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RESUMO 
 
 
Este ensaio analisa a medida liminar no mandado de segurança coletivo, com o 
objetivo de demonstrar suas diferenças no tocante a sua utilização no writ tradicional. 
Debruça-se sobre os direitos difusos e coletivos e acentua as características do 
instituto, pontuando os requisitos necessários para sua concessão. Propõe a 
inconstitucionalidade do dispositivo que estabelece o procedimento de deferimento 
da medida, baseada aquela em princípios constitucionais legítimos. Considera, 
ainda, as hipóteses de modificação da liminar concedida, assim como a possibilidade 
de sua suspensão. 
 
Palavras chave: Medida liminar. Mandado de segurança coletivo. Direitos difusos e 
coletivos. Inconstitucionalidade. Concessão. Suspensão. Revogação. 
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ABSTRACT 
 
 
This essay analyzes the Injunction Order given on the Collective Writ of Mandamus in 
order to demonstrate the differences on its usage when compared with the Common 
Writ. It talks about collective and diffuse rights and accentuates the characteristics of 
the institute, pointing out the requirements to its concession. It claims the 
unconstitutionality of the rule that establishes the mandatory procedures to the 
order’s concession, based on legitimate constitutional principles. It also considers the 
cases in which the order can be revoked or have its effects suspended. 
 
Keywords: Injunction order. Collective Writ of Mandamus. Collective and diffuse 
rights. Unconstitutionality. Concession. Suspension. Revocation.  
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Introdução 

 

O estudo do mandado de segurança, assim como das demais ações de 

cunho constitucional, revela-se de extrema importância, mormente a necessidade de 

se fazer uso de meios capazes de conferir aos jurisdicionados certa proteção contra 

atos estatais. 

Facilmente se observa a crescente demanda da sociedade em regular os 

atos ilegais e abusivos perpetrados pelo Poder Público. Além de muito difícil, tal 

tutela inexistia até pouco tempo, motivo pelo qual ainda se espera que esses 

remédios constitucionais evoluam, e venham a proporcionar a efetiva segurança 

almejada pelos cidadãos que deles se utilizam. 

Os indivíduos, muitas das vezes, vêem-se acurralados, amedrontados 

por ter de enfrentar a imponência estatal. A maioria da população brasileira sequer 

sabe da possibilidade de se corrigir, judicialmente, as lesivas práticas da 

Administração, acreditando que deve, apenas, abaixar a cabeça e aceitar 

complacentemente. 

Os remédios constitucionais estão postos à disposição de todos, prontos 

para serem manejados. E devem sê-lo, sob pena de voltarmos à era das 

angustiantes tiranias, quando os governantes impunham suas vontades sem receio 

de sanções. 

A situação é ainda mais grave quando se está diante dos recém-surgidos 

direitos difusos e coletivos. Ressalte-se que esses interesses não surgiram de uma 

hora para outra, ao revés, existem há muito, mas sua conscientização é bastante 

recente, sobretudo em se tratando de países subdesenvolvidos, como o é o Brasil. 
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Destarte, imprescindível se faz que os operadores do direito, em geral, 

tenham a responsabilidade de mostrar aos cidadãos os direitos que lhes cabem, pois 

a ciência jurídica é muito complexa e a sociedade ainda tem impregnada em seus 

pensamentos a idéia de que o Estado tudo pode. A conscientização da sociedade é 

indispensável para a perfeita eficácia das ações constitucionais. 

Os direitos difusos e coletivos são de extrema importância, face às novas 

transformações econômicas e sociais que vêm assolando o mundo. A globalização 

integrou todos os continentes e trouxe, na bagagem, seus males, até então 

desconhecidos. 

Esses direitos das massas emergiram com uma ânsia de amparo que 

tornou irresistível o surgimento de meios mais rápidos e eficazes para sua proteção, 

não sendo suficientes os tradicionais instrumentos judiciais de tutela dos direitos 

subjetivos individuais. 

Diante dessa situação, surgiram as ações coletivas e, dentre elas, o 

mandado de segurança coletivo, remédio constitucional que teve sua gênese com a 

Carta Magna de 1988. 

O mandamus coletivo é muito útil e importante para a proteção dos 

direitos coletivos. Através dele, partidos políticos, sindicatos, entidades de classe e 

associações podem buscar em juízo os interesses de seus membros, observados os 

requisitos impostos pela Constituição. Não se faz mais necessária a propositura de 

diversos mandados de segurança com o mesmo objetivo: proteger direitos 

semelhantes, afins; bastando, agora, um único writ coletivo para tutelá-los. 

