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Segundo o artigo 7'1, inciso Il, da Lei nº 1.533, de 1951, "ao despachar a inicial,.o
juiz ordenará: que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o
fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferi·
d "a .

A norma destaca dois pressupostos indispensáveis à concessão da liminar: a) o peri·
culum in mora, b) a relevância do fundamento.

O periculum in mora representa o temor do dano jurídico. Um dano provável, e
não meramente possíveL É preciso que se faça presente o risco de a decisão de mérito se
tornar ineficaz, no caso de ser concedida a segurança. Se o dano, embora iminente, for
reversível, deixa de concorrer esse pressuposto. A avaliação há de ser, sobretudo, objetiva,
fundada nos fatos documenta.dos pelo impetrante.

Já a relevância do fundamento, onde navega o fumus boni juris, carrega elevada dose
de discricionariedade ou de subjetividade. Defere-se ao Juiz boa margem de liberdade para
examinar a relevâncía dos fundamentos do pedido e conceder ou não a liminar; O que
pode parecer relevante ou evidente para o advogado pode não sê·lo para o Juiz. Esse exame
varia de Juiz para Juiz, de acordo com sua formaçâo pessoal, cultural ou ideológica e de
escala de valores. Basta recordar, na questão da elevação da alíquota do imposto de ímpor-
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2 - Hetivação voluntária e coercitiva da liminar

ração de veículos, de 32% para 70% (Decreto Federal nº 1.427/95), que houve decisões,
na Justiça Federal de 1ª inst:'1ncía, umas concedendo liminar em favor de importadores,
outras indeferindo. O meSlTlO ocorreu entre Juízes do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região - São Paulo ~ (num sentido, MS 95.03.041025·8. Relatora Juíza Lúcia Figueiredo,
DJU 5,6,95, pág, 34,601; MS 95,03,049203·3, ReL Juiz Silveira Bueno, DJU 19,6,95, pág.
38.436; em sentido oposto, MS 95,03,049204-1, ReL Juiz Márcio Morais, DJU 19,6,95,
pág, 38.435; MS 95,03,043172-7, ReL Juiz FlelllY Pires, DJU 5,6,95, pág, 34.600),

O Juiz ou o Tribunal raramente concedem liminar, de ofício. Via de regra, o magis
trado não penetra no exame da liminar, se o impetrante silenciou a respeito. Todavia, se
visíveis os pressupostos para concessâo de liminar, nada impede possa o Juiz deferi-la ex
officio. Em primeiro lugar, porque se trata de ação sem conteúdo declaratório, constituti
vo ou condenatório, mas, de proteção a direito líquido e certo, ou seja, aquele, na defini
ção do Juiz Francisco Tavares da Cunha Melo, "contra o qual se não podem opor moti
vos ponderáveis e sim meras alegações, cuja improcedência o magistrado pode reconhecer
imediatamente, sem necessidade de detido exame" (apud Arnold Wald, "Do Mandado de
Segurança na Prática Judiciária", pág. 117, Forense, 30. ed.); em segundo lugar, porque o
Juiz, antecipando a cautela, está preservando a eficácia da própria sentença de mérito.

Se o Juiz, ao despachar a inicial, conceder a liminar, o passo seguinte, aparentemente
simples, será a efetivação da providência. O Magistrado mandará o Escrivão providenciar
a notificação pessoal da autOlidade coatora, mediante oficio. ou mandado· assecuratório,
semelhante à ordem de Habeas Corpus, que será entregue pelo oficial de justiça.

Se o impeh'ado não colocar embaraços e acatar a decisão judicial, dando-lhe cumpri
mento, assunto encerrado. Mas, se ele se recusar a cumpri-la e se mantiver intransigente,
por exemplo, deixando de reintegrar o funcionário, ou de restituir carteira de habilitação
apreendida, ou de expedir os documentos de transferência do escolar, impõe-se, ai, a
tomada de providências de natureza coercitiva, pelo Juiz, pois está configurado, em princí
pio, um delito, desobediência (CP, artigo 330), prevaricação (CP, art. 319), ou de respon
sabilidade (Constituição Federal, artigo 85, inciso VII; Decreto-lei 1.079, de 1950, artigos
4", inciso VIII, e 74; Constituição Estadual, artigo 48, iriciso VIl; Decreto-lei 201, de
1967, artigo 1', inciso XIV),

O Juiz não deve sair a campo para prender e processar a autoridade impetrada, como
aconteceu, certa vez, em relação ao Diretor de uma Faculdade de São Paulo, que retarda
va, injustificavelmente, o cumprimento de mandado de segurança.

O Ministro Amarílio Benjamin, do antigo Tribunal Federal de Recursos, advertia os
Magistrados de que, na função de julgadores, todos devem ter a preocupação de evitar
qualquer choque entre as autoridades administrativas e judiciárias (apud "Mandados de
Segurança e de In.iunçãoH, pág. 190, Adhemar Ferreira Maciel e outros, Eel_ Saraiva).

A própria Constituição Federal, no artigo 36, § 3º, para os casos de descumprimento
de ordem ou decisão .iudicial, não autoriza a intervenção propriamente dita no Est.1.do ou
no Município, quando o decreto, suspendendo a execução do ato impugnado, bastar ao
restabelecimento da normalidade.

Uma empresa impetrou mandado de SebJllrança, com liminar, para suspender a eficá
cia de uma decisão que havia concedido liminar de busca e apreensão de mercadorias_
Quando a ordem chegou até o Juiz para ser cumprida, vários lotes de mermdorias haviam
sido apreendidos_ O Juiz entendeu que o que estava feito devia manter-se, até ulterior deli-
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3 - identificação do agente coator

O agente coator não dcve ser confundido com o sujeito passivo, embora, às vezes,
ambos se reúnam na mesma pessoa, por exemplo, Prefeito e Prefeitura, e nem com a pes
soa física_ Considere-se a hipótese de mandado de segurança, com liminar, contra
Secretário de Estado, que, pouco depois do ato atacado, mas antes de ser proposta a ação,
venha a se exonerar. Será irrelevante a pessoa física do titular da Pasta.

O impetrado, muitas vezes, recusa-se a cumprir a ordem, alegando ser mero executor
de ato.

Em setembro de 1991, o Ministro do Trabalho e da Prcvidência Social, Antônio
Magrí, expediu e fez publicar Portaria fixando o reajuste dos aposentados em 54,60%, em
vez de 147,06%. Mandados de Segurança foram protocolizados em diversos juízos fede·
rais lHonocrátlcos. Liminares foram concedidas e mandados de prisão contra agentes
locais e superintendentes, por desobediência, foram expedidos .. Seria possível efetivar-se a
liminar em face do Agente ou do Superintendente do INSS?

Diante de situaçôes como essa, o impetrante, para não se prejudicar; e o Juiz, para
não ver sua decisão desrespeitada, elevem identificar perfeitamente a autoridade coatora,
se perguntando: ela pode praticar, rever ou desfazer o ato? O Juiz, a quem foi distribuída a
ação, exerce jurisdição sobre ela? Se a resposta for negativa, o impetrante correrá o risco
do indeferimento, de plano, de sua petiç,.'lo inicial, e o Juiz, por sua vez, terá que admitir
sua incompetência e, em conseqüência, reconhecer a inoperância da decisão que tivcr
concedido a liminar.

beraçâo do TribunaL Isto gerou uma reclamação da impetrante ao Desembargador Vice
Presidente, que ordenou fosse expedido mandado para a restituição das mercadorias
apreendidas, esclarecendo ~ o que era desnecessário - que a liminar concedida implicava
restauração do estado anterior.-

Se até Juízes de Direito se vêem em dificuldades para entender o alcance de uma limi·
n::u do Tribunal, cumprindo-a pela metade, o que dizer, então, de autoridades administrati
vas, em geral. Deve o Juiz impor-se com calma, mas finnemente. A decisão deve ser cum
prida por meio da comunicação respectiva ou ofício executório, de acordo com a Lei n"
1.533/51; oconendo reclamação do impetrante, b juiz reitetará a ordem, pedirá esclareci·
mentos e decidirá conforme lhe parecer acertado; verificando, afinal, que a decisão foi desa
tendida, mandará apurar a responsabilidade da autoridade infratora, nos termos da lei.

Isto aconteceu em relacão ao Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda, em São
Bernardo do Campo, porque deixou de atender a dois ofícios do Juiz da 1ª Vara Cível
daquela Comarca, para colocar cena quantia em dinheiro à disposição do Juízo e em
nome de uma Massa Falida. O Juiz requisitou inquérito policial e foi impetrado Habeas
Corpus para seu trancamento. A 1ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal denegou a
ordem, sendo essa decisão confirmada pela 5ª Turma do STJ, sob o 6..mdamento de que
não competia ao recorrente discutir uma ordem judicial formalmente correta, mas obede
cê·la (RT 666/363),

Na questão do desbloqueio de cmzados novos, a Juíza da 16ª Vara Federal de São
Paulo deu prazo de 24 horas para o Delegado do Banco Central liberar o dinheiro blo
queado, sob pena de inquérito policial por desobediência. Impetrado Habeas Corpus
perante o Tribunal Regional Federal, este não acolheu a impetração. A Sª Turma do
Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, admitindo que o descumpri
mento de decisão judicial, proferida por juiz competente, configura, em tese, crime de
desobediência (RT 684/366).
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pública intervir como assistente ou litisconsorte (ob. cit., págs. 33/34). Esse entendimento
é o esposado pelo Supremo Tribunal Federal, que não admite possa o Juiz, sem iniciativa
da parte, substituir o sujeito passivo na ação de mandado de segurança Gulgamento plená·
rio do MS 21.000-1 (DJ 28.6.91) e M1350.7 (DJ 14.6.91); MS 00214368/160, Relator
Min. llrnar Ga1vão, DJU 12.3.92, pág. 2.802).

Parte da doutrina entende ser sujeito passivo a pessoa jurídica, e não o impetrado,
cabendo a este, apenas e t.:-l.o-somente, o ônus de receber a notificação e prestar as infor
maçôes. Sustent'l que ser sujeito passivo é mais do. que ser o mero destinatário da notifi·
cação (Celso Ribeiro Bastos, "Do Mandado de Segurança", pág;37). Sujeito passivo é, na
verdade, a pessoa jurídica de direito público a cujos quadros pertence a autoridade apon
tada como coatora, pois é ela quem irá suportar as conseqüências da pretensão deduzida
pelo impetrante, na hipótese de deferimento do mandado de segurança (Celso Agrícola
Barbi, "Do Mandado de Segurança", pág.177, Forense, 3ª ed.).

