
DESISTÊNCIA 

 É possível ao impetrante desistir da impetração a 
qualquer tempo, sem que se aplique 
subsidiariamente o regramento processual que 
condiciona a homologação da desistência, quando 
manifestada depois de oferecida a contestação, ao 
consentimento do réu. 

 

 De fato, o Supremo Tribunal Federal possui 
orientação pacífica de que em mandado de 
segurança – originário do Tribunal ou lá se 
encontrando para julgamento de recurso – a 

desistência independe da anuência do impetrado ou 
da pessoa jurídica de direito público, de que haja 

emanado o ato coator (AGRRE 262149/PR, 1a 
Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6/4/01, 
p. 97).  

 

 A tese tem fundamento no fato de que indeferir o 
pedido de desistência para, supostamente, 
preservar os interesses do Estado contra o próprio 
destinatário da garantia constitucional, 
configuraria um patente desvirtuamento do 
instituto. 

 

 A Corte Suprema confirmou essa orientação em 
julgamento proferido em regime de repercussão 
geral, afirmando que a desistência tem cabimento 
mesmo depois de prolatada decisão de mérito: 

 

“É lícito ao impetrante desistir da ação 

de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade 

apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for 

o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, 

Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do 
término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo 

Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do 

‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no 

art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, 

DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em 
repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem 



aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que 
favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. RE 669367/RJ, Pleno, 

Rel. p/ acórdão min. Rosa Weber, DJe 30/10/2014. 

 

 É fato que a jurisprudencia indicada se firmou sob 
égide do CPC de 1973, deixando de aplicar aos 
processos de mandado de segurança a norma do 
art. 267, §4º, do diploma último. 

 

 O Novo CPC prevê que oferecida a contestação, o 
autor não poderá, sem o consentimento do réu, 
desistir da ação (485, §4º) e que o pedido de 
desistência não pode ser apresentado após a 
sentença (485, §5º). 

 

 Se o STF entendeu que a normatização anterior 
(CPC/73) não impedia a homologação de 
desistência em mandado de segurança, sem a 
anuência da parte impetrada, mesmo após a 
decisão de mérito, os fundamentos de sua 
conclusão (mencionados anteriormente), de igual 
modo, prestam-se a rechaçar a aplicação das 
citadas normas do NCPC ao mandamus. 

 

OBS: Convém notar que, contrariando sua própria jurisprudência, o STF se negou a 
homologar pedido de desistência de mandado de segurança de sua competencia 

originária em situação na qual ficou patente o propósito dos impetrantes de se 

furtarem à formação de coisa julgada materia contrária a seus interesses. Nesse caso, 

entendeu a Corte Máxima que tudo levaria a crer que os impetrantes, ao pedirem a 

desistência depois de derrotados no julgamento, teriam como finalidade secundária 

levar essa matéria em ação ordinária perante a justiça comum, perpetuando a 
controvérsia (AgReg em MS nº 29.519/DF). Trata-se, como se vê, de um entendimento 

excepcional, que objetiva abortar conduta abusiva do litigante e que abre espaço a que 

as demais cortes e os julgadores monocráticos ajam do mesmo modo, quando se 

deparem com situação similar. 

 

OBS 2: Em outro caso excepcional, entendeu o STF que uma vez reconhecida a 
repercussão geral da questão constitucional discutida no caso, não é possível às 

partes a desistência do processo, mesmo em se tratando de mandado de segurança 

(RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).  

 

  

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=669367&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M


LIMINAR 

PREVISÃO E REQUISITOS  

 

 A liminar, em mandado de segurança, vem a ser a 
suspensão da coação que motivou a impetração, 
mediante juízo de cognição sumária, quando for 
relevante o fundamento e do ato impugnado puder 
resultar a ineficácia da medida, caso seja a final 
deferida (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso III). 

 

 A relevância do fundamento não se confunde com o 
fumus boni iuris, pois representa um plus em 
relação a este. É que a apreciação judicial do 
pedido de liminar em mandado de segurança se faz 
mediante prova pré-constituída, o que não ocorre, 
em regra, na tutela cautelar, que se satisfaz com a 
mera aparência do bom direito. 