Para cumprir seu desígnio com maior eficácia, a legislação 

correspondente previu a possibilidade de se assegurar a utilidade do direito posto 
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em juízo, antes de prolatada a sentença de segurança. É a medida liminar que irá 

cumprir essa função. 

A liminar é o meio judicial de garantia da efetividade da sentença de 

mérito, assegurando, dessarte, sua prestabilidade e a preservação do objeto da lide. 

Deste modo, evita-se que o pronunciamento final do magistrado se debruce sobre o 

vazio. 

 A medida liminar, em sede de mandado de segurança coletivo, é a 

principal matéria de estudo deste trabalho, sendo indispensável, todavia, para a 

melhor compreensão do tema, discorrer, inicialmente, acerca dos direitos difusos e 

coletivos e dos delineamentos do mandado de segurança, de forma geral. 

Abordar-se-á, aqui, os pontos mais substanciais da medida liminar e, 

quando possível, comparando suas características nos institutos do mandado de 

segurança tradicional e do mandamus coletivo. 

O writ coletivo possui algumas diferenças com relação a sua espécie 

individual, o que é perfeitamente aceitável, haja vista sua natureza de objetivar a 

tutela de direitos diversos. Não obstante, há de ser cautelosa tal diferenciação, pois 

não se pode traçar procedimentos diferentes quando as situações são semelhantes.  

A Constituição Federal/1988 definiu ambas as espécies de demandas 

constitucionais, prevendo características diversas, apenas, no que tange à 

legitimidade para sua propositura. Assim é que essas duas ações possuem a mesma 

natureza e ritos quase que integralmente semelhantes, havendo distinções apenas 

quanto ao objeto de cada uma. 
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Deste modo, questionar-se-á, fundamentadamente, a constitucionalidade 

do procedimento adotado para a concessão da medida no mandado de segurança 

coletivo, estabelecido pelo art. 2º da Lei nº. 8.437/92. 

Diante disso, imperioso se faz iniciar o presente trabalho com um breve 

histórico da origem dos direitos coletivos e do mandado de segurança no 

ordenamento jurídico pátrio.  
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1 A FORMAÇÃO DAS SOCIEDADES DE MASSA E SUA INFLUÊNCIA NO MEIO 

JURÍDICO. 

 

Com o intuito de bem sedimentar a base dos argumentos que serão 

expostos no decorrer desta pesquisa, far-se-á uma breve incursão nos meandros 

das transformações ocorridas durante a evolução ideológica da sociedade, sob o 

ponto de vista eminentemente jurídico, no que pertine, é claro, aos interesses difusos 

e coletivos e os meios processuais que surgiram para tutelá-los.  

 

1.1 Aspectos históricos do surgimento dos direitos difusos e coletivos. 

 

Os agrupamentos sociais, existentes desde épocas ancestrais, retratam 

a possibilidade, dada aos cidadãos, de associarem-se para a mobilização de seus 

interesses, resguardando, todavia, a individualidade de seus direitos, que é, decerto, 

preservada e protegida coletivamente.  

A concentração do poder em suas diversas formas tem exigido o 

agrupamento de interesses que transcendem o plano sociológico individual e se 

tornam coletivos, com reflexos no campo do direito, justificando, destarte, as normas 

substanciais e processuais a serviço da organização social e da vida do homem. 

Com o advento da Revolução Industrial, na segunda metade do século 

XVIII, surge a necessidade de defesa dos direitos coletivos, pois eclodem no seio da 

sociedade a produção em massa, com sua proporcional geração de resíduos e 

ataque ao meio ambiente; a queda da qualidade dos produtos, com a conseqüente 
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lesão a milhares de consumidores; a alteração maléfica de produtos alimentícios; a 

poluição visual das águas, do ar e do solo, pelas diversas indústrias, ávidas por 

lucros; a destruição das belezas naturais e a escassez de recursos da natureza, 

assim como o dano a patrimônios históricos ou artísticos, com o crescimento 

desenfreado e despreocupado das cidades1. 

Tais acontecimentos lesam uma coletividade de pessoas, muitas vezes 

indeterminadas exatamente pela indivisibilidade do interesse atacado (como a 

poluição do meio ambiente, por exemplo), ou seja, atingem toda a sociedade. Surge, 

assim, a exigência de um meio adequado à efetiva proteção desses direitos, 

chamados direitos difusos. 