Para uma terceira corrente, a autoridade coatora é parte no sentido fonnal, ao passo
que a pessoa jurídica o é em sentido material. Isto é, o ímpetrado é a autoridade coatora,
que figura no processo como substituto processual da pessoa jurídica de direito público e,
portanto, como parte em sentido formal, A autoridade coatora não funciona em defesa de
direito próprio, mas alheio. A sentença contra o substituto processual atinge o substituído
(Moacyr Amaral Santos, "Natureza Jurídica do Mandado de Segurança", Arquivos, pág.
40; Antônio de Pádua Ribeiro, "Do Mandado de Segurança: Alguns Aspectos Atuais",
em "Mandados de Segurança e de Injunção", pág. 154, Adhemar Ferreira Maciel e
Outros, Ed. Saraiva).

Vozes autorizadas sustentam que a autoridade coatora se apresenta, excepcionalmen
te, como represent:1nte da pessoa jurídica (Adhemar Ferreira Maciel, em "Observacões
Sobre Autoridade Coatora no Mandado de Segurança", in "Mandados de Segurança ~ de
Injunção", Adhemar Ferreira Maciel e Outros, pág. 180, Ed. Saraiva; Celso Ribeiro
Bastos, "Do Mandado de Segurança", pág-. 37, Saraiva, 1978), pois é ela quem, em nome
da pessoa jurídica,_ recebe a notificação. E de sua inteira responsabilidade encaminhar ao
Ministério ou ao Orgão a que está subordinada cópia autenticada do mandado notificató
rio e dos demais elementos, nos termos do artigo 3º da Lei nQ 4.348, de 1964, para que a
en~dade possa, através da ârea competente, tomar as providências que o caso exigir, seja
reforçando a defesa feit.:1 nas informações, seja pleiteando a reforma da decisão concessiva
da liIninar, e assim por diante.

Cada corrente apóia·se em argumentos respeit.:'lveis.

O artigo 2° da Lei nº 1.533 diz o seguinte: "Considerar-se·á federal a autoridade
coatora, se as conseqClências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o
mandado houverem de ser -suport:1das pela União Federal ou pelas entidades autárqui·
cas federais". O parágrafo único do artigo 12 impõe o recurso oficial contra sentenca
que conceder o mandado de segurança. Conforme se percebe, o agente público vincula
a entidade que representa. O ato por ele praticado, ou a omissão, é ato ou omissão de
Administração Pública, legítimo ou ilegítimo, portanto, da própria entidade. O agente e
a entidade são uma só parte passiva e a notificação do primeiro dispensa a da segunda.
Agente e entidade pública formam uma unidade. Por isso, o agente, por cont'l própria,
não pode constituir procurador e interpor os recursos cabiveis, em caso de concessão
do mandado de segurança. Isto cabe à entidade, através de sua Procuradoria Jurídica.

É fundamental que o interessado, antes de propor a ação, diligencie e identifique,
perfeitamente, a autoridade coatora. A ação de mandado de segurança tem pressupostos e
condições especificos, devendo todos serem demonstrados de plano, uma vez que o fitO

procediment:11 não admite qualquer tipo de dilação, inclusive o de eventual substituicão
de autoridade coatora, devido à errônea indicação. O ato ou a omissão devem ter ~m
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No caso dos 147,06%, houve uma Reclamação Correicional junto ao Superior
Tribunal de Justiça, que foi acolhida, para preservar a competência privativa daquele
T ríbunaL Nem agentes locais, nem superintendentes regionais do INSS eram competen
tes para desfazer ou modificar a Portaria Inrerministerial, apenas o Ministro do Trabalho
e Previdência Social. Pertencia ao Superior Tribunal de Justiça a competência constitucio
nal para o processo e julgamento de mandado de segurança contra o ato daquele
Ministro.

Segundo Hely Lopes Meirelles, a complexa estrutura dos órgãos administrativos nem
sempre possibilit.a ao impetrante identificar com precisão o agente coator, principalmente
nas repartições fazendárias que estabelecem imposições aos contribuintes por chefias e
autoridades diversas (ob. -cit., pág. 36). Realmente, esse universo da Administração
Pública, formado de chefias, divisões, delegacias, departamentos, coordenadorias, superin
tendências, etc, dificulta a indicação precisa da autoridade coatora. Ainda assim, é ônus
do impetrante diligenciar para a perfeit'l identificação do agente responsável pelo ato e do
Juízo competente. Cosa fata, capo ha, isto é, o que se fez, tem sua cabeça.

A verificaç'10 da competência é importante para o caso de ser necessária a apuraÇ<-l.o
de responsabilidade criminal da autoridade coatora. No RHC 61.955, do Distrito
Federal, relatado pelo Ministro Francisco Rezek, a 2ª Turma do Supremo Tribunal
Federal discutiu a questão de saber se a resistência à ordem de autoridade judiciária
incompetente configura esse crime, e a Turma concluiu pela negativa (RTJ 114/1037).

Em geral, a Fazenda Pública intervém, encampando o ato de seu agente. "Encampar"
significa dar à autoridade hierarquicamente superior ou à entidade pública apoio adminis
trativo ao ato de seu agente. Isto não desnatura a autoria do ato atacado. A despeito dessa
intervenção da Fazenda, impõe·se ao Magistrado verificar os pressupostos e as condições
da ação.

4 - [lo sujeito passivo

No tocante ao sujeito passivo, tratando-se de autarquias ou de pessoas jurídicas com
funções delegadas do poder público, a solução dada pelo artigo 1º, § 1º, da Lei nº 1.533
é simples e prática: considera-se autoridade coatora seu representante ou administrador.
O Supremo Tribunal editou a Súmula 510, sebrundo a qual, "praticado o ato por autori
dade, no exercício de competência delegada, contra ele cabe o mandado de seguranca ou
a medida judicial". Delegada a competência educacional ao Instituto particular de et{sino,
sem reserva, fica o delegado responsável pelo ato e peJas conseqüências (RTJ 46/49). A
delegação poderá ser, inclusive, informal. Assim, se um agente praticar um ato adminis·
trativo por ordem de autoridade superior, ele será autoridade coatora, e não o seu supe:
ríor. Assim decidiu recentemente a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça: "Ato
Administrativo Praticado "De Ordem" do Ministro de Estado - Natureza Jurídica 
Mandado de Segurança - Competência. I - O ato praticado "de ordem" resulta de delega
ção administrativa informal; 11 - Compete à Justiça Federal de primeiro grau conhecer de
Mandado de Segurança contra ato de delegado regional, praticado "de ordem" do
Ministro de Estado" (Reclamação nº 330/SP, 1ª Seção, Rei. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJU 30.10.95, pág. 36.695).

Doutrina e jurisprudência não admitem se impetre mandado de segurança contra ato
praticado pOI dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista, quando t'll
ato não possa ser considerado "ato de autoridade", sendo mero ato de gestão OTJ
152/102).

No caso da Administração Pública em geral, é conhecida a posição de Hely Lopes
Meirelles, segundo a qual a autoridade coatora será sempre parte, podendo a entidade
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ríor. Assim decidiu recentemente a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça: "Ato
Administrativo Praticado "De Ordem" do Ministro de Estado - Natureza Jurídica 
Mandado de Segurança - Competência. I - O ato praticado "de ordem" resulta de delega
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Meirelles, segundo a qual a autoridade coatora será sempre parte, podendo a entidade
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autor. A dificuldade de sua correta identificaçào não libera o prejudicado do ônus da
prova. Esse ônus é pré-processual, assim como o da prova do direito liquido c CCItO. Se a
parte não puder indicar corretamente a autoridade coatora ou não puder demonstrar, de
plano, seu direito líquido e certo ~ embora pudesse fazê-lo no curso da açâo -, deverá uti
lizar-se da via ordinária, em vez do mandado de segurança.

Portanto, ainda que o JUiz, a quem foi distribuído o processo, constate a errônea
indicação da autoridade coatora, não poderá, mesmo ex officio, determinar a substituição
do sujeito passivo e mandar cumprir-se a líminar em face da corret:1 autoridade coatora,
ainda que esta se submeta a seu poder jurisdicionaL Nem poderá a parte, após a autorida
de apontada como coatora ter prestado as informações, pleitear a sua substituição e a res
pectiva notificação do substituto. Em qualquer das hipóteses, trata-se de diligência ou de
substituição de parte não previstas na Lei n" 1.533/51.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de "inadmitir a
alteração, de ofício, do pólo passivo da relação mandamental, especialmente quando esta
importe deslocamento da competência. A ementa do julgamento proferido no MS
21.382, Relator para o acórdão Ministro Celso de Mello, concretiza o precedente, verbis:
"Mandado de Segurança - Impetração contra ato do Diretor-Geral do Senado Federal 
Incompetência originária do STF - Pretendida modificação da autoridade apontada como
coatora - inadmissibilidade. \Vrit nâo conhecido. A errônea indicação da autoridade coa
tora pelo impetrante impede que o juiz, ainda ex officio, venha a substituÍ-la por outra,
alterando, desse modo, sem. dispor de poder para tanto, os sujeitos que compõem a rela
ção processual, especialmente se houver de declinar de sua competência, em favor do
Supremo Tribunal Federal, em virtude de mutação subjetiva operada no pólo passivo do
writ constitucional" (in MS 22.049·0·DF, ReL Min. Ilmar Galvão, DJU 15.8.94, pág.
20.258). No seio do Superior Tribunal de Justiça, notam-se conclusões divergentes. Com
efeito, recentemente, a 1ª Turma do STJ decidiu que a errônea indicação da autoridade
coatora gera a carência da ação mandamenml, e não sua remessa a outro Juízo (Conflito
de Competência n' 2.902-MT e 3.470-DF, DJU 2.8.93, pág. 14.158). Noutro acórdão, a
1ª Turma reafirn10u sua posição: "A indicação errônea da autoridade coatora repercute na
verificação das condições de acordo. Não pode o Juiz, substituindo a parte, de ofício,
emendar a inicial e corrigir o erro, qualifícando outra pessoa para o pólo passivo.
Jurisprudência iterativa" (REsp nº 39.571~2-SP, 1ª Turma, ReI. Min. Milton Dias Pereira,
DJU 22.5.95, pág. 14.367). A 1-ª Seção do mesmo Tribunal, por sua vez, julgou no senti
do de não conhecer de mandado de segurança, se a autoridade coatora não estiver arrola
da no artigo 105, inciso I, alínea "b", CF, determinando a remessa dos autos ao Juízo de
l' instância (MS 1.846 e 1.847, DJU 22.8.93, pág. 14.166). A 1ª Turma, noutro caso,
decidiu que "Não viola os artigos 1Q e 6" da Lei nº 1.533 a decisão que, reconhecendo a
incompetência do Tribunal, em razão da errônea indicaçao da autoridade coatora, deter
mina a remessa dos autos ao Juízo competente, ao invés de proclamar o impetrante care
cedor da açao mandamental" (REsp 34.317-7-PR, 1ª Turma, ReL Min. Garcia Vieira,
DJU 13.9.93, pág. 18.546).

