequer se 
lembrariam de estabelecer. 

Na jurisprudência sob o regime legal anterior, muitas vezes os juízes vislum
bravam riscos para o ente público, mas ainda assim deferiam liminares sem caução, 
em face de circunstâncias como a patente ou intensa ilegalidade ou abusividade do 
ato, a natureza da prestação ou a insuficiência financeira do impetrante. Imaginamos 
que ela não venha a se alterar. 

Para enfeixar este tópico, reprisamos Cassio Scarpinella Bueno, em passagem 
lapidar, 

"Fundamental destacar, contudo, que a previsão legal não autoriza que 
o magistrado, diante dos pressupostos exigidos pela lei - fundamento 
relevante e perigo de ineficácia da medida -, exija, sem qualquer moti
vação plausível e devidamente justificada à luz das vicissitudes do caso 
concreto, caução, fiança ou depósito para tutelar o chamado periculum in 
mora inverso. A nova disciplina legal, com efeito, não pode conduzir a uma 
terceira opção entre estarem ou não presentes aqueles pressupostos, como 
se a viabilidade das cauções, fianças ou depósitos serem oferecidos fosse, 
por si só, elemento para a concessão da medida. Tal interpretação, além de 
agredir o "modelo constitucional do mandado de segurança", prestigiaria 
os abastados em detrimento dos hipossuficientes em juízo, razão suficiente 
para descartá-Ia."39 

3.4 O § 1. o e o cabimento do agravo contra a decisão acerca da liminar 

O § 1. o do art. 7.0 da nova lei do mandado de segurança esclarece caber agravo 
de instrumento contra decisão de primeiro grau que conceder ou negar liminar. 
Consoante registramos no quadro comparativo do direito atual com o anterior, 

39. Cassio Scarpinella Bueno, ob. cit., p. 42. 
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mesmo antes do advento da lex nova, o § 5.° do art. 4.° da Lei 8.437, prevendo o 
manejo de tal recurso, já era aplicável ao mandado de segurança por via do § 2.° 
do art. 4.° da Lei 4.348. 

Pode-se argumentar que tais dispositivos teriam sido inconstitucionais, por
quanto disposições processuais introduzidas por medida provisória, in casu, a MP 
2.180-35, de 2001. 

Mas, na verdade, o uso do agravo de instrumento era, ainda anteriormente a 
essa MP, defendido por parte da doutrina e, ainda que com vacilações, acolhido na 
jurisprudência. O argumento básico dos defensores do uso do recurso era a aplicação 
subsidiária do Código de Processo Civil; 40 o dos seus contrários, a especificidade 
da legislação do mandado de segurança41 . 

Na trilha da possibilidade do agravo de instrumento, por fim, o argumento 
constitucional de que o mandado de segurança existe para a defesa contra as ile
galidades e os abusos de poder, e a denegação de uma liminar, por exemplo, se 
mantém a ilicitude ou abusividade, ausente a possibilidade de um recurso eficaz 
como o instrumental, findaria por comprometer a eficácia do mandamus. 

Assim Teresa Arruda Alvim Wambier: 

"Não se admitir o agravo contra as interlocutórias no mandado de segu
rança, especialmente no que diz respeito à liminar, acaba necessariamente 
por desembocar na inutilização completa do mandado de segurança, que é 
ação ( ... ) que tem por função política a de preservar o Estado de Direito"42. 

Portanto, o dispositivo foi positivo, por se haver posicionado ao lado do 
avanço, dissipando de vez quaisquer dúvidas. 

3.5 O § 2. ° e as restrições às liminares 

O dispositivo epigrafado, conquanto sem correspondente na Lei 1.533, tam
bém não inovou: simplesmente coligiu todas as restrições a liminares presentes 
em leis como a 2.410 e 2.770 (ambas tocantes à liberação de mercadorias oriundas 

40. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ob. cit., p. 119, após listar os recursos específicos em 
mandado de segurança: "Como recursos genéricos cabem ainda os demais elencados 
no Código de Processo Civil, desde que, no processamento do writ, venham a ocorrer 
as situações que os ensejam." 

41. Nesse sentido, Araken de Assis, Recorribilidade das Interlocutórias em Mandado de 
Segurança, in Revista de Processo 82/46, disponível em: <http://www.tj.ro.gov.br/eme
ronlsapem/2001/outubro/1910/ARTIGOS/A17.htm>. 

42. Teresa Arruda Alvim Wambier, Os agravos no CPC brasileiro, p. 610. 
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do estrangeiro), 4.348 e 5.021, de 1966 (estas referentes a reclassificação ou equi
paração de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens 
pecuniárias) e 8.437 (esta em dispositivo acrescentado pela MP 2.180-35, quanto 
à compensação de tributos, na linha do art. 170-A do Código Tributário Nacional, 
acrescido pela Lei Complementar 104, de 2001), como se vê do quadro comparativo 
apresentado no item 2, supra. 