 

 Fundamento relevante é, portanto, o fundamento 
plausível, passível de ser acolhido em sede de 
sentença, estando mais próximo dos requisitos 
exigidos para a antecipação de tutela (prova 
inequívoca e verossimilhança das alegações). 

 

 Para fins de suspensão liminar do ato coator, exige 
ainda a Lei nº 12.016/2009 que dele possa resultar 
a ineficácia da medida, caso seja finalmente 
deferida.  

 

 Portanto, em sendo considerado relevante o 
fundamento da impetração, caso haja cumulativa 
previsão de que eventual decisão final de 
procedência do pedido poderá se revelar inútil em 
razão da permanência dos efeitos do ato atacado 
até o final da demanda, deverá o juiz suspendê-los, 
garantindo, assim, a utilidade do provimento 
mandamental definitivo.  



 

 Por isso, o segundo requisito legal à concessão de 
liminar em mandado de segurança nada mais é do 
que o tradicional periculum in mora.  

 
EXEMPLO 1 determinado cidadão, proprietário de imóvel construído na 

encosta de um morro, impetra mandado de segurança depois de ser 
surpreendido por agentes públicos com equipamento de demolição, 

prontos para derrubar a edificação, considerada irregular pela 
municipalidade. Caso típico de periculum a autorizar a concessão da 
liminar, caso haja relevância nos fundamentos da impetração. 

 

EXEMPLO 2: candidato que, excluído do concurso público sob a 
motivação de não-preenchimento de exigência editalícia, impetra 
mandado de segurança objetivando a anulação do ato correlato, 

requerendo liminar para que possa realizar as provas. Caso não 
deferida a medida, terá tido o impetrante, ao perder o exame, enorme 

prejuízo, que a sentença, ainda que favorável, não poderá minimizar. 

 

 Quando o periculum não impedir a prévia oitiva da 
autoridade presentante da entidade pública, é 
recomendável que se aguarde o aludido 
pronunciamento para que o pleito liminar seja 
decidido, homenageando-se o contraditório e a 
segurança do julgador. Nada há de anormal, em 
princípio, nesse procedimento.  

 

 Opção similar foi a adotada pelo legislador em 
relação ao mandado de segurança coletivo, por 

força da disposição do § 2o do art. 22 da Lei nº 
12.016/2009 (art. 22, §2º. No mandado de segurança 

coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência 
do representante judicial da pessoa jurídica de direito 

público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas).  

 

 Nesse caso – mandado de segurança coletivo –, 
todavia, a intimação do representante judicial da 
pessoa jurídica de direito público, previamente à 
apreciação do pedido liminar, não representa mera 
faculdade ou conveniência do julgador, mas 



imposição normativa que, descumprida, acarreta a 
nulidade absoluta da decisão concessiva da tutela 
de urgência. 

 

 A norma do art. 9º da Lei nº 12.016/2009 impôs à 
própria autoridade administrativa – leia-se, 
autoridade coatora – o dever de, no prazo de 48 
horas, remeter ao órgão a que se achar 
subordinada e ao representante judicial da 
entidade impetrada (Advocacia da União, 
Procuradoria da Fazenda Nacional, do Estado ou 

do Município, Procuradoria Autárquica etc.) cópia 
autenticada do mandado notificatório, assim como 
indicações e elementos outros necessários às 
providências a serem tomadas para a eventual 
suspensão da medida e defesa do ato apontado 
como ilegal ou abusivo de poder. 

 

 Dentre os processos de mandado de segurança, 
que são de processamento preferencial em relação 

aos demais – salvo os de habeas corpus –, aqueles 
em que a liminar tiver sido deferida terão 
prioridade de julgamento (Lei nº 12.016/2009, 
artigos 20, caput, e 7º, §4º). 

 

 

GARANTIA 

 

 A Lei nº 12.016/2009 explicita, na parte final do 
inciso III do art. 7º, a autorização a que o juiz, 
como condição ao deferimento do pedido liminar, 

exija do impetrante caução, fiança ou depósito, com 
o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 
jurídica.  

 

 Trata-se de medida de contracautela, com o 
objetivo de resguardar eventuais prejuízos que 
possam ser causados à entidade impetrada em 



caso de vitória final desta e conseqüente 
caducidade da liminar.  