Se o Juiz verificar, de plano, que a autoridade coatora é "Y", e não "X", e que está
sob sua jurisdição, deverá mandar o impetrante emendar a inicial. Mas, se a constataçao
se der apenas depois de prestadas as informações, o Magistrado não poderá fazê-lo, deven~

do extinguir o processo e Glssar a liminar. Suponha·se que a Autoridade de Trânsito de
algum Município interiorano apreenda a carteira de habilitação de determinado motoris
ta. Este impetra mandado de segurança, contra o ato de apreensão, e obtém liminar. Por
ocasião das informaçôes, fica esclarecido que o ato determinante da apreensão do docu
mento é do Diretor do DETRAN. Neste caso, a simples remessa dos autos ao Juízo C0111

petente (art. 113, 2º, do CPC) não regularizará a situação processual, pois o sujeito passí~

5 - A. liminar e o litisconsorte
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Juízo competente, como regra geral, é aquele onde está sediada a autoridade coato
ra. A competência em mandado de segurança define·se pela qualificação da autorida,
de coatora: se o Presidente da República for apontado como autoridade coatora, a
competência será do Supremo Tribunal Federal; se Ministro de Estado, competência do
Superior Tribunal de Justiça; se Governador do Estado ou Prefeito de São Paulo, com·
petência do Tribunal de Justiça; se Secretário de Estado ou Municipal, ou Prefeito de
Município, competência do Juízo da Fazenda Pública ou da Comarca, assim por diante.
Em relação a Secretário de Estado, em São Paulo, a jurisprudência mostra-se controver
tida (dando pela competência do Juízo monocrático, de 1ª instância: MS 191.078, 7ª
Câmara Cível, julgado em 31.3.93; MS 189.243, 6' Câmara Civil, julgo 29.4.93; MS
203.473, 2' Câmara Civil, julgado em 5.10.93; JTJ 168/268, onde se afirma que a
decisão elo Pleno dando pela competência do Órgão Especial do Tribunal ele Justiça,
está superada. Dando pela competência do Órgão Especial: JTJ 168/270).

Segundo o artigo 109, 1, da Constituição Federal, compete aos Juízes federais
julgar as causas em que a União, autarquia ou empresa pública federal forem auto
ras, rés, assistentes ou opoentes, exceto em falência, acidentes do trabalho, eleitoral
e trabalhista.

As acões mandamentais não se Íncluem nesse inciso. A Constituicãoreservou inci
so específico para mandados de segurança e habeas ...data - artigo 109', Vln~, dispon
do competir aos Juízes federais processar e julgar "os mandados de segurança e os
habeas... data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos
tribunais federais". De acordo com essa norma, mandado de segurança, pela Caixa
Econômica Federal ou pelo INSS, contra o Governador de Estado, ou contra o

6 - juizo competente

Como efetivar-se a liminar em relação ao litisconsorte? Um ful1cionátio é demitido, e
outro, empossado, em seu lugar. Essa pessoa passa ater uma posição jurídica que será
atingida pelo mandado de segurança. Sendo litisconsorte necessário, não poderá impedir
ou embaraçar o cumplimento da liminar, sob pena de responder criminalmente por seu
ato. O artigo 19 da Lei nº 1.533 detennina expressamente a aplicação dos artigos que
regem o litisconsórcio. O Juiz deve ordenar e o impetrante, promover sua citaçâo.
Segundo a súmula nº 145, do antigo Tribunal Federal de Recursos, 'iextingue-se o proces
so de mandado de segurança, se o autor não promover, no prazo assinado, a citação do
litisconsorte necessário".

Se o litisconsorte residir fora da ComarCc'1, não se deve expedir carta precatória, m.as
notificar-se por via posml, com aviso de recebimento, pois esta forma de notificação é a
que se compatibiliza com a celeridade do mandado de segurança.

A Lei nº 1.533/51 não prevê o recurso de agravo de instrumento contra a decisão
que concede a liminar. Resm ao litisconsorte impetrar mandado de segurança, se enten
der que esse ato judicial, de,concessão da liminar, é ilegal e lhe acaneta dano de difícil ou
incerta reparação.

vo é terceiro, submetido à jurisdição de outro Juíz. Permitir-se ao impetrante emendar a
inicial e reiniciar-se a ação, com nova intimação (cítação) são atos que atentam contra as
regras de celeridade da Lei nº 1.533/51, que não prevê a substituiçãO voluntária das par
tes. Aliás, o artigo 41 do CPC é expresso: "Só é petrn.itida, no curso do processo, a subs
tituição voluntária das partes nos casos expressos em lei".
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verificação das condições de acordo. Não pode o Juiz, substituindo a parte, de ofício,
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DJU 22.5.95, pág. 14.367). A 1-ª Seção do mesmo Tribunal, por sua vez, julgou no senti
do de não conhecer de mandado de segurança, se a autoridade coatora não estiver arrola
da no artigo 105, inciso I, alínea "b", CF, determinando a remessa dos autos ao Juízo de
l' instância (MS 1.846 e 1.847, DJU 22.8.93, pág. 14.166). A 1ª Turma, noutro caso,
decidiu que "Não viola os artigos 1Q e 6" da Lei nº 1.533 a decisão que, reconhecendo a
incompetência do Tribunal, em razão da errônea indicaçao da autoridade coatora, deter
mina a remessa dos autos ao Juízo competente, ao invés de proclamar o impetrante care
cedor da açao mandamental" (REsp 34.317-7-PR, 1ª Turma, ReL Min. Garcia Vieira,
DJU 13.9.93, pág. 18.546).

Se o Juiz verificar, de plano, que a autoridade coatora é "Y", e não "X", e que está
sob sua jurisdição, deverá mandar o impetrante emendar a inicial. Mas, se a constataçao
se der apenas depois de prestadas as informações, o Magistrado não poderá fazê-lo, deven~

do extinguir o processo e Glssar a liminar. Suponha·se que a Autoridade de Trânsito de
algum Município interiorano apreenda a carteira de habilitação de determinado motoris
ta. Este impetra mandado de segurança, contra o ato de apreensão, e obtém liminar. Por
ocasião das informaçôes, fica esclarecido que o ato determinante da apreensão do docu
mento é do Diretor do DETRAN. Neste caso, a simples remessa dos autos ao Juízo C0111

petente (art. 113, 2º, do CPC) não regularizará a situação processual, pois o sujeito passí~

5 - A. liminar e o litisconsorte
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Juízo competente, como regra geral, é aquele onde está sediada a autoridade coato
ra. A competência em mandado de segurança define·se pela qualificação da autorida,
de coatora: se o Presidente da República for apontado como autoridade coatora, a
competência será do Supremo Tribunal Federal; se Ministro de Estado, competência do
Superior Tribunal de Justiça; se Governador do Estado ou Prefeito de São Paulo, com·
petência do Tribunal de Justiça; se Secretário de Estado ou Municipal, ou Prefeito de
Município, competência do Juízo da Fazenda Pública ou da Comarca, assim por diante.
Em relação a Secretário de Estado, em São Paulo, a jurisprudência mostra-se controver
tida (dando pela competência do Juízo monocrático, de 1ª instância: MS 191.078, 7ª
Câmara Cível, julgado em 31.3.93; MS 189.243, 6' Câmara Civil, julgo 29.4.93; MS
203.473, 2' Câmara Civil, julgado em 5.10.93; JTJ 168/268, onde se afirma que a
decisão elo Pleno dando pela competência do Órgão Especial do Tribunal ele Justiça,
está superada. Dando pela competência do Órgão Especial: JTJ 168/270).

Segundo o artigo 109, 1, da Constituição Federal, compete aos Juízes federais
julgar as causas em que a União, autarquia ou empresa pública federal forem auto
ras, rés, assistentes ou opoentes, exceto em falência, acidentes do trabalho, eleitoral
e trabalhista.

As acões mandamentais não se Íncluem nesse inciso. A Constituicãoreservou inci
so específico para mandados de segurança e habeas ...data - artigo 109', Vln~, dispon
do competir aos Juízes federais processar e julgar "os mandados de segurança e os
habeas... data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos
tribunais federais". De acordo com essa norma, mandado de segurança, pela Caixa
Econômica Federal ou pelo INSS, contra o Governador de Estado, ou contra o

6 - juizo competente

Como efetivar-se a liminar em relação ao litisconsorte? Um ful1cionátio é demitido, e
outro, empossado, em seu lugar. Essa pessoa passa ater uma posição jurídica que será
atingida pelo mandado de segurança. Sendo litisconsorte necessário, não poderá impedir
ou embaraçar o cumplimento da liminar, sob pena de responder criminalmente por seu
ato. O artigo 19 da Lei nº 1.533 detennina expressamente a aplicação dos artigos que
regem o litisconsórcio. O Juiz deve ordenar e o impetrante, promover sua citaçâo.
Segundo a súmula nº 145, do antigo Tribunal Federal de Recursos, 'iextingue-se o proces
so de mandado de segurança, se o autor não promover, no prazo assinado, a citação do
litisconsorte necessário".

Se o litisconsorte residir fora da ComarCc'1, não se deve expedir carta precatória, m.as
notificar-se por via posml, com aviso de recebimento, pois esta forma de notificação é a
que se compatibiliza com a celeridade do mandado de segurança.

A Lei nº 1.533/51 não prevê o recurso de agravo de instrumento contra a decisão
que concede a liminar. Resm ao litisconsorte impetrar mandado de segurança, se enten
der que esse ato judicial, de,concessão da liminar, é ilegal e lhe acaneta dano de difícil ou
incerta reparação.

vo é terceiro, submetido à jurisdição de outro Juíz. Permitir-se ao impetrante emendar a
inicial e reiniciar-se a ação, com nova intimação (cítação) são atos que atentam contra as
regras de celeridade da Lei nº 1.533/51, que não prevê a substituiçãO voluntária das par
tes. Aliás, o artigo 41 do CPC é expresso: "Só é petrn.itida, no curso do processo, a subs
tituição voluntária das partes nos casos expressos em lei".