E, conforme anunciamos no preâmbulo destes comentários, isso foi péssimo, 
porque, ao invés de avançar, consolidou-se o atraso. 

A maior parte da doutrina considera inconstitucionais todas essas restrições, 
inclusive entre os comentaristas da lei novaY 

Há, porém, quem não se posicione expressamente no sentido de serem, tais 
restrições, inconstitucionais, e também nessa linha encontramos alguns dos que 
já comentaram a Lei 12.016.44 

Nós nos afinamos com os que pensam serem inconstitucionais as restrições 
em comento, à vista do princípio da tutela constitucional efetiva. Entretanto, 
por honestidade intelectual, temos de ter a coragem de enfrentar o fato de 
que essas restrições vêm existindo desde a década de 50 e jamais as leis que 
as contiveram foram declaradas inconstitucionais pelo STF e retiradas do 
mercado jurídico. 

Isso aponta para a probabilidade de que o Supremo não venha a declarar in
constitucional o novo § 2. ° do art. 7.° da lei em análise, que apenas as repete, salvo 
alteração significativa de sua jurisprudência. 

"A prova dos nove" se dará com o julgamento da já referida ADIn 4.296-DF, 
movida pela OAB, e a que já fizemos referência ao comentarmos o inciso III do 
caput do art. 7.°, pois também se volta contra o § 2.° deste mesmo artigo. 

Já tivemos ocasião de, em outro trabalho, fazendo um estudo de direito com
parado, verificar que a dicção constitucional brasileira acerca da garantia da juris
dição não é das mais perfeitas. Tomando-se, por exemplo, o que diz a Constituição 
espanhola, vê-se que esta garante não só o amplo acesso ao Judiciário, como - de 
modo explícito, diferentemente do que infelizmente faz a brasileira - o direito à 
tutela judicial efetiva, estampada em seu art. 24.1, que reza: "Todas as pessoas têm 

43. Cassio Scarpinella Bueno, ob. cit., p. 45, considerando-as flagrantemente atentatórias 
à Constituição e ao modelo por ela traçado para o mandado de segurança e referindo 
uma plêiade de autores no mesmo sentido: Lúcia Valle Figueiredo, Eduardo Arruda 
Alvim,]ames Marins, Vidal Serrano Nunes e Marcelo Sciorilli. Também pensa assim 
Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, ob. cit., p. 90. 

44. Parece ser o caso de]osé Miguel Garcia Medina et Fábio Caldas de Araújo, ob. cit., pp. 
124/126. 
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direito a obter a tutela efetiva dos juízes e tribunais no exercício de seus direitos e 
interesses legítimos ... " .45 

No Brasil, não são poucos os processualistas que defendem a existência do 
princípio da tutela constitucional efetiva. Entretanto, é necessário observar que, 
lamentavelmente, nossa Constituição não tem uma redação clara, a esse respeito, 
como a da Espanha. Carmen Lúcia Antunes Rocha afirma que o direito à jurisdição se 
desdobra em fases que só se completam com a "eficácia da decisão jurisdita", pois 

"Não basta que se afirme o direito no litígio dado a exame do Estado. É 
necessário que a decisão seja executada, que o seu conteúdo se realize e que 
o direito nela afirmado seja aplicado. c. .. ) Sentença sem eficácia é jurisdição 
sem vida. A ineficácia da decisão jurisdicional frauda o direito afirmado e, 
principalmente, frustra o próprio direito à jurisdição constitucionalmente 
assegurado. " 

Porém, com a agudeza de sempre, nota que, desafortunadamente, o Texto 
Pátrio (art. 5.°, XXXV) não "afirma diretamente o direito à jurisdição, tornando 
como sujeito principal da norma o seu titular, que é o cidadão", como é a melhor 
tendência do constitucionalismo contemporâneo, embora pregue que isso não 
deve ensombrecer-Ihe o conteúdo.46 

Deve-se, porém - talvez em tom mais pessimista - acrescentar que, além 
de não se ter conferido diretamente ao cidadão o direito à jurisdição, garantiu-se 
apenas o acesso à ela, não à sua efetiva proteção. Assim, em vez de "a lei não excluirá 
do judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito" (art. 5.°, XXV da CF/1988), po
dia-se ter dito "todos têm direito à proteção judiciária efetiva, que podem pleitear 
diante do que considerem lesão ou ameaça a seu direito", por exemplo. Ficando 
assim expresso, como está na Carta espanhola, o princípio em causa, quiçá não 
dependêssemos apenas do Supremo Tribunal para afirmá-lo, diante das agressões 
que a ele fazem o Executivo (via medidas provisórias) ou o Legislativo (através 
de leis), quando o frustram, por exemplo, através de normas que restringem ou 
impedem a concessão de liminares ou tutelas antecipatórias, em geral relativas 
ao Poder Público, nem nos decepcionássemos tanto, quando não víssemos tal 
principiologia triunfar.47 

45. No original: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos ... " (cf. Ángela 
Figueruelo Burrieza, EI derecho a la tutela constitucional efectiva, p. 29). 