Com a deflagração desses fenômenos, os consumidores, notadamente, 

foram bastante agredidos, posto que se criou a padronização das cláusulas nos 

contratos de adesão, onde a autonomia da vontade passou a constituir cláusula 

morta, fato que mereceu especial atenção diante da nova sociedade de massa. A 

partir desses contratos, surgiu mais uma necessidade premente de defesa dos 

interesses coletivos. 

O processo histórico de formação da sociedade das massas, 

manifestamente com a Revolução Industrial, fez emergir a exigência individual e 

coletiva de tutelar o próprio direito e as garantias essenciais do homem, antes de 

tudo um cidadão.  

Os aspectos negativos do espantoso avanço tecnológico colocam o 

indivíduo em contato com seus direitos fundamentais, proclamados pela Revolução 

Francesa e assegurados constitucionalmente, dentre eles, a qualidade de vida digna.  

                                                 
1
 Cf. BARBI, CELSO AGRÍCOLA. Mandado de Segurança na Constituição de 1988. In: TEIXEIRA, SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO (coord.). Mandado de Segurança e de Injunção. São Paulo: Editora Saraiva, 1990. p. 71. 
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A defesa dos direitos e garantias fundamentais é imprescindível para a 

sobrevivência do homem. Sem eles, nada se pode fazer para buscar os interesses 

individuais e alcançar os objetivos almejados. É o que nos torna cidadãos. 

O acesso coletivo, e não individual, à justiça – ligado ao princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, assegurado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal/88, que consagra o direito de ação e defesa diante da lesão ou 

ameaça a direito, contemplando os direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos – transparece uma característica inerente à sociedade moderna, que 

relega a tempos anteriores uma visão individualista do direito, assim como do 

indivíduo, identificando nas técnicas processuais suas funções sociais. A sociedade 

de massa faz surgir situações com as quais nunca antes se havia deparado, natural 

para uma nova forma de convivência2. Dessa feita, aparecem novas carências, 

dúvidas e a exigência de uma nova mentalidade por parte dos operadores do direito. 

As aflições concernentes ao acesso à justiça se agravam em uma sociedade de 

massa, refletidas em suas mudanças sociais, fato que implica, conseqüentemente, a 

exigência de uma postura dos magistrados mais afeita a tais transformações. 

A concepção individualista do ser e, conseqüentemente, do direito, 

estava sendo deportada a um outro plano. O liberalismo não mais poderia interferir, 

incondicionalmente, nas relações jurídicas e sociais da civilização que surgia. Fazia-

se necessária uma inovação jurídica para atender aos novos reclamos do povo, sem 

deixar desprotegidos os legítimos direitos então emergidos.  

A garantia de efetividade da justiça torna-se mister para a tutela dos 

novos direitos difusos e coletivos. Essa efetividade também se constitui no propósito 

                                                 
2
 Cf. MARINONE, LUIZ GUILHERME e ARENHART, SÉRGIO CRUZ. Manual do Processo de 

Conhecimento. 5ª ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 29-30. 
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a que se presta a via judicial, através da realização do direito substancial, a partir da 

aplicação do direito positivo, atendendo, dessarte, a sua função social. Em razão das 

evoluções tecnológicas e do problema estrutural do Poder Judiciário, carente de 

infra-estrutura para o atendimento da atual demanda demográfica, amontoam-se as 

dificuldades e insuficiências do processo por meio das ações individuais, ineficazes, 

mormente para a defesa dos direitos de massa, tendo por objetivo o acesso à justiça, 

sua efetividade, e não meramente o acesso ao Judiciário, que há de estar a serviço 

da realização do direito material mediante sua aplicação, relevando-se seu aspecto 

social e o bem da vida. Tal situação torna as demandas coletivas o instrumento 

adequado e viabilizador do acesso à justiça e à efetividade do processo, impondo ao 

direito sua evolução em face das transformações observadas no seio da sociedade. 

Nessa senda, são cada vez mais freqüentes as lesões em massa, ou 

seja, as lesões que violam direitos de pessoas que, em princípio, são indeterminadas 

(mas determináveis), fazendo surgir conflitos de massa (lesão aos chamados direitos 

individuais homogêneos), assim como os conflitos que atinem a direitos coletivos e 

difusos, que devem ser solucionados através de uma técnica processual diferente 

daquela que se presta a resolver os tradicionais conflitos individuais. 