Justitia, São Paulo, 57 (170), abr.ljun 19~_5__. ... ._60
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estadual, com base no artigo 93, VIII, da CF e do artigo 42, V, da LC nº 35/79
(LOMAN), em procedimento administrativo disciplinar. Inexistência de impedimento 0\1
interesse declarado pelos membros do Tribunal estadual que aplicou a pena disciplinar.
Rem.essa dos autos ao Tribunal de Justiç.a doEstado do Mato Grosso que é o competente
para julgar, originariamente, os mandados de segurança contra os seus atos e os de seu
Presidente (art. 21, VI, da mesma Lei Orgânica)" (lvlS 21.016·MT, ReI. Min. Paulo
Brossard).

"A manifestação administrativa do Tribunal não vincula a atuação jurisdicional do
magistrado que o integra, de forma a configurar antecipação da decisão a ser ainda profe
rida. Dados conjeculrais, ou juízos de mera probabilidade, ou suposições, ainda que fun·
dadas, de infringência à obrigaçãO ético·jurídica de insenção pessoal e funcional não cons
tituem, por si sós, desde que desacompanhados do formal reconhecimento do estado de
impedimento ou suspeição, situações providas de idoneidade jurídico~processualsuficiente
para legitimar o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dessa sua especial competência
originária." (MS 21.33S·MS, ReI. Min. Celso de Mello)

Tenda em vísta essa cmnpreensão resulta claro que o deslocamento de competência
para o Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 102, I, "n",daCóristituicão, só é
de ser admitido a partir da efetiva configuração das hipóteses de impedimento (C'PC, arti
go 134) ou de suspeição (CPC, artigo 135), devidamente formalizadas no Tribunal de
origem (grifo no original), seja por ato pessoal de espontânea afinnação dos seus próprios
membros, seja por efeito do seu reconhecimento no âmbito da correspondente exceção
(CPC, artígo 312).

Não basta, pois, para efeito de aplicabilidade da norma de competência fixada no
preceito constitucional em referência, a mera alegação de ocorrência de interesse, direto
ou indireto, dos Magistrados que compõem o Tribunal, no julgamento da causa submeti
da à sua apreciação e instaurada por efeito de deliberação tomada em sede estritamente
administrativa.

Observe-se, ainda, por necessário, que as hipóteses de impedimento ou suspeição
referidas na norma constitucional supõem a natureza jurisdicional (grifo no original) do
ato impugnado.

O ato aqui questionado, contudo, emergiu de procedimento administrativo
(grifo do original) instaurado no âmbito do Poder Judiciário. Reveste-se ele de índole
nitidamente adminsitrativa, o que o torna suscetível de impugnação pela via jurísdicio
nal adequada. A coparticipação de um número expressivo de Desembargadores em seu
processo de formação não se revela apta a induzir, só por si, a competência originária
desta Corte, que supõe, para os fins e efeitos da alínea "n" do inciso l, do artigo 102
da ConstiuJiçao, a existência, atual e concreta, de uma causa (grifo do original), vale
dizer, de um procedimento de natureza jurisdicional (grifo do original)...."((DJU
20.0S.93, pág. 16.334).

Por vezes, depara-se com acórdãos de Câmaras de algum Tribunal, com este teor: "a
competência é do juízo de lº grau; remetam-se-Ihe os autos, mantida a liminar". De -fato,
se a liminar foi concedida por juiz ou tribunal incompetente, é admissível que. seja ela
mantida até o pronunciamento do juiz competente, em face do seu caráter acautelatório.
Conforme observa R. Reis Friede, com base na liçao da doutTina, "a medida liminar dada
pelo juiz incompetente deve prevalecer somente até quando o juízo competente se pro·
nuncie a respeito, consoante o provérbio quando est periculum in mora incompetentia
non attenditur ("Medidas Liminares", pág. 140, Ed. Forense, 1993).

Neste caso, embora de Juízo ou Tribunal in'C0101Ileten;te,

______J_"_S_lit_'a-',_S_ão_Pau~~.:-~J170.L_,:br ./lun,e-:':::99:::5"-- , _62

Presidente do Tribunal de Justiça, será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, e não
pelo Juiz Federal ou pelo Tribunal Regional FederaL Se impetrante for empresa pública
federal (ECT) e impetrado, órgão estadual (CELESC), a competência será da Justiça
Estadual e não Federal (AI 39,SI2, ReI, Min, Milton Luiz Pereira, DJU 21.9,93, pág.
19.277).

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Brasília) apreciou o seguinte conflito posi
tivo de jurisdição: o juizo federal do Acre deprecou o juízo federal do Pará para que notifi
casse certa autoridade coatora sediada em sua j1ll1Sclição. O juízo deprecado entendeu ser
o competente para o processo e o julgamento do mandado de segurança, porque o impe
trado era órgao sediado em seçâo judiciária sob sua jurisdiçao. Chamado o Tribunal a
dirimir o conflito, afirmou tratetr"se de competência absoluta, podendo o juízo deprecado
recusar o cumprimento da precatória.

Quando se tratar de dúvida ou dificuldades para se apontar, corretamente, o juízo ou
o Tribunal competente, o próprio Juiz ou o Tribunal dará a respectiva solução, semextin
guir o processo. As ocorrências são comuns, especialmente nos casos de competência
constitucional de Tribunais, em razão da matéria ou da pessoa. É comum Câmara Civil
do Tribunal de Justiça dar-se por incompetente, em matéria fiscal municipal, e encami
nhar o mandado de segurança para o 1º Tribunal de Alçada Civil. A 6'" Câmara de Férias
assim procedeu recentemente no MS 198.051, da Prefeitura de São Manoel. Também são
comuns mandados de segurança contra atos de Secretários de Estado remetidos pelo
Tribunal de Justiça ao Juízo da Fazenda Pública.

Certo Juiz de Tribunal Regional Federal ímpetrou mandado de segurança, com
medida liminar, junto ao Supremo Tribunal, contra a deliberação do Plenário, que
resultou na escolha, para o cargo de Presidente daquela Corte, de outro Juiz que não o
mais antigo. O Ministro Relator Celso de Mello decidiu pela incompetência da ~

Suprema Corte, afirmando a competência originária dos Tribunais para o processo e o
julgamento de mandados de segurança ajuizados contràsuaspróprias deliberações.
Trouxe à colação precedentes, destacando, de um voto do Ministro Moreira Alves, o
seguinte: "Pela prática de atos de natureza administrativa por parte dos membros de
Tribunal não ficam eles impedidos de julgar mandado de segurança que se impetre
contra tais atos". O Ministro Relator deu por prejudicada a apreciação da liminar
requerida e mandou remeterem~se os autos ao Tribunal Regional Federal (Ação
Originária nº 197·8·RS, DJU 5.6.93, pág. 12.656).

Na ação originária nº 160-9-RS, Relator Ministro Celso de Mello, sendo impetrante
a Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e impetrado o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi proferido o seguinte despacho:
"... Não há como dar trânsito ao pedido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
tem-se Olientado no sentido de que permanece vigente, inobwmte a previsão constitucio
nal da letra "n" do artigo 102, I, a regra inscrita no artigo 21, VI, da LOl\1AN, que atri~

bui originariamente aos Tribunais o processo e julgamento dos mandados de segurança
impetrados contra seus próprios atos. Nesse sentido, são de destacar, além daquelas pro
feridas no MS 21.l93-DF e na AO nº 174-RO, de que fui Relator, as decisões seguintes:

"É necessário que se esclareça que os atos do Tribunal ou de seu presidente, pratica~

dos em procedimentos administrativos, como é o concurso público para provimento dos
cargos de magistrados, não tem força jurisdicional, razão pela qual são impugnáveis por
meio de mandado de segurança, ou qualquer outra medida judicial adequada" (MS
21.994TO, ReI, Min. Paulo Brossard).

"Competência. Mandado de Segurança impetrado originariamente perante o
Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "n", da CF). Pena de aposent.1.doria com vencie

mentos proporcionais ao tempo de serviço aplicada a magistrado, por
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estadual, com base no artigo 93, VIII, da CF e do artigo 42, V, da LC nº 35/79
(LOMAN), em procedimento administrativo disciplinar. Inexistência de impedimento 0\1
interesse declarado pelos membros do Tribunal estadual que aplicou a pena disciplinar.
Rem.essa dos autos ao Tribunal de Justiç.a doEstado do Mato Grosso que é o competente
para julgar, originariamente, os mandados de segurança contra os seus atos e os de seu
Presidente (art. 21, VI, da mesma Lei Orgânica)" (lvlS 21.016·MT, ReI. Min. Paulo
Brossard).

"A manifestação administrativa do Tribunal não vincula a atuação jurisdicional do
magistrado que o integra, de forma a configurar antecipação da decisão a ser ainda profe
rida. Dados conjeculrais, ou juízos de mera probabilidade, ou suposições, ainda que fun·
dadas, de infringência à obrigaçãO ético·jurídica de insenção pessoal e funcional não cons
tituem, por si sós, desde que desacompanhados do formal reconhecimento do estado de
impedimento ou suspeição, situações providas de idoneidade jurídico~processualsuficiente
para legitimar o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dessa sua especial competência
originária." (MS 21.33S·MS, ReI. Min. Celso de Mello)

Tenda em vísta essa cmnpreensão resulta claro que o deslocamento de competência
para o Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 102, I, "n",daCóristituicão, só é
de ser admitido a partir da efetiva configuração das hipóteses de impedimento (C'PC, arti
go 134) ou de suspeição (CPC, artigo 135), devidamente formalizadas no Tribunal de
origem (grifo no original), seja por ato pessoal de espontânea afinnação dos seus próprios
membros, seja por efeito do seu reconhecimento no âmbito da correspondente exceção
(CPC, artígo 312).

Não basta, pois, para efeito de aplicabilidade da norma de competência fixada no
preceito constitucional em referência, a mera alegação de ocorrência de interesse, direto
ou indireto, dos Magistrados que compõem o Tribunal, no julgamento da causa submeti
da à sua apreciação e instaurada por efeito de deliberação tomada em sede estritamente
administrativa.

Observe-se, ainda, por necessário, que as hipóteses de impedimento ou suspeição
referidas na norma constitucional supõem a natureza jurisdicional (grifo no original) do
ato impugnado.

O ato aqui questionado, contudo, emergiu de procedimento administrativo
(grifo do original) instaurado no âmbito do Poder Judiciário. Reveste-se ele de índole
nitidamente adminsitrativa, o que o torna suscetível de impugnação pela via jurísdicio
nal adequada. A coparticipação de um número expressivo de Desembargadores em seu
processo de formação não se revela apta a induzir, só por si, a competência originária
desta Corte, que supõe, para os fins e efeitos da alínea "n" do inciso l, do artigo 102
da ConstiuJiçao, a existência, atual e concreta, de uma causa (grifo do original), vale
dizer, de um procedimento de natureza jurisdicional (grifo do original)...."((DJU
20.0S.93, pág. 16.334).

