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Curso/Disciplina: Mandado de Segurança (NCPC) 

Aula: Mandado de Segurança (NCPC) – Aula 02 (Pressupostos específicos de cabimento – direito 

líquido e certo) 

Professor (a): Mauro Luís Rocha Lopes 

Monitor (a): Gabriel Martins Cruz de Aguiar Pereira 

 

Aula 02 

 

Na aula de hoje serão estudados os pressupostos específicos para o cabimento do mandado de 

segurança. O mandado de segurança, sendo uma ação de conhecimento, exige que o autor seja parte 

legítima, que dirija seu pedido em face de parte também legítima, que tenha interesse etc. Em suma, ele 

pressupõe o preenchimento das condições tradicionais da ação. Mas há certos pressupostos específicos do 

cabimento que devem ser respeitados e já vimos, na aula passada, parte deles, expostos no art. 5°, LXXVII, 

da Constituição Federal (CFRB).  

 

CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

 

Vamos então iniciar o estudo desses pressupostos específicos de cabimento por aqueles que a 

Constituição prevê. Assim, o primeiro deles e um dos mais importantes é o direito líquido e certo. Este é o 

direito passível de proteção, pois escorado em fatos evidenciados de plano, mediante a prova pré-

constituída. Tal se deve, por conta da celeridade própria a rito do mandado de segurança, o qual não admite, 

em via de regra, a dilação probatória, isto é, a produção de provas no curso do processo.  

Ocorre que a expressão direito líquido e certo é equívoca, pois ela diz respeito muito mais aos 

fatos em que se amparam a pretensão do autor, do demandante, do que as razões jurídicas em si. Nesse 

sentido, muitas pessoas acreditam que o direito líquido e certo seria aquele direito visualizável de plano, 

aquele direito incontestável. Não é o caso. A questão jurídica posta por meio de mandado de segurança pode 

ser de altíssima indagação, como uma alegação de inconstitucionalidade de lei.  

Assim, a expressão direito líquido e certo não se confunde com a expressão direito certo e 

incontestável. Mas já foi assim, a Constituição de 1934 previa que o mandado de segurança tutelaria direito 

certo e incontestável. De qualquer modo, na vigência da atual Constituição Federal, a controvérsia sobre 

matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança, mas somente a controvérsia quanto 

à matéria de fato. Vide, nesse ponto, a súmula 625 do STF: “Controvérsia sobre matéria de direito não impede 

a concessão de mandado de segurança”. Assim, somente a controvérsia sobre fatos, em regra, que impedirá 

a concessão do mandado de segurança, pois não pode ser resolvida no curso do processo, em razão de não 

existir uma fase de produção de provas.  

Posto isto, temos então que o mandado de segurança pode admitir tanto fatos simples, quanto 

fatos complexos, tanto questões de direito simples, quanto questões de direito complexas. O que ele não 
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admite é a controvérsia sobre fatos, isto é, fatos não devidamente comprovados. Então, mesmo que o juiz 

venha a ter dúvidas no curso de um processo de mandado de segurança, em razão, por exemplo, de 

documentos trazidos pela parte ré, o mandado de segurança não poderá ser provido, por conta da 

controvérsia instaurada.  

 

HIPÓTESES ADMISSÍVEIS EM QUE O AUTOR NÃO TRAZ A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

 

Desse modo, no mandado de segurança, a parte autora tem que trazer prova pré-constituída. 

Contudo, há situações em que a própria Administração Pública que está na posse dessa prova, o que impede 

a produção da prova pré-constituída. Nesses casos, aplica-se as disposições do art. 6°, §1° e §2°, da Lei n°. 

12.016/2009: “Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, 

será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e 

indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuições. § 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição 

ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de 

terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia 

autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do 

documento para juntá-las à segunda via da petição. § 2o Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira 

for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação”. Portanto, tem-se assim 

assegurado o mandado de segurança, enquanto importante garantia constitucional em nosso ordenamento 

jurídico. Ocorre que cabe à parte autora indiciar, na petição inicial, o motivo pelo qual não apresenta as 

provas pré-constituídas, isto é, a razão pela qual não traz as provas sobre os fatos alegados. 

Ainda há outras situações em que a prova não está em poder da Administração Pública apenas, 

mas a Administração está em condições mais favoráveis de produzi-la. Seria viável a aplicação da chamada 

teoria da carga dinâmica da prova, também chamada teoria do ônus dinâmico da prova, no mandado de 

segurança? O professor entende que sim, especialmente nas situações em que é impossível ao impetrante 

produzir a prova, a qual, nesse caso, é denominada prova diabólica. Nesse caso, não se deve impedir o uso 

do mandado de segurança, quando o indivíduo não tem condições de produzir a prova desde já, mas o 

Administrador está em ótimas condições para tanto. Por óbvio, caso as informações trazidas pela 

Administração causem dúvidas, levará ao indeferimento do mandado de segurança.  

 

OBSERVAÇÕES FINAIS SOBRE A MATÉRIA 

 

Avançando, excepcionalmente o mandado de segurança pode ser impetrado por meio de 

telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, como indica o art. 4° da 

Lei n°. 12.016/2009. Nesses casos, o texto original da petição inicial do mandado de segurança tem que ser 

apresentado nos cinco dias úteis seguintes (art. 4°, §2°, Lei n°. 12.016/2009). Fazemos notar que só é admitida 

a apresentação da peça inicial do mandado de segurança por esse meio, em casos de urgência, emergência. 

Quando o juiz constata que falta prova pré-constituída, isto é, que falta documento para 

comprovar as alegações da inicial, deve ele indeferir de plano a petição inicial do mandado de segurança ou 
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ele deve abrir vista necessariamente a parte impetrante, para complementar, e aí no caso de não 

complementada a prova, indeferir a petição inicial? Essa é uma discussão de interesse que envolve a 

aplicação ou não do art. 321 do NCPC, o qual diz: “Art. 321.  O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar 

o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único.  Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 

Dito isto, temos que o mandado de segurança prima pela celeridade, sendo que o art. 10, caput, 

da Lei n°. 12.016/2009 diz o seguinte: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando 

não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 

prazo legal para a impetração”. Ante tal norma, o professor entende que ante a falta de prova pré-

constituída, a inicial deve ser indeferida, já que o aludido art. 10 diz expressamente “desde logo”. Contudo 

há quem entenda o contrário, defendendo que a inicial do mandado de segurança é passível de emenda, 

sendo que há entendimentos em ambos os sentidos na jurisprudência do STJ. 

Lembrando que o mandado de segurança não substitui a ação popular, de modo que o mandado 

de segurança não é apto a tutela de direitos difusos, direitos da coletividade em geral, o que inclusive foi 

sumulado pelo STF na Súmula 101. Tal observação é pertinente no assunto direito líquido e certo, pois é muito 

difícil provar fatos relativos a direitos difusos de maneira patente. 

Por fim, se o julgador nota que não há a comprovação do direito líquido e certo no mandado de 

segurança, ele deve denegar a segurança, expressão esta prevista no art. 6°, §5°, da Lei n°. 12.016/2009, sem 

examinar o mérito, de modo que esta decisão não faz coisa julgada material, conforme o art. 485, do NCPC. 
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