46. O Direito Constitucional à jurisdição, inAs garantias do cidadão na justiça (coord. Sãlvio 
de Figueiredo Teixeira), p. 31/51, especialmente 33,41 e 50. 

47. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, Reclamação constitucional no direito brasileiro, p. 
408/409, especialmente a nota de rodapé n. 745. 
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Francisco Cavalcanti, porém, oferece interessante explicação para a não
declaração de inconstitucionalidade das leis restritivas de liminares, sejam cau
telares, sejam antecipatórias de tutela. Conquanto admita que o direito à tutela 
constitucional efetiva abranja o direito às liminares48

, é necessário, diante da 
nossa prática forense de excessivas tutelas de urgência, harmonizar valores como 
a plenitude da tutela jurisdicional com a preservação do interesse público, pois se 
tem constatado uma hipertrofia do valor efetividade em detrimento de outros que 
deveriam merecer o mesmo relevo.49 Considera ele, então, que restrições como as 
que o § 2.0

, ora sob exame contempla, resultado da sedimentação de diversas leis 
razoáveis e que buscam a harmonização entre as garantias do cidadão e o interesse 
público, não são inconstitucionais. Não seria o caso, porém, de normas como as 
Medidas Provisórias 181, de 17 de abril de 1990, e 198, de 26 de julho de 1990, 
convertida, a última, na Lei 8.076, de 23 de agosto de 1990, porque destinadas a 
sustar genericamente liminares contra um conjunto inteiro de medidas econô
micas do Governo (o chamado "Plano Collor"). Nessas hipóteses, assevera ele, 
a inconstitucionalidade era patente pois o objeto da regra era, não uma restrição 
pontual e razoável, mas o to lhimento completo da tu tela jurisdicional de urgência 
sobre um dado tema, o que teria como consequência que a tutela permitida seria 
apenas reparatória. 50 

O discrímen, então, seria a possibilidade de compatibilização entre os princí
pios da plenitude da tutela jurisdicional e o do contraditório, à luz da razoabilidade. 
Sempre que um se hipertrofiar, reduzindo em demasia o outro, estar-se-á diante de 
uma inconstitucionalidade. Caso contrário, não. 

Talvez o Supremo pense como ele. 

Mas já há juízes concedendo liminares mesmo em temas vedados pelo § 2.0 

da Lei 12.016, informa a internet, do mesmo jeito quefaziam ao tempo das leis que 
instituíram tais restrições originalmente, por considerarem que tais óbices ou são 
inconstitucionais ou não podem ser aplicados no caso concreto. 

3.6 O § 3. o e a duração dos efeitos da liminar 

O dispositivo em comento não tinha equivalente na lei velha. A Lei 4.348, 
por seu art. 1.0

, b, determinava que a medida somente duraria por 90 (noventa) 
dias prorrogáveis por mais 30 (trinta). A 4.862, de 1965, desusada no quotidiano 
forense, estabelecia no art. 51, que a tutela urgente só duraria 60 (sessenta) dias 
quando concedida contra a Fazenda Nacional. Comparada com essas normas, a 
lex nova representa um progresso. Afasta a caducidade ex vi tempore da liminar. 

48. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, oh. cit., p. 92. 
49. Idem, p. 10l. 
50. Idem, p. 116. 
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Basicamente, traz para o seio do mandado de segurança a sistemática do art. 808, 
1II, do CPC, estabelecido no âmbito do processo cautelar. 

Tem-se aí o efeito substitutivo da sentença (ou decisão final, ou acórdão), 
normalmente fru to de cognição exauriente, ou ao menos mais profunda em relação 
à decisão liminar, seja cautelar ou antecipatória, geralmente proferida em cognição 
superficial ou sumária. 

Se a sentença for concessiva, absorve a liminar concedida. Se denegatória, 
impõe a revogação desta, ainda que não o faça expressamente, nos termos da sú
mula 405 do Supremo. 

Com isso desaparece a antiga polêmica levantada por autores como Alcides 
De Mendonça Lima, que considerava mais razoável manter a liminar mesmo com 
a sentença contrária e outros como Hely Lopes Meirelles, que julgavam que a li
minar se manteria mesmo diante de sentença denegatória, se esta não a revogasse 
explicitamente. E a jurisprudência vacilava51

. 