Por vezes, depara-se com acórdãos de Câmaras de algum Tribunal, com este teor: "a
competência é do juízo de lº grau; remetam-se-Ihe os autos, mantida a liminar". De -fato,
se a liminar foi concedida por juiz ou tribunal incompetente, é admissível que. seja ela
mantida até o pronunciamento do juiz competente, em face do seu caráter acautelatório.
Conforme observa R. Reis Friede, com base na liçao da doutTina, "a medida liminar dada
pelo juiz incompetente deve prevalecer somente até quando o juízo competente se pro·
nuncie a respeito, consoante o provérbio quando est periculum in mora incompetentia
non attenditur ("Medidas Liminares", pág. 140, Ed. Forense, 1993).

Neste caso, embora de Juízo ou Tribunal in'C0101Ileten;te,
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Presidente do Tribunal de Justiça, será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, e não
pelo Juiz Federal ou pelo Tribunal Regional FederaL Se impetrante for empresa pública
federal (ECT) e impetrado, órgão estadual (CELESC), a competência será da Justiça
Estadual e não Federal (AI 39,SI2, ReI, Min, Milton Luiz Pereira, DJU 21.9,93, pág.
19.277).

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Brasília) apreciou o seguinte conflito posi
tivo de jurisdição: o juizo federal do Acre deprecou o juízo federal do Pará para que notifi
casse certa autoridade coatora sediada em sua j1ll1Sclição. O juízo deprecado entendeu ser
o competente para o processo e o julgamento do mandado de segurança, porque o impe
trado era órgao sediado em seçâo judiciária sob sua jurisdiçao. Chamado o Tribunal a
dirimir o conflito, afirmou tratetr"se de competência absoluta, podendo o juízo deprecado
recusar o cumprimento da precatória.

Quando se tratar de dúvida ou dificuldades para se apontar, corretamente, o juízo ou
o Tribunal competente, o próprio Juiz ou o Tribunal dará a respectiva solução, semextin
guir o processo. As ocorrências são comuns, especialmente nos casos de competência
constitucional de Tribunais, em razão da matéria ou da pessoa. É comum Câmara Civil
do Tribunal de Justiça dar-se por incompetente, em matéria fiscal municipal, e encami
nhar o mandado de segurança para o 1º Tribunal de Alçada Civil. A 6'" Câmara de Férias
assim procedeu recentemente no MS 198.051, da Prefeitura de São Manoel. Também são
comuns mandados de segurança contra atos de Secretários de Estado remetidos pelo
Tribunal de Justiça ao Juízo da Fazenda Pública.

Certo Juiz de Tribunal Regional Federal ímpetrou mandado de segurança, com
medida liminar, junto ao Supremo Tribunal, contra a deliberação do Plenário, que
resultou na escolha, para o cargo de Presidente daquela Corte, de outro Juiz que não o
mais antigo. O Ministro Relator Celso de Mello decidiu pela incompetência da ~

Suprema Corte, afirmando a competência originária dos Tribunais para o processo e o
julgamento de mandados de segurança ajuizados contràsuaspróprias deliberações.
Trouxe à colação precedentes, destacando, de um voto do Ministro Moreira Alves, o
seguinte: "Pela prática de atos de natureza administrativa por parte dos membros de
Tribunal não ficam eles impedidos de julgar mandado de segurança que se impetre
contra tais atos". O Ministro Relator deu por prejudicada a apreciação da liminar
requerida e mandou remeterem~se os autos ao Tribunal Regional Federal (Ação
Originária nº 197·8·RS, DJU 5.6.93, pág. 12.656).

Na ação originária nº 160-9-RS, Relator Ministro Celso de Mello, sendo impetrante
a Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e impetrado o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi proferido o seguinte despacho:
"... Não há como dar trânsito ao pedido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
tem-se Olientado no sentido de que permanece vigente, inobwmte a previsão constitucio
nal da letra "n" do artigo 102, I, a regra inscrita no artigo 21, VI, da LOl\1AN, que atri~

bui originariamente aos Tribunais o processo e julgamento dos mandados de segurança
impetrados contra seus próprios atos. Nesse sentido, são de destacar, além daquelas pro
feridas no MS 21.l93-DF e na AO nº 174-RO, de que fui Relator, as decisões seguintes:

"É necessário que se esclareça que os atos do Tribunal ou de seu presidente, pratica~

dos em procedimentos administrativos, como é o concurso público para provimento dos
cargos de magistrados, não tem força jurisdicional, razão pela qual são impugnáveis por
meio de mandado de segurança, ou qualquer outra medida judicial adequada" (MS
21.994TO, ReI, Min. Paulo Brossard).

"Competência. Mandado de Segurança impetrado originariamente perante o
Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "n", da CF). Pena de aposent.1.doria com vencie

mentos proporcionais ao tempo de serviço aplicada a magistrado, por
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8 - Composição em perdas e danos
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10 - Tipificação penal

Muit.1.s criticas sé fizeram a esse dispositivo, havendo quem sustente sua revogação
irriplícita pela Constiruição vigente. Afirma-se tratar-se de preceito dirigido ao Juiz e não
ter cabimento extinguir-se a liminar porque o juiz não pôde sentenciar no prazo dilatado.

Sem dúvida, a garantia constitucional do mandado de segurança impede que a defi
ciência do Esmdo prejudique o ihlpetrante. No entanto, é evidente a constitucionalidade e
a utilidade desse artigo de lei, cujo objetivo é encaminhar o processo para um julgamento
rápido e definitivo, evitando as chicanas e até o sumiço aos autos.

Apesar de se tratar de prazo peremptório, podendo o Juiz decretar a caducidade, de
ofício, ou a requerimento do Ministério Público, é prudente que o impetrado, ou o sujei"
to passivo ou o litisconsorte provoque o assunto junto ao Juiz, para evitar transtornos
futuros (Adhemar Ferreira Maciel e Outros, "Mandados de Segurança e de Injunção",
pág. 239, Saraiva, 1989). O Juiz, verificando que o feito não foi sentenciado, por acúmulo
de serviço, com certeza prorrogará a liminar, mas, constat:'lndo que o processo está parado
por desinteresse do impetrante, deverá declarar a caducidade da cautela.

A extinção do processo ou de denegação da segurança atinge prontamente a liminar.
Segundo a Súmula nº 405 do Supremo Tribunal Federal, no caso de denegação a situa·
ção volta ao esmdo anterior.

Sabido que a liminar perdura, no máximo, até a sentença de mérito. No caso de con~

cessão do mandado, a sentença a confinna, mas na hipótese de denegação, tudo volta à
situação anterior e o ato administrativo, que estava com os efeitos paralisados, passa a
produzir todos os efeitos jurídicos, arcando o impetrante com suas conseqÜências (Lúcia
Valle Figueiredo, "A Liminar no Mandado de Segurança", em "Curso de Mandado de
Segurança", Coordenador Celso A. Bandeira de Mello, pág. 111, RT).

Conforme foi julgado no Recurso em Mandado de Segurança nº 1.161-0-R], pela 3ª
Tunna do STJ, II a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, verifi
cando-se falso o fato em que se funda a pretensão da liminar ou da suspensividade do ato
judicial, não remanesce o efeito, eis que o substrato em que eventualmente apoiar-se-iam
os pressupostos fumus boni juris ou periculum in mora esfuma-se e, esvaziado de tal, a
medida não se impõe necessária" (DJU 2.8.93, pág. 14.240).

Sendo provisória a liminar, poderá ser modificada ou cassada em qualquer momento
processual, antes da sentença de mérito. Essa decisão produz efeitos imediatos. O Juiz
poderá, ainda, cassar a liminar na própria sentença de eXtinção do processo ou de dene
gação da segurança, que constitui o momento processual por excelência de sua aferição
definitiva. Se o impetrante insistir na relevância de seus fundamentos, que impetre outro
mandado de segurança, perante o Presidente do Tribunal competente, pleiteando a res
tauração da liminar até o julgamento de seu recurso.

Via de regra, o descumprimento às ordens judiciais configura o delito de desobediên
cia, raramente o de prevaricação.

Se o agente devia cumprir a liminar, por dever de oficio, tipifica-se, em tese, o delito
de prevaricação. Se devia acat:1Aa, sem que o fosse em virtude de sua função, ocorre o
crime de desobediência.

É preciso, no entanto, verificar se existe justa causa para o inquérito ou para a ação
penal.

O Juiz Relator de detenninado Habeas Corpus, do Tribunal Regional Federal de
São Paulo, sendo impetrante a Caixa Econômica Federal, concedeu salvo-conduto preven
tivo em favor de seu Superintendente, ameaçado de sofrer instauração de inquérito poli
cial e demais cominações, caso não cumprisse a liminar de Mandado de Segurança, pro-
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A liminar tem a característica da provisoriedade, ou seja, prevalece enquanto perdura
a razão pela qual foi concedida. Um dos momentos para a sua revogação ou manutenção
dá-se quando o Juiz revê a própria decisão, por ocasião do recebimento das informações e
antes do pronunciamento do Ministério Público, O restabelecimento da liminar, pelo
próprio Juiz, embora possível, é raro, haja vista a definição de seu convencimento depois
de duas decisôes, uma concedendo, outra revogando a liminar (Carmen Lúcia Antunes
Rocha, "Mandados de Segurança e de Injunção", Adhemar Ferreira Maciel e Outros,
pág. 226, Ed. Saraiva).

O artigo 20. da Lei n2 4.348, de 1964 (art. 20.), prevê a perempção da liminar, nos
casos de o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo, deixar de pro~

mover por mais de 3 dias os atos e diligências que a cle cumprirem, ou abandonar a
causa por mais de 20 dias. No primeiro caso, desc.aberá a aplicação do artigo 267, § 12

,

do Código de Processo civil, porque se faz presente a má-fé (art. 17, CPC) do sujeito
ativo. Nos demais casos, justifica-se a aplíc.ação do preceito processual, dada a evenumlida
de da ocorrência de alguma situação que justifique a intimação pessoal do impetrante, por
exemplo mOlte do procurador, falência da impetrante, força maior, etc.

Já o artigo 19 da mesma Lei contempla a caducidade: a liminar somente terá eficácia
pelo prazo de 90 dias, cont.1.do da data de sua concessão, prorrogável por mais 30, em
caso de acúmulo de serviço.