As lesões em massa poderiam ficar sem a devida reparação, se não 

fosse o denominado “processo coletivo”, o qual difere do procedimento judicial 

adotado para a solução dos conflitos individuais, de caráter elitista. Isto porque o 

processo individual, ou seja, aquele que só permite que o lesado recorra à Justiça, é 

bastante caro e demorado, muitas vezes, não compensando, sob uma visão 

econômica, ao cidadão que teve um direito lesado de forma insignificante, socorrer-

se da Justiça. Ao contrário do que ocorreria se, valendo-se do processo coletivo, um 
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determinado grupo de pessoas afetadas igualmente em seus direitos fosse ao Poder 

Judiciário em busca de uma tutela jurisdicional coletiva. 

Impôs-se, por isso, a necessidade de revisão dos esquemas tradicionais 

da tutela jurisdicional, superando-se a fase em que o indivíduo somente poderia agir 

em juízo para defender interesse próprio e somente as partes diretamente envolvidas 

seriam albergadas pelos efeitos da decisão.  

Inócuos se tornaram os tradicionais meios individuais de acesso à 

justiça, em face das transformações sociais e da consciência coletiva que passou a 

impregnar os pensamentos da sociedade moderna, após a Revolução Industrial.  

Diante de tal, os meios individualistas de tutela dos direitos não mais 

correspondem a uma garantia de efetividade do processo, haja vista as profundas 

transformações sociais experimentadas com a globalização e a massificação dos 

direitos. Tornando-se imprescindível, também, uma inovação jurídica, inclusive do 

direito processual, com vistas a evitar que permanecessem desprovidos de proteção 

os chamados direitos de massa. 

De nada adiantaria levar interesses coletivos a juízo por intermédio de 

meios ineficazes para assegurar-lhes a efetividade, sua real proteção. Os 

instrumentos processuais não individuais possibilitaram a efetiva tutela dos 

interesses das massas, não sendo apenas mais uma diligência inútil, e sim uma 

solução para um novo fato, até então desconhecido do direito. 

O advento dos processos coletivos (como a Ação Civil Pública, a Ação 

Popular, o Mandado de Segurança Coletivo e o Mandado de Injunção Coletivo) 

surgiu como instrumento facilitador do acesso à justiça, possibilitando a efetividade 

da tutela dos direitos de massa. 
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1.2 Os Antecedentes históricos do mandado de segurança e o advento de sua 

espécie coletiva.   

 

Não foi fácil chegar ao atual estágio de proteção dos direitos dos 

particulares contra os excessos do Poder Público.  Muito se sofreu para que os 

indivíduos pudessem propor ações com vistas a tutelar seus interesses em face do 

Estado.  

Nos primórdios da sociedade brasileira, inimaginável seria medir forças 

com a Administração, por natureza mais poderosa. Os indivíduos eram obrigados a 

ceder e a aceitar os abusos estatais, desprovidos que eram de meios que lhes 

proporcionassem a eqüidade da relação mantida com o Estado. 

No período de sujeição colonial do Brasil a Portugal, a monarquia 

absolutista lusitana não dava margem ao controle dos abusos perpetrados pelo 

Estado. Os poderes se reuniam na figura do rei, e a justiça tão almejada subsistia 

apenas nos sonhos dos cidadãos, pois a justiça da época era a “justiça do rei”. 

Como bem asseverou Visconde do Uruguai3: 

Nem qualquer autoridade ia ou podia ir de encontro ao que o Governo 
achasse de interesse público. Tinha este muitos meios para a fazer embicar 
no caminho que convinha, e era tão forte que não podia ser, e não era, 
contrariado. Eram os juízes seus delegados e instrumentos e não havia 
divisão entre Poder Judicial e Administrativo, que jaziam confundidos. 

 

Progressivamente após a proclamação da Independência, os meios 

processuais evoluíram, e, com o advento da República, a apreciação dos litígios 

                                                 
3
 VISCONDE DO URUGUAI. Ensaio sobre o Direito Administrativo, vol. I, págs. 136-137. 
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entre os particulares e a Administração passou a ser da competência do Poder 

Judiciário, agora um poder autônomo.  

Não se pode negar o avanço jurídico experimentado à época. No 

entanto, os procedimentos adotados pelo processo civil brasileiro não condiziam com 

a natureza do direito do particular, atingido por ato estatal. Aqueles se mostravam 

demorados e ineficazes quando invocados para proteger, de forma imediata, direitos 

em face do Poder Público. Além do que eram inidôneos quando se pretendia a 

reparação in natura do direito atacado, inútil que era a prestação pecuniária. 