 

 Essa faculdade do julgador, mesmo estando 
prevista expressamente na lei do mandado de 
segurança, decorre primariamente do poder geral 
de cautela detido pelo juiz com base na disposição 
do art. 297 do NCPC (art. 798 do CPC/73).  

 

 Embora a Lei 12.016/2009 tenha previsto 
expressamente a chamada contracautela (“caução, 
fiança ou depósito”), é preciso que se entenda que a 
imposição de garantia, como condição ao 
deferimento da pretensão liminar da parte 
impetrante, há de se revelar absolutamente 
excepcional, pressupondo tanto a capacidade civil e 
financeira do postulante para suportar a exigência 
(sob pena de violação ao princípio da 
inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, 
inciso XXXV, da CF), quanto a presença de forte e 
inegável risco de prejuízo à entidade impetrada em 
decorrência da sustação dos efeitos do ato atacado.  

 

 Além disso, em se tratando de (contra)cautela, é 
vital que o magistrado analise o grau de 
probabilidade de a decisão liminar vir a ser 
posteriormente fulminada pela tutela proferida em 
regime de cognição exauriente. Estando a 
pretensão liminar do postulante, por exemplo, no 
mesmo sentido de jurisprudência amplamente 
majoritária, não se justifica a exigência prévia de 
caução, fiança ou depósito, dado que pouco 
provável se revelará, nesse caso, o desfecho final 
favorável à pessoa jurídica situada no polo passivo. 

 

 Mesmo quando admissível, em tese, a garantia ora 
examinada, somente em último caso deve estar 
materializada na figura do depósito em dinheiro.  

 



OBS: diante de impetrações que impugnam, v.g., prestações 

pecuniárias dirigidas pela Administração Pública ao cidadão, a 
exigência de depósito como condição para a sustação da cobrança, nos 

casos de relevância do fundamento e estando presente o periculum, 
representa imposição demasiada, associada a período autoritário e de 

efeitos similares aos da nefasta regra do solve et repete (“pague e depois 
reclame”). 

 

 Na esfera tributária, não se pode condicionar a 
concessão de liminar em mandado de segurança à 
realização de depósito em dinheiro, uma vez que 
este já tem, por si só, o efeito suspensivo da 
exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, 
II). 

 

NATUREZA JURÍDICA 

 

 A previsão legal de suspensão (dos efeitos) do ato 

coator (art. 7o, inciso III, da Lei nº 12.016/2009) 
indica verdadeira antecipação de tutela, dado que a 
decisão final esperada pelo impetrante consistirá 
na invalidação do referido ato.  

 

 No entanto, não há empecilho a que o juiz, no 
exercício do poder geral de cautela que lhe confere 
o art. 297 do NCPC (art. 297. O juiz poderá determinar 

as medidas que considerar adequadas para efetivação da 

tutela provisória), possa, ainda que sem paralisar os 
efeitos do ato atacado, deferir tutela cautelar 
visando à garantia da eficácia prática da decisão 
final perseguida no mandado de segurança.  

 

 

NATUREZA DO ATO CONCESSÓRIO 

 

 Cretella e Buzaid adotaram a tese de que a 
concessão da liminar decorreria da 
discricionariedade do julgador na aferição dos 
pressupostos que a justificam, contando com o 
respaldo de alguns julgados. 



 

 A doutrina majoritária, entretanto, entende tratar-
se de ato vinculado (cf. Bandeira de Mello, Sérgio 

Ferraz, Nelson Nery). O art. 7o, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009 (o juiz ordenará...) realmente indica a 
obrigatoriedade da concessão da liminar, quando 
presentes os correspondentes pressupostos 
autorizadores. Tanto o ato decisório é vinculado 
que o órgão recursal poderá revê-lo, concedendo a 
liminar negada ou cassando a liminar concedida. 

 

 CONCESSÃO DE OFÍCIO 

 

 Discute-se se o juiz pode conceder a liminar, 
suspendendo os efeitos do ato coator 
antecipadamente, sem o prévio requerimento da 
parte interessada. Entendendo que sim, Cretella e 
Hugo de Brito Machado apegam-se à literalidade da 

lei (o juiz ordenará...), argumentando inexistir na 
mesma o requisito requerimento. 