Composição em perdas e danos é possivel em direito privado (C. Civil, aft; 1.059),
mas não em mandado de segurança. Neste, a liminar terá que ser efetivada in natura,
sobre o ato da autoridade coatora. Ou seja, determinará a restituição do impetrante ao
estado anterior ao ato impugnado, ou impedirá que se consume determinada seqüência
de atos contrários ao impetrante. Assim, a liminar recolocará um licitante na disputa da
concorrência, da qual havia sido excluído pela Comissão julgadora; numa execução con
tra devedor solvente, a decisão concessiva de liminar poderá não paralisar o curso da exe
cução, mas poderá suspender a expedição da carta de arrematação, até o julgamento do
recurso pendente ou do próprio mandado de segurança.

9 - Revogação. caducidade. perempção e restabelecimento da
liminar

No Simpósio de Curitiba e no VI Encontro Nacional dos Tribunais de Alçada, foi
aprovada a conclusão de que o mandado de segurança não tem curso nas férias forenses,
embora nelas possa ser ajuizado o pedido e deferida a suspensão liminar do ato impugna
do. Neste sentido, foi a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Pleno, em 1987, por
unanimidade: "o mandado de segurança não corre nas férias forenses, mas na fluência
destas há de ser ajuizado o pedido para evitar·se a decadência" (RJTJESP 109/319).
Portanto, não existe impedimento algum para protocolizar-se mandado de segurança nas
férias forenses. Se for concedida a liminar, deverá ser cumprida de imediato, não impor~

tando a natureza do período.

Tribunal competente decida sobre a concessão ou não da liminar, não respondendo civil,
administrativa ou criminalmente.
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10 - Tipificação penal
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impetrante" ("Do Mandado>de Segurança", 1/206 e 20S, nº 127, Saraiva,

12 - Liminar em mandado de segurança coletivo

No mandado de segurança coletivo, por partido político ou entidade legitilnacia, a
liminar não pode ter "A", "B" ou <1C" como destinab:hibS nomeados da próteçâo de direi
to. A característica da impetração coletiva é a demonstração de uma relação-base, ou de
uma situação jurídica padrãO, à qual os associados em geral se adaptam e que servirá de
modelo para a definição da situação de cada um (Vicente Greco Filho, "Tutela
Constitucional das Liberdades", pág. 173; Lúcia Valle Figueiredo, apud Lourival
Gonçalves de Oliveira, "Interesse Processual e Mandado de Segurança Coletivo", em
"Mandados de Segurança e de InjunçãO", pág. 133, Coordenador Sálvio de Figueiredo
Teíxeira, Ed. Saraiva).

O mandado de segurança coletivo assemelha-se à convenção ou contrato coletivo de
trabalho, de eficácia ultracontraentes, além dos contratantes (Cesarino Júnior, "Direito
Social Brasileiro", 1-º/161, 6ª ed., Saraiva), que deve ser obedecido pelos atuais e futuros
contratos individuais de trabalho (Marly A. Cardone, "Advocacia Trabalhista", pág. 120,
11 ª ed., Saraiva).

Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil poderá impetrar mandado de segurança
coletivo contra o Conselho Superior da Magistratura, por exemplo, se, num período con
turbado por movimento grevista de boa parte dos funcionários do Poder Judiciário, o
Conselho Superior não restituir prazos para a prática de atos processuais. Mas, a OAB
não poderá fazê-lo em relaÇ-<10 a meia dúzia de advogados que perderam prazos, por difi
culdades encontradas em alguns cartórios.

Uma Associação de Aposentados poderia impetrar mandado de segurança coletivo
contra -o Ministro do Trabalho e da Previdência Social, em face da Portaria
Interministerial que reajustou os proventos em 54,60%, em vez 147,06%. No caso de
concessão do mandado, por sentença definitiva, esta atingiria, favoravelmente,. todos os

Juíza Lúcia Valle Figueiredo, do Tribunal Regional Federal, menciona o caso de
para que a Administraçã9 efetive a inscrição de detenninado candidato em. um

<""'etlfS')' Segundo ela, essa inscrição é providência que resulta na satisfação do direito a
mas, também, sob" condição resolutiva". Se a ordem for denegada a final, aquela

iI)"CfI,au ficará totalmente sem valor. Seria - diz a eminente Juiza ~uma providência satis
mas sob condição resolutiva ("Curso de Mandado de Segurança", pág. 109, Celso

Antônio Bandeira de Mello c Outros, RT, 1986).
A liminar, seja em face de ato comissivo, seja em face de ato omissivo, não pode ter

satisfativo. Se o mandado de segurança for para que a Repartição forneça uma cer
ao impetrante, ou para que a Caixa Econômica Federal libere a conta do FGTS, a

UlTimar, acaso concedida, exaurirá o objeto da ação, antes mesmo de o Juiz ouvir a autori
impetrada. Por isso, os Tribunais, tratando·se de mandados de segurança onde a

possa ser plenamente satisfativa, evitam concedê-la, porque, se cumprida, liquida
rá o mérito do próprio mandado de segurança.

Em relação ao mandado de segurança preventivo, suponha-se a ameaça de Delegado
de Polícia, tomada pública, de raspar as cabeças de meninos e meninas de rua. No caso
de mandado de segurança proposto por alguma Associação legitimada, com pedido de
liminar, esta, sendo deferida, desannará o agente do Poder Público de seu intento. Se,
ainda assim, vier a causar lesão de direito a alguma criança ou adolescente, responderá
criminalmente, por abuso de poder e desobediência ou prevaricação, e ainda será respon
sabilizado civilmente, direta ou regressivamente, pelos danos morais provocados.

Justitia, São Paulo, 57 (170), abr./Jun. 1995
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veniente do Juízo da 8ª Vara da Justiça Federal, para liberaçao do Fundo de Gardntia do
impetrante. O Relator, reconhecendo a ausência de juSta causa para instauraçao de inqué
rito policial, salientou não ser possível ignorar-se a existência de 80.000 contas do FGTS
em 1.000 agências da CEF e não ser dcsrazoável o plano do Governo de escalonar o
pagamento das contas inativas, em tempo reduzido (DOE 6.7.93, pág. 130).

Em São Miguel Arcanjo, próximo a lt:1pctininga, anos atrás, em processo de cassação
de Prefeito, o burgomestre impetrou mandado de segurança para que a sessão da Câmara
não se realizasse. O Juiz concedeu a liminar. O Presidente da Edilidade foí notificado em
tempo hábil, mas, à hora aprazada, instalou a sessão, deu conhecimento à Casa do man
dado de segurança e, a seguir, evocando a soberania do Legislativo, submeteu à apreciação
dos Vereadores se acatavam a decisão judiciaL Por unanimidade, foi aprovada a realização
da sessão, onde, afinal, cassou-se o mandato do Prefeito, com lavratura e publicação do
decreto legislativo. No dia seguinte, o Judiciário interveio, com força policial, reintegrando
o Prefeito cassado. Requisitado inquérito policial e proposta a açâo penal contra todos os
Vereadores participantes daquela assembléia, foram todos condenados por infração do
artigo 330 do C. Penal, com confinnação da sentença pela 1ª Câmara do Tribunal de
Alçada Criminal Qulgados do TACrim, Lex, 23/90).

O Presidente da Câmara Municipal de Pirangi "indeferiu" a liminar do Juiz de
Direito de Monte Alto, alegando que o fato nâo se enquadrava no Regimento Interno.
Processado criminalmente, foi condenado, pela 2ª Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal, nas penas do artigo 330 do Código Penal ("&'vista de Julgados e Doutrina do
TACrim", nº 5, pág. 91, IMESP).

Se determinado Delegado de Ensino, contra quem foi concedida a liminar, para rein
tegração de certo professor, não tomar providências para que a ordem judicial seja cum
prida, sua omissão configurará desobediência, pois não se inclui, entre suas atribuiçôes, a
de dar cumprimento às decisôes judiciais. Se o ESCl1vãode um Cartório de Registro de
Imóveis recusar-se, por motivos pessoais, a cumprir uma ordem judicial, levando o impe
trante a reclamar ao Juiz, a conduta renitente desse Escrivão será enquadrada no delito de
prevaricação, porque deixou de praticar, indevidamente, um ato de oficio.

Uma corrente doutrinária (v.g., Castro Nunes, "Do Mandado de Segurança")
entende que a suspensão liminar pressupõe um ato comissivo. Outra corrente (v.g.,
Othon Sidou, Cândido de Oliveira) entende caber também em relacão ao ato omissivo,
ao argumento de que nada justifica a pré-exclusão das omissões estatais. Este parece o
entendimento predom.inante, pois, conforme Hcly Lopes Meirelles, "a medida liminar
não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acaute
lador de possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de
ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definiti
va da causa. Por isso mesmo, 11ao importa prejulgamento; não afirma direitos nem nega
poderes à Administraçao. Apenas preserva o impetrante de lesão irreparável, sustando'
provisoriamente os efeitos do ato impugnado" ("Mandado de Segurança", pág. 51).

Tocantemente a atos omissivos, adverte Alfredo Buzaid que "ninguém tem dúvida
de que quadra mandado de segurança "contra omissão de autoridade. A omissão consis
te em deixar de praticar, no prazo legal, ato a que está obrigada a autoridade por dever
legal, mantendo-se intolerável silêncio. O pressuposto do ITlandado de segurança é, pois,
o não-ato ilegal ou abuso do poder. .. O problema que se apresenta ao intérprete da lei;
nos casos acima especificados, é o da formulação do pedido, que não pode consistir em
impor ao juiz ou à autoridade a prática do ato, mas em reconhecer o direito líquido c
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1 J - lim;ilar coiltra atos de órgãos coleg;ados

Em relação a atos de Órgãos Colegiados, o mandado haverá de ser cumprido contra
o Colegiado, porque o ato é dele, e não de seu Presidente. No Estado de São Paulo, há o
Provimento 34/90, que trata do Regimento dos Concursos e Processos Seletivos. Num de
seus artigos, consta que o Presidente do Tribunal de Justiça designará o Juiz Presidente da
Comissão Examinadora, que, por sua vez, nomeará outros funcionários do Tribunal para
integrarem a Comissão. Suponha-se que, em determinada-'Ç"6lnarca, se faca concurso
para Oficial de Justiça, sendo Presidente da Comissão o Juiz Diretor do Fóru'm. No caso
de mandado de segurança contra um ato deliberativo da Comissão, autoridade coatora
será a Comissão, e não o Juiz Diretor do Fórum. O Juízo competente para o processo e
julgamento do mandado de segurança será o da Comarca, e não o Tribunal de Justiça,
pois não se trata de ato jUl1sdicionaL