À carência de meio processual adequado, começou-se a disseminar a 

prática de utilização das ações possessórias, como instrumento de rápida e eficaz 

satisfação específica do decisum, em detrimento da tutela jurisdicional em pecúnia.  

O manejo das ações possessórias, com o intuito de sanar a lesividade 

provocada pelo Poder Público, propiciou, em um primeiro momento, certa satisfação 

aos particulares. Não obstante, ainda não se dispunha de um meio próprio, com 

regras específicas, e que se encaixasse perfeitamente como instrumento processual 

hábil a proteger tais interesses, e assim permaneceu por muito tempo. 

Sem melhores opções, a mente criativa dos advogados vislumbrou no 

habeas corpus a saída para o controle dos atos ilegais praticados pela 

Administração.  

O procedimento sumário do habeas corpus surgiu como meio adequado 

para suprir essa necessidade dos indivíduos.  

Antes, utilizado apenas como instrumento de proteção de direitos 

relativos à liberdade de locomoção, o habeas corpus teve sua abrangência alargada 
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para tutelar, também, os interesses dos particulares em face dos excessos do 

Estado. Nesse sentido, o jurista Celso Agrícola Barbi, sempre brilhante4: 

Ao lado da frustrada tentativa de utilização das ações possessórias, surgiu 
lentamente a solução que, após demorada luta, atendeu aos reclamos dos 
interessados: foi a ampliação do habeas corpus, de modo a torná-lo um 
meio de proteção do indivíduo na eterna batalha contra os atos ilegais do 
Poder Público. Criou-se a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, 
pela qual aquele writ era adequado também à garantia dos direitos 
individuais violados pela Administração, ainda quando não se tratasse dos 
direitos de liberdade, de locomoção, etc. 

 

Não obstante, passados muitos anos até se conseguir um meio 

processual que atendesse às necessidades existentes, a reforma constitucional de 

1926 tornou inviável o uso do habeas corpus para a tutela desses interesses. 

Trazendo-o de volta ao seu campo de atuação tradicional. Retomava-se, assim, a 

luta para encontrar um novo procedimento que suprisse a lacuna deixada por aquele 

writ. 

 

1.2.1 Os primeiros delineamentos do mandado de segurança até sua criação e 

evolução no direito brasileiro, culminando com o surgimento do mandado de 

segurança coletivo. 

 

Com a reforma constitucional de 1926, vários projetos se debruçaram 

sobre o assunto, objetivando a proteção dos direitos individuais em face de atos 

ilegais praticados pela Administração. Dentre eles, destaque-se, no projeto de 

revisão constitucional elaborado por Alberto Torres, a criação de um “mandado de 

garantia”, que visava à proteção de direitos individuais ou coletivos, públicos ou 

                                                 
4
 BARBI, CELSO AGRÍCOLA. Do Mandado de Segurança. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 1998, p. 33. 
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privados, lesados por ato do Poder Público ou de particulares, aplicável quando não 

houvesse outro remédio especial; e, também, a proposta de criação de um instituto 

semelhante ao judicio de amparo mexicano, para proteção de direitos não 

amparáveis pelo habeas corpus em sua definição clássica, elaborada pelo ministro 

Muniz Barreto no Congresso Jurídico de 19225. 

Além desses, o projeto de Gudesteu Pires, apresentado à Câmara dos 

Deputados, incentivou a criação de diversos outros com o mesmo propósito, mas 

que não obtiveram sucesso, pois a Revolução de 1930 encerrou as atividades na 

casa legislativa. E só com a convocação da Assembléia Constituinte de 1934 o tema 

voltou a ser estudado. 

Durante os trabalhos da Assembléia Constituinte em 1934, João 

Mangabeira propôs a criação de um processo sumaríssimo, “para proteção de direito 

incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente ilegal do Poder 

Executivo”.  Acolhido o pedido, o magistrado expediria um “mandado de segurança”, 

vedando a prática do ato pela Administração ou determinando o restabelecimento do 

status quo ante. Subsistindo o mandado provisoriamente até o pronunciamento final 

do juiz.  