 

 Em sentido oposto, Eduardo Arruda Alvim nega 
validade à concessão de liminar de ofício pelo 
julgador, por aplicação do princípio geral de 

processo estabelecido no art. 2o do NCPC – Ne 
procedat iudex ex officio.  

 

 

OBS: Cássio Scarpinella Bueno também é dessa opinião, e alerta que é 

necessário vincular a concessão da liminar a pedido expresso do 
impetrante, considerando que, se, a final, o resultado do mandado de 

segurança lhe for desfavorável, ele – e não o magistrado – é que será 
objetivamente responsável pelos danos experimentados pelo réu (NCPC, 
art. 302, inciso I). 

 

CADUCIDADE DA LIMINAR 

 

 A sentença prolatada em processo de mandado de 
segurança substitui a liminar, qualquer que seja o 



teor do julgado. Não foi por outra razão que o 
legislador positivou, no novo regramento imposto 

ao mandamus, que os efeitos da medida liminar, 
salvo se revogada ou cassada, persistirão até a 
prolação da sentença (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, 
§3º). 

 

 Na verdade, se o mandado é concedido na 
sentença, a execução passa a ser desta – certo que 
o apelo só terá efeito devolutivo – e não de eventual 
liminar deferida no passado. Como ensina Nelson 

Nery Junior, se a interlocutória (liminar 
antecipatória) aprecia o mérito ou algum de seus 
efeitos e a sentença de mérito também, são decisões 
da ‘mesma classe’, razão por que a sentença 
absorve a liminar antecipatória. 

 

 De outra parte, prolatada sentença denegatória da 
segurança, que terá efeito ex tunc, perderá a 
liminar a sua eficácia, sendo este o ensinamento 

contido na Súmula 405 do STF (Súmula 405. 
Denegado o mandado de segurança pela sentença, 
ou no julgamento do agravo (de petição), dela 
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, 
retroagindo os efeitos da decisão contrária). 

 

 Assim, a partir do momento em que a sentença de 
mérito venha a ser prolatada, perderá objeto o 
agravo eventualmente interposto da decisão que 
deferitória ou indeferitória da liminar, porquanto: 
a) se a sentença for de procedência (concessão da 
segurança), absorverá a liminar concedida – 
cabendo nesse caso, à parte inconformada, dela 
apelar – ou satisfará o interesse da parte que 
recorreu contra a denegação da tutela de urgência; 
b) se a sentença for de improcedência, a liminar 
eventualmente concedida perderá a sua eficácia 
desde o nascedouro (Súmula 405 do STF), cabendo 
à parte que dela se beneficiava apelar. 

 



(...) na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de 
tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de 

instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que:  a) a 

sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela 

de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão 

somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do 
julgado (art.  520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de 

improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da 

antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. STJ, Corte 

Especial, EAREsp 488188, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 19/11/2015 

 

 

 Hely Lopes Meirelles adotava posição no sentido de 
que se a sentença denegatória não contivesse 
disposição expressa revogando a liminar, esta 
perduraria produzindo efeitos. Hugo de Brito 
Machado também defende a possibilidade de 
subsistência da liminar, pois, ela tem, por objetivo, 
impedir a ineficácia da decisão final que venha a 
conceder a segurança.  

 

 Nelson Nery Junior, em sentido diametralmente 
oposto, indentifica contradição insanável – tal qual 
a da sentença que condena o ladrão, mas permite 
que o mesmo fique com o produto do crime – na 
manutenção da liminar por sentença de 

improcedência, afirmando que a liminar perde seus 
efeitos, apesar de o juiz havê-la mantido na 
sentença que julgou o pedido improcedente no 
mérito. 

 

 De todo modo, mostra-se inquestionável que a 
liminar é concedida para garantir a eficácia e a 
utilidade da decisão final, não sendo razoável que a 
sentença denegatória da segurança, recorrível e, 
portanto, passível de reforma, venha a impedir que 

o impetrante se resguarde ante o periculum in 
mora.  

 

 À toda evidência, a jurisprudência estampada na 
citada Súmula 405 do STF não pode ser 
interpretada de forma a permitir o perecimento do 



direito do impetrante derrotado na primeira 
instância. 