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, unânime, julgou que "I.
Considerando que o Conselho Federal de Desestatização é um órgão colegiado presidido
por Ministro de Estado e composto de representantes dos trabalhadores e empresários, a
competência para o processo e julgamento do writ é da Justiça Federal, de primeiro grau"
(MS 164-DF, DJU 14.5.90). Recentemente, a mesma l' Seção julgou que, por força da
norma constitucional, cabe-lhe processar e julgar mandado de segurança impetrado contra
ato de Ministro de Estado ligado à sua atividade específica. Quando se trata de ato de
Ministro praticado na qualidade de Presidente de Órgão Colegiado, a competência é do
Juizo Federal (STJ, MS nQ 1.699·1·DF, l' Seção, DJU 8.3.93, pág. 3.081). Isto potque o
órgão encerra uma unidade funcionaL A vontade final, no colegiado, não é das pessoas físi
cas, que o compõem, mas do órgão. O desfazimento do ato impugnado é tarefa do órgão
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Tratando-se de ato complexo, que é aquele fonnado· pela conjugação da vontade de
mais de um órgão administrativo, a liminar haverá· de seI efetivada contra todos os
órgãos, que serão notificados, necessariamente, como litisconsortes. Foi o que ocorreu,
em determinado Estado da Federação, onde se mO\;eu mandado de segurança contra o
ato de elaboração de lista tríplice, pelo Conselho Superior do Ministério Público, na pes
soa do Procurador-Geral da Justiça, como seu Presidente, e contra o Governador do
Estado, que consumou determinadas promoções de Promotores de Entrância Especial
para o cargo de Procurador de Justiça (MS 113/83, do Mato Grosso do Sul). Foi o que se
deu, ainda, noutro mandado de segurança, com liminar, contra certo Tribunal de Justiça,
cujo Plenário indicou certo juiz para promoção, preterindo detenninada juíza, e, preventi
vamente, contra o Governador, para obstar a lavratura do ato final de promoção (MS
144/83, do Mato Grosso do Sul). Isto porque, conforme precedentes do STF, em casos
tais, o Chefe de Governo tem não apenas o poder, mas o poder~dever de recusar a indica·
ção ou a lista, se entender viciadas por ilegalidade ou inconstitucionalidade; donde a sua
legitimação para responder, como autoridade coatora (STE MS 21.632, DJU 6.8.93, pág.
14.902).

16 - Um;ilar e coisa julgada

A súmula 268 do Supremo Tribunal Federal tem sido aceita e aplicada de maneira
uniforme pelos Tribunais. Descabe mandado de segurança contra sentença transitada em
julgado. Não se trata, porém, de regra absoluta. A casuistica aponta sítuações em que o
mandado de segurança se torna o único remédio de pronta eficácia. Por exemplo, numa
Comarca do Interior, tramitam, entre as mesmas partes, uma ação cautelar, de exibição de
documentos, e uma açâo de indenizaçãO. O réu excepcionou o Juizo, tanto na cautelar,
quanto na principal, e indicou como foro competente o da CapitaL O Juiz rejeitou a ale
gaçâo. A ré agravou de instrumento, na cautelar e na principal. O agravo· da cautelar. foi
para a Câmara Especial e o da indenizatória, por algum lapso, para determinada Câmara
Civil. Naquele, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso e

14 - Um;ilar em fate de ato complexo

ein seu conjunto, e não do presidente ou diretor (Adhemar Ferreira Maciel, "Observações
sobre Autoridade Coatora no Mandado de Segurança", in llMandados de Segurança e de
InjunçãO", pág. 189, Coordenação de Sálvio Figueiredo Teixeira, Saraiva, 1990).

No ato composto, que é aquele que resulta da vontade de um único órgão, 111_as
depende da ratificação de outro, para se tornar exeqüível, o mandado de segurança deverá
ser dirigido apenas contra a autoridade responsável pelo ato principal, e não sobre aquela
que se limitou a apor um simples "aprovo". Assim, se o Curador de Fundações determi
na a prática de determinado ato, aprovado pelo Procurador~Geral da Justiça, que venha a
causar lesão a alunos ou funcionários; se um Juiz Diretor de Fórum expede portaria regu
lamentando determinado senriço, com aprovação do Presidente do Tribunal de Justiça.
Em casos tais, o mandado de segurança será interposto contra o ato do Curador de
Fundações, ou contra a portaria do Juiz, e não contra o Procurador-Geral· da Justiça ou
contra o Presidente do Tribunal de Justiça. Pois, se o ato for desfeito ou nulificado, o
visto da segunda autoridade não terá qualquer valor, além de, em si mesmo, não encerrar
conteúdo normativo ou decisório e não ter vida própria.

15 - Umiilar em face de ato composto
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aposentados associados, sem necessidade de qualquer deles promover ação mandamental
individual.

A Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo não poderia
impetrar mandado de segurança coletivo, em favor de uma ou outra usina associada, contra
decisão liminar do Juiz de Direito de detenninada Vara, proibindo queimadas em seus cana
\riais, no território da Comarca. Primeiro, porque o Juiz de Direito não exerce jurisdição no
território de todo o Estado; segundo, porque a Associação este'Í defendendo interesses pró
prios de algumas empresas situadas na Comarca ou atingidas pela medida judicial; terceiro,
porque não cabe ação mandamental para se obter segurança genérica, ad futurum, -fixando
regra de conduta para o Magistrado. Todavia, a Associação poderia fazê-lo contra algum ato
governamental que, generalizadamentc, proibisse queimadas no Estado.

No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a Lei nº 8.437, de
30.6.92, condiciona a liminar à prévia audiência do representante judicial da pessoa jurí
dica de direito público. No AI 192.316, a 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça refor
mou decisão do juiz de Direito da Comarca de Vargem Grande do Sul, que, sem essa
prévia audiência, havia concedido liminar, contra a Prefeitura, em acão civil pública
intentada pelo Ministério Público. "

A audiência prévia justifica-se em mandado de segurança coletivo, uma vez que, contra
a decisão concessiva de liminar, não há previsão legal de recurso. Na ação civil pública é
cabível agravo de instrumento contra a decisão que defere a liminar. Todavia, poderão
transcorrer meses até que o recurso esteja em condições de reexame, pelo Juiz, causando,
por conseguinte, prejuízos à pessoa de direito público, com a efetivação da liminar.
Mandado de segurança será necessário, ou para emprestar-se efeito suspensivo ao agravo,
ou para cassar-se, desde logo, a decisão que concedeu a liminar, para que a pessoa de direi
to público seja ouvida previamente ao exame de concessão ou de denegação da liminar.

-----_.~------
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17 - Falência da impetrante
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19- Recursos contra a liminar efetivada

Bibliografia:

Adhemar Ferreira Maciel e Outros - Coordenação de Sálvio de Figueiredo Telxeira 
"Mandados de Segurança e de Injunção", Saraiva, 1990.

Arnold Wald ~ "Do Mandado de Segurança na Pratica Judiciária", Forense, 3ª ed.

Castro Nunes - "Do Mandado de Segurança", Forense, 7" ed.

O mandado de segurança tem sistema recursal próprio. Os recursos previstos estão
12 e 13 da Lei n" 1.533/51 e no artigo 4" da Lei n' 4.348/64. A Lei do

M'1l1,la,lo de Segurança não prevê recurso contra a decisão judicial qUe concede ou nega a
no mandado de segurança. Se a decisão for concessiva de liminar e provier do

de primeira instância, será cabível o requerimentodeslIspensão da medida, ao
PnêS"jelote do Tribunal competente para conhecer do recurso, nos termos do artigo 49 da
Lei n9 4.348 de 26.6.64, desde que presente uma das situações legais previstas, isto é,
risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. O dispositivo
especifica que o pedido será fonnulado pela pessoa jurídica de direito público ~ portanto,
União, Distrito Federal, Estados, Municípios e Autarquias, Não se aplica às empresas
públicas (por exemplo, Caixa Econômica Federal), nem às pessoas físicas ou juridicas
com funções delegadas. O Procurador-Geral da República também tem legitimidade para
formular o pedido de suspensão de liminar ou de sentença (art. 25 ela Lei nº 8.038/90).
Se a decisão, que defere a liminar, provier de Ministro de Tribunal Superior, ou de Juiz
de Tlibunal ou de Desembargador, em processo de competência originária, o requerimen
to de suspensão da liminar deverá ser dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal (CF, art. 102, lI, "a") ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça (CF, art.
105, lI, "b"). Contra a decisão do Presidente do Tribunal competente, deferindo ou inde·
ferindo o pedido de suspensão, o único recurso cabível é o agravo (art. 4º, última parte,
da Lei n' 4.348/64; ao. 25, § 2', da Lei 8.038/90), sem efeito suspensivo.

lnadmissivel será a formulaç.ão de novo requerimento ao Presidente do STF ou ao
do STJ contra a decisão do Presidente do Tribunal inferior, indeferindo a suspensão da
liminar. "A faculdade de suspensão de execução, conferida ao Presidente do STF pelo
artigo 49 da Lei nº 8.437/92, dirige-se às liminares concedidas no âmbito dos Tribunais
est1duais ou federais; não às decisões destes, que se hajam recusado a suspender limina
res deferidas no primeiro grau de jurisdição" (Agravo Regimental em Petição n2 8l0A-DF,
ReI. Min. Octávio Gallotti, Presidente, Pleno, DJU 8.4.94, pág. 7.225).

Se a liminar for indeferida, em primeira instância, restará ao impetrante socorrer-se
de outro mandado de segurança, perante o Tribunal competente - procedimento utilizado
em larga escala, em matérias fiscal e tribut'Íria, na Justiça FederaL Se em processo de com·
petência originária deverá valer-se do auravo reuimental para o próprio Tribunal. Est1. é a
orientação do Su~erior Tribunal de J~stiça: "I - Não cabe recurso contra decisão que
denega liminar em Mandado de SeQUranca - salvo nos processos originários de Tribunal
em que se ad~1ita agravo regimen~L II '- É lícito ao impetrante requerer ao Tribunal
Regional Federal Mandado de Segurança, contra ato de Juiz Federal que lhe denega limi·
nar, em outro processo de segurança" (STj ~ Rec. em MS n 2 5.960/MG, ReL Min.
Humbeoo Gomes de Barros, 1ª Turma, DJU 23.10.95, pág. 35.621).

herdeiro, o qual poderá valer-se do Judiciário para discutir a validade do ato
administrativo, mas pelas vias ordinárias do processo de conhecimento.
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18 - Óbito do impetrante

Se uma empresa impetrou mandado de segurança e, depois, o Juiz decretou sua
falência, este fato não interefere naquela ação. O artigo 72, § Y<, da Lei de Falências, dis·
poe que as ações em que a falida for autora ou litisconsorte não se suspendem. Pelo artigo
74, o Juiz pode, em casos excepcionais, autorizar a continuação do negócio. O artigo 135
prevê os modos de extinção das obrigações da falida, com a autorização de seu retorno às
atividades comerciais. A Massa, por sua vez, através do síndico, ou a própria falida
podem socorrer·se do mandado de segurança, contra a violação de direito líquido e certo,
seja contra ato judiciais, seja contra atos de agentes do Poder Público. A falência não é
causa de extinção da empresa. Mesmo depois da liquidação e do encerramento da falên·
cia, nada impede que ela volte à atividade ou se dissolva pelos meios judiciais ou extraju
diciais próprios (Maximilianus Cláudio A. Führer, "Roteiro das Falências &
Concordatas", pág. 30, 11 ª ed.).

n1anteve a competência do Juizo interiorano. No outro, a Câmara Civil não se apercebeu
de sua incompetência c, levando em conta a existência de um contrato entre as partes
(sem perceber que não estava assinado), deu provimento ao recurso, afirmando a compe
tência do JUÍzo da Capital. Os acórdãos transitaram em julgado. Criou-se a seguinte situa
ção: competência do Foro do Interior, para a cautelar, e competência do Foro da Capital,
para a açâo principal. O autor impetrou mandado de segurança contra a Câmara Civil,
cuja liminar foi concedida para sustar os efeitos da decisão até () julgamento do mandado
de segurança (TJSP - MS n' 213.962·2).