Isso não quer dizer que, mediante apelação da sentença, não se possa pleitear, 
junto ao juízo ad quem, proteção urgente capaz de substituir a liminar originária. É a 
solução que desde há muito preconizavam juristas como Celso Ribeiro Bastos.52 

3.7 O § 4. o e a prioridade do processo com liminar concedida 

O dispositivo em foco estabelece que, uma vez deferida a liminar, o processo 
terá prioridade para julgamento. O que havia de mais parecido com isso, na legis
lação revogada, era o art. 17 da Lei 1.533, dizendo que os processos de mandado 
de segurança teriam preferência sobre todos os ou tros, exceto habeas corpus, o qual 
a própria Lei 12.016 reproduz, com pequena variação em seu art. 20. 

Não se vê grande utilidade em disposições legislativas que dão preferência a 
processos. Os writs, tradicionalmente têm preferência. Processos de idosos, idem 
(art. 1.211-A do CPC). Processos de portadores de doenças graves, igualmente. 
E se as pautas de julgamento estão repletas? E se não há servidores em número 
adequado. E se o juízo está sobrecarregado. E os "pedidos de preferência" dos 
advogados, que se constituem hoje em verdadeiro costume forense. 

As circunstãncias de cada caso findam influindo mais na agilidade de sua 
tramitação do que normas como esta. Entretanto, não se pode negar que a nor
ma é positiva, por caminhar no sentido da agilização, ainda que tenha um laivo 
fazendário: dá se uma prioridade ao mandado de segurança com liminar deferida 
(dentro da prioridade geral que os mandados de segurança já têm em relação aos 
demais processos, salvo os de habeas corpus), por se considerar que a liminar, 

51. Ver, a propósito, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, Apontamentos ... , cit., pp. 100/102. 
52. Celso Ribeiro Bastos, Do mandado de segurança, p. 30. 
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estando deferida, é risco para o ente público. Entretanto, às vezes pode ser muito 
mais urgente um mandamus que está com liminar indeferida, arriscando terrivel
mente o direito do impetrante. E a esse, a lei não protegeu, a não ser que seja idoso 
ou doente grave. 

3.8 O § 5. o e a extensão das vedações à tutela antecipada 

O derradeiro parágrafo do art. 7.° do novo diploma mandamental também 
não traz novidade. Estende à tutela antecipada em sede de mandado de segurança 
as restrições às liminares (cautelares) previstas no seu § 2.°. A Lei 9.494, de 1997 já 
estendera à tutela antecipada as restrições previstas nas diversas leis anteriores, que 
eram basicamente as mesmas: liberação de mercadorias importadas, vencimentos 
e vantagens de servidores, compensação tributária. 

Essa extensão é óbvia, porque desapareceu, desde a introdução, pela Lei 
10.444, de 7 de maio de 2002, do § 7.° ao art. 273 do CPC, que reza: 

"§ 7. ° Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de 
natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupos
tos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado." 

É o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, a partir de cujo advento 
perdeu inteiramente a importância prática distinguir a tutela cautelar da tutela 
antecipada. 

Pessoalmente, somos da opinião de que, em geral, a liminar no mandado de 
segurança é cautelar, ainda que em alguns casos possa ser antecipatória de tutela. 
Não desconhecemos a opinião de juristas eminentes que acham justamente o 
contrário,53 embora outros tantos pensem como nós.54 Entretanto, é inútil prosse
guir nesse debate, porque pragmaticamente ambas as formas de tutela urgente se 
equivalem, por isso que não é de estranhar que se sujeitem às mesmas restrições. 

No que tange às restrições em si, diga-se a respeito delas, e de sua possível 
inconstitucionalidade, tudo quanto foi exposto no item 3.5, acima. 

4. Conclusão 

A Lei 12.016, por tudo quanto se viu ao analisar-lhe o art. 7.°, põe, diante do 
operador do direito novos desafios. 

53. Assim Ovídio Araújo Baptista da Silva, Curso de Processo Civil, p. 10l. 
54. Dentre os últimos, o melhor trabalho que conhecemos é de] osé Carlos Dantas Teixeira 

de Souza, A N atureza]urídica da Liminar em Mandado de Segurança, Natal: Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 2002, infelizmente jamais publicado. 
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Conquanto haja resolvido alguns problemas, suscitou novos, ou revolveu 
alguns que já estavam apaziguados. 

O que importa, porém, é o amadurecimento do mandado de segurança. Essa 
genial criação do direito brasileiro há de continuar, malgrado os percalços que 
sempre existem, sua trilha ascensional em direção a uma aplicação cada vez mais 
consentânea com o princípio da máxima efetividade da Constituição. 

Porque, afinal, o mandamus, sobre ser ação e processo, é direito e garantia 
constitucional, e como tal há de ser interpretado e aplicado. 
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