 

OBS: A solução, naturalmente, é a de se requerer ao relator do recurso 

que o receba nos efeitos devolutivo e suspensivo-ativo, este último 
traduzido na restauração da liminar concedida inicialmente e que havia 
perdido a eficácia pela prolação da sentença denegatória. E no espaço 

de tempo entre a prolação da sentença denegatória e a remessa dos 
autos ao tribunal, nada impede que o juiz de primeira instância, a 
requerimento da parte interessada e para evitar prejuízos irreparáveis, 

restaure a eficácia da liminar caduca, ad referendum do relator do 
recurso, vale dizer, até que o último tenha a oportunidade de decidir 

sobre a pertinência da medida. Seguindo a linha instrumental do 
processo e buscando sua adequação ao direito material envolvido no 

litígio, pensamos ser esta a solução adequada, ainda que ofenda a 
orientação dogmática de que prolatada a sentença, o juiz cumpre e 
acaba o ofício jurisdicional, não podendo mais inovar nos autos (NCPC, 

art. 494). Outra opção seria o prejudicado apelar da sentença 
denegatória da segurança e, ao mesmo tempo, apresentar medida 
cautelar ao tribunal, que será distribuída ao relator para apreciação da 

situação de urgência, ficando este prevento para o momento em que a 
apelação subir. 

 

 A regra do art. 8º da Lei nº 12.016/2009 prevê 
hipótese de perempção ou caducidade da liminar, 
caso o impetrante crie obstáculo ao normal 
andamento do processo ou deixe de promover, por 
mais de três dias úteis, os atos e diligências que lhe 
cumprirem. 

 
OBS: Estando o mandado de segurança submetido a rito tão 
simplificado quanto célere, as condutas consistentes em “criar 

obstáculo ao normal andamento do processo” e “deixar de promover 
atos e diligências que lhe cumprirem” raramente são observadas na 

prática do remédio constitucional.  

 

PRAZO DE VALIDADE DA LIMINAR 

 

 A Lei no 4.348/64, em seu art. 1o, alínea b, 
estabelecia prazo máximo de eficácia da medida 
liminar nos processos de mandado de segurança 
(90 dias, desde a data da concessão, prorrogável 



por mais 30, quando o acúmulo de processo 
justificasse).  

 

 O extinto Tribunal Federal de Recurso já entendia 
que, na vigência do CPC de 1973, que conferiu 
poder geral de cautela ao julgador (art. 798), havia 
perdido sentido a disposição em questão. A 
doutrina, ao seu turno, nunca viu com bons olhos 
a fixação de prazo de validade para a liminar, que 
violaria o princípio do acesso ao Judiciário, 
imputando a responsabilidade pelo atraso na 
entrega da prestação jurisdicional a quem a ele 
raramente dá causa. 

 

 Por isso, em bom momento a Lei nº 12.016/2009 
(art. 29) revogou a Lei nº 4.348/64, deixando de 
estipular qualquer espécie de limitação temporal 
aos efeitos da liminar concedida, conquanto tenha 
determinado a prioridade de julgamento na espécie 
(art. 7º, §4º). 

 

VEDAÇÕES À CONCESSÃO DE LIMINAR 

 

 Diz a Lei nº 12.016/2009 que não será concedida 
medida liminar que tenha por objeto a compensação 
de créditos tributários, a entrega de mercadorias e 
bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 
equiparação de servidores públicos e a concessão de 
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento 
de qualquer natureza (art. 7º, §2º).  

 

 Nesse passo, não houve propriamente inovação, 
mas mero agrupamento de disposições contidas em 
legislação extravagante que estabeleciam idênticas 
vedações. Eram elas: 

 
a) Lei no 2.770/56, art. 1o – vedava a concessão de liminar para 

liberação de mercadorias, bens ou coisas procedentes do 

estrangeiro; 



b) Lei no 4.348/64, art. 5o – vedava a concessão de liminar para 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou para 
concessão de aumento ou extensão de vantagens a eles; 

c) Lei no 5.021/66, art. 1o, § 4o – vedava a concessão de liminar 
para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens 
pecuniárias a servidores. 

d) Lei no 8.437/92, art. 1o, §§ 3o e 5o – vedava a concessão de 
liminar para compensação de créditos tributários (ver, nesse 

último caso, MP no 2.180-35/01 e Súmula 212 do STJ). 