Não se cogita, no caso, de prevalência da decisão da Câmara Especial sobre a da
Câmara Civil, nem de competência de hierarquia, porque não existe hierarquia no exercí
cio do poder jurisdicional, mas, apenas, partilha de competência. O fato importante acon
tecido foi a denegação da justiça, através de decisoes contraditórias e inconciliaveis, no
processo principal e no dependente. Trata·se de situação que não deve aguardar a tramita
ção lent'1 da ação rescisória, justificando·se, no caso, a utilização do mandado de seguran
ça. A liminar prestar-se-á para evitar ~. cisão do processo cautelar do principal, impedindo
que este último seja remetido para o Foro Central da Capital.

Falecendo o funcionário demitido, mas reintegrado ao cargo, por força de liminar em
mandado de segurança, por ele impetrado, extingue-se o processo? Segundo a jurispru
dência do Supremo Tribunal Federal, sim. A Egrégia Suprema Corte julgou que, "como é
sabido, o mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante.
Somente pode socorrer-se dessa especialíssima ação o titular do direito, lesado ou ameaça
do, por ato de autoridade. A ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio,
salvo quando autorizado por lei" (RTJ 110/1026).

Descabe a habilitaçãO de herdeiros. "A jurisprudência do STF é contrária a habilita
ção de herdeiros do impetrante, dada a nanlreza mandamental da sentença concessiva do
writ. Sendo meramente secundários os efeitos patrimoniais, podem eles ser reclamados
na via ordinária" (RT] 90/125, com dois precedentes, RREE 17.991·SP e 18.276·DF).
Essa posição foi também adot'1da pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Mandado de
Segurança n' 14.016, por 14 votos contra 9 (RJTJESP 139/245). A tese vencedora foi a
seguinte: a garantia constitucionalmente assegurada é para a defesa de direito subjetivo
próprio de seu tinllar, não cabendo a seu eventual sucessor vindicar, em seu nome, direi
to que não lhe pertence, pessoalmente. Esse direito não se confunde com o interesse qua-

17 - Falência da impetrante
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19- Recursos contra a liminar efetivada
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O mandado de segurança tem sistema recursal próprio. Os recursos previstos estão
12 e 13 da Lei n" 1.533/51 e no artigo 4" da Lei n' 4.348/64. A Lei do

M'1l1,la,lo de Segurança não prevê recurso contra a decisão judicial qUe concede ou nega a
no mandado de segurança. Se a decisão for concessiva de liminar e provier do

de primeira instância, será cabível o requerimentodeslIspensão da medida, ao
PnêS"jelote do Tribunal competente para conhecer do recurso, nos termos do artigo 49 da
Lei n9 4.348 de 26.6.64, desde que presente uma das situações legais previstas, isto é,
risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. O dispositivo
especifica que o pedido será fonnulado pela pessoa jurídica de direito público ~ portanto,
União, Distrito Federal, Estados, Municípios e Autarquias, Não se aplica às empresas
públicas (por exemplo, Caixa Econômica Federal), nem às pessoas físicas ou juridicas
com funções delegadas. O Procurador-Geral da República também tem legitimidade para
formular o pedido de suspensão de liminar ou de sentença (art. 25 ela Lei nº 8.038/90).
Se a decisão, que defere a liminar, provier de Ministro de Tribunal Superior, ou de Juiz
de Tlibunal ou de Desembargador, em processo de competência originária, o requerimen
to de suspensão da liminar deverá ser dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal (CF, art. 102, lI, "a") ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça (CF, art.
105, lI, "b"). Contra a decisão do Presidente do Tribunal competente, deferindo ou inde·
ferindo o pedido de suspensão, o único recurso cabível é o agravo (art. 4º, última parte,
da Lei n' 4.348/64; ao. 25, § 2', da Lei 8.038/90), sem efeito suspensivo.

lnadmissivel será a formulaç.ão de novo requerimento ao Presidente do STF ou ao
do STJ contra a decisão do Presidente do Tribunal inferior, indeferindo a suspensão da
liminar. "A faculdade de suspensão de execução, conferida ao Presidente do STF pelo
artigo 49 da Lei nº 8.437/92, dirige-se às liminares concedidas no âmbito dos Tribunais
est1duais ou federais; não às decisões destes, que se hajam recusado a suspender limina
res deferidas no primeiro grau de jurisdição" (Agravo Regimental em Petição n2 8l0A-DF,
ReI. Min. Octávio Gallotti, Presidente, Pleno, DJU 8.4.94, pág. 7.225).

Se a liminar for indeferida, em primeira instância, restará ao impetrante socorrer-se
de outro mandado de segurança, perante o Tribunal competente - procedimento utilizado
em larga escala, em matérias fiscal e tribut'Íria, na Justiça FederaL Se em processo de com·
petência originária deverá valer-se do auravo reuimental para o próprio Tribunal. Est1. é a
orientação do Su~erior Tribunal de J~stiça: "I - Não cabe recurso contra decisão que
denega liminar em Mandado de SeQUranca - salvo nos processos originários de Tribunal
em que se ad~1ita agravo regimen~L II '- É lícito ao impetrante requerer ao Tribunal
Regional Federal Mandado de Segurança, contra ato de Juiz Federal que lhe denega limi·
nar, em outro processo de segurança" (STj ~ Rec. em MS n 2 5.960/MG, ReL Min.
Humbeoo Gomes de Barros, 1ª Turma, DJU 23.10.95, pág. 35.621).

herdeiro, o qual poderá valer-se do Judiciário para discutir a validade do ato
administrativo, mas pelas vias ordinárias do processo de conhecimento.
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18 - Óbito do impetrante

Se uma empresa impetrou mandado de segurança e, depois, o Juiz decretou sua
falência, este fato não interefere naquela ação. O artigo 72, § Y<, da Lei de Falências, dis·
poe que as ações em que a falida for autora ou litisconsorte não se suspendem. Pelo artigo
74, o Juiz pode, em casos excepcionais, autorizar a continuação do negócio. O artigo 135
prevê os modos de extinção das obrigações da falida, com a autorização de seu retorno às
atividades comerciais. A Massa, por sua vez, através do síndico, ou a própria falida
podem socorrer·se do mandado de segurança, contra a violação de direito líquido e certo,
seja contra ato judiciais, seja contra atos de agentes do Poder Público. A falência não é
causa de extinção da empresa. Mesmo depois da liquidação e do encerramento da falên·
cia, nada impede que ela volte à atividade ou se dissolva pelos meios judiciais ou extraju
diciais próprios (Maximilianus Cláudio A. Führer, "Roteiro das Falências &
Concordatas", pág. 30, 11 ª ed.).

n1anteve a competência do Juizo interiorano. No outro, a Câmara Civil não se apercebeu
de sua incompetência c, levando em conta a existência de um contrato entre as partes
(sem perceber que não estava assinado), deu provimento ao recurso, afirmando a compe
tência do JUÍzo da Capital. Os acórdãos transitaram em julgado. Criou-se a seguinte situa
ção: competência do Foro do Interior, para a cautelar, e competência do Foro da Capital,
para a açâo principal. O autor impetrou mandado de segurança contra a Câmara Civil,
cuja liminar foi concedida para sustar os efeitos da decisão até () julgamento do mandado
de segurança (TJSP - MS n' 213.962·2).

Não se cogita, no caso, de prevalência da decisão da Câmara Especial sobre a da
Câmara Civil, nem de competência de hierarquia, porque não existe hierarquia no exercí
cio do poder jurisdicional, mas, apenas, partilha de competência. O fato importante acon
tecido foi a denegação da justiça, através de decisoes contraditórias e inconciliaveis, no
processo principal e no dependente. Trata·se de situação que não deve aguardar a tramita
ção lent'1 da ação rescisória, justificando·se, no caso, a utilização do mandado de seguran
ça. A liminar prestar-se-á para evitar ~. cisão do processo cautelar do principal, impedindo
que este último seja remetido para o Foro Central da Capital.

Falecendo o funcionário demitido, mas reintegrado ao cargo, por força de liminar em
mandado de segurança, por ele impetrado, extingue-se o processo? Segundo a jurispru
dência do Supremo Tribunal Federal, sim. A Egrégia Suprema Corte julgou que, "como é
sabido, o mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante.
Somente pode socorrer-se dessa especialíssima ação o titular do direito, lesado ou ameaça
do, por ato de autoridade. A ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio,
salvo quando autorizado por lei" (RTJ 110/1026).

Descabe a habilitaçãO de herdeiros. "A jurisprudência do STF é contrária a habilita
ção de herdeiros do impetrante, dada a nanlreza mandamental da sentença concessiva do
writ. Sendo meramente secundários os efeitos patrimoniais, podem eles ser reclamados
na via ordinária" (RT] 90/125, com dois precedentes, RREE 17.991·SP e 18.276·DF).
Essa posição foi também adot'1da pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Mandado de
Segurança n' 14.016, por 14 votos contra 9 (RJTJESP 139/245). A tese vencedora foi a
seguinte: a garantia constitucionalmente assegurada é para a defesa de direito subjetivo
próprio de seu tinllar, não cabendo a seu eventual sucessor vindicar, em seu nome, direi
to que não lhe pertence, pessoalmente. Esse direito não se confunde com o interesse qua-
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