 
OBS: A doutrina brasileira nutre profunda antipatia por normas como 

essas, tidas como em descompasso com o princípio constitucional do 
livre acesso ao Judiciário, pois se não se permite a liminar, como forma 
de garantir a utilidade da decisão final, está-se, na verdade, eliminando 

a própria garantia constitucional, que não sobreviverá inócua, isto é, 
despida de utilidade.  

 

OBS: Nessa linha, embora reconhecendo que algumas liminares que 

encerram entrega de soma em dinheiro arrastam a potencialidade de 
surpreender o erário, Luiz Fux propõe valoração dos interesses em jogo, 

de modo a que preponderem os direitos fundamentais da pessoa 
humana e o do acesso à Justiça. Com efeito, pontifica o mestre citado 
que, em todos os casos, as nóveis regras desse microssistema de 
proteção do Poder Público devem ceder nas hipóteses em que haja tensão 
entre valores fundamentais, ab-rogando-se as proibições à luz do 
princípio da proporcionalidade e das clásuluas pétreas constitucionais. 

 

 O Supremo Tribunal Federal julgou a ADC (MC) no 

4 e reputou válida a disposição contida no art. 1o 

da Lei no 9.494/97, que estendeu à antecipação de 

tutela a citada vedação da Lei no 4.348/64 (art. 

5o).  

 

Há plausibilidade jurídica na argüição de constitucionalidade, constante da 
inicial (fumus boni iuris). Precedente: ADIMC – 1576 – 1. Está igualmente 

atendido o requisito do periculum in mora, em face da alta conveniência da 
administração pública, pressionada por liminares que, apesar do disposto na 

norma impugnada, determinam a incorporação imediata de acréscimos de 

vencimentos, na folha de pagamento de grande número de servidores e até o 

pagamento imediato de diferenças atrasadas. E tudo sem o precatório exigido 

pelo art. 100 da Constituição Federal, e, ainda, sob as ameaças noticiadas na 

inicial e demonstradas com os documentos que a instruíram. Medida cautelar 
deferida, em parte, por maioria de votos, para se suspender, ex nunc, e com 

efeito vinculante, até o julgamento final da ação, a concessão de tutela 

antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 9494, de 



10/9/97, sustando-se, igualmente ex nunc, os efeitos futuros das decisões já 

proferidas, nesse sentido. STF, ADC (MC) no 04/DF, RTJ 169/383. 

 

 Resultante desse julgado é a definição preliminar, 
pelo Guardião da Constituição, quanto à 
inexistência de afronta à Lei Maior pela limitação 
material à concessão de liminar ou antecipação de 

tutela em face do Poder Público.  

 

TUTELA DE EVIDÊNCIA 

 

 Prevista no art. 311 do CPC, a tutela de evidência 
consiste em espécie de tutela de urgência que pode 

ser concedida independentemente da demonstração 
de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 
processo, quando presentes as condições indicadas 
nos incisos do referido artigo. 

  

 Entendemos que não é cabível a tutela de urgência 
em processo de mandado de segurança, dado que a 
lei especial (Lei nº 12.016/2009) não contempla a 
possibilidade de suspensão dos efeitos do ato 
coator por fundamentos outros que não os contidos 

em seu art. 7º (fundamento relevante e periculum in 
mora). 

 

 De todo modo, das situações autorizadoras da 
tutela de evidência, na dicção do novo CPC, a única 
que se poderia admitir compatível com o mandado 
de segurança seria a do inciso II do art. 311 (II - 

quando as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante).  

 

 Ocorre que, abstraída a ausência de previsão 
similar na lei especial, o rito do mandado de 
segurança é célere e a sentença, autoexecutória. 



Assim, se o reduzido período de espera pela tutela 
de cognição exauriente não for capaz de trazer risco 
de dano à parte impetrante, não se justifica a 
tutela de evidência.  

 

 Vejamos o que dirão os tribunais sobre o tema.  