Após a análise da proposta e algumas modificações, finalmente foi 

aprovada a criação do mandado de segurança, que passou a integrar o texto 

constitucional de 1934, no art. 113, nº. 33, como o “remédio adequado à defesa de 

direito certo e incontestável, ameaçado ou lesado por ato manifestamente ilegal ou 

inconstitucional de qualquer autoridade.”. Fez constar, ainda, o texto constitucional 

                                                 
5
 Cf. Ob. cit. p. 21; ALFREDO BUZAID. Do Mandado de Segurança, in Revista Forense, vol. 164, p. 7 e segs.; 

ARNOLDO WALD. Do Mandado de Segurança na prática judiciária, p. 93 e segs. 
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que o processo seria o mesmo do habeas corpus, ouvida sempre a pessoa de direito 

público interessada. Não prejudicando o procedimento as ações “petitórias” cabíveis. 

Apesar das imperfeições existentes no dispositivo criador do mandado 

de segurança, é indubitável sua importância para o direito brasileiro. A partir dele, 

dispunha-se de uma ação específica para a proteção dos interesses particulares 

atacados pelo Estado.  

Previsto constitucionalmente o mandado de segurança, à legislação 

infraconstitucional cabia o seu regramento. E assim o fez a Lei nº. 191/36, excluindo 

de sua abrangência a liberdade de locomoção, a questão eminentemente política e o 

ato disciplinar, impossibilitando, também, sua utilização quando o ato contestado 

fosse passível de recurso administrativo, independentemente de caução, fiança ou 

depósito. 

Posteriormente ao surgimento do instituto, seguiram-se algumas 

restrições em seu campo de abrangência, como o então Decreto-Lei nº. 06/37, o 

qual vedou a utilização do mandado para contestar atos do presidente da República, 

de ministro de Estado, governadores e interventores. 

Há de se destacar, também, que o mandado de segurança perdeu seu 

status de garantia constitucional em 1937, quando da promulgação da Carta Política 

daquele ano. Não obstante, para alívio de todos, continuou a integrar o ordenamento 

jurídico pátrio, mas em nível de lei ordinária. 

Com o advento do Código de Processo Civil/39, o writ recém-criado teve 

ainda mais delimitado seu campo de ação, pois passou a ser vedado seu manejo em 

questões referentes a impostos e taxas, ressalvados os casos em que a lei fixasse 
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providências restritivas da atividade profissional do contribuinte, visando a garantir a 

cobrança. 

O mandado de segurança retomou seu status de garantia constitucional 

com a Constituição/46, agora de mais fácil compreensão, pois foi retirada de seu 

texto a exigência da manifesta ilegalidade cometida pela Administração.  

Para preencher a lacuna existente quanto ao regulamento do 

mandamus, a Lei nº. 1.533/51, tratou de toda a matéria, revogando expressamente 

os dispositivos constantes do CPC que tocavam no assunto. Até hoje, a referida lei é 

a base do instituto, não obstante as alterações que sofreu no decorrer de sua 

vigência. 

A Constituição Federal/67 manteve a garantia constitucional do mandado 

de segurança, estabelecendo que seria o remédio adequado “para proteger direito 

individual líquido e certo”. 

A nova redação do texto constitucional não alterou, substancialmente, as 

regras já firmadas para o instituto6, posto que essas foram plenamente 

recepcionadas pela Carta Magna então vigente. 

Durante o período ditatorial, foi estabelecido o Ato Institucional nº. 06/69, 

que veio a suprimir a possibilidade de se recorrer ordinariamente para o Supremo 

Tribunal Federal, em matéria pertinente a mandado de segurança. O recurso 

ordinário era cabível em casos de denegação da segurança por tribunais locais, ou 

federais, em única ou última instância.  

                                                 
6
 Cf. FAGUNDES, SEABRA. A nova Constituição e o Mandado de Segurança, in Revista Forense, vol. 219, p. 

05.  
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A Emenda Constitucional nº. 1/69, por muitos vista como uma nova 

Constituição, dada a amplitude de sua reforma, fez renascer o texto constitucional de 

1946, ao suprimir o termo “individual” da redação de 1967. Além dessa, muitas 

outras alterações no processamento do mandado de segurança foram efetivadas, 

principalmente no que tange à competência para sua apreciação7.  

A espécie individual do mandamus foi, sem dúvida, um grande avanço 

para o direito brasileiro. No entanto, com o passar dos anos, mostrou-se inadequada 

para a tutela dos novos direitos das massas, surgidos, como demonstrado alhures, 

após a Revolução Industrial da segunda metade do século XVIII. Não se poderia 

deixá-los (esses direitos) desprotegidos, frente aos excessos perpetrados pelo Poder 

Público. 

Regra geral, no mandado de segurança, prevalecia a disposição do art. 

6º, do CPC, segundo o qual apenas o titular de um direito seria legitimado para 

pleiteá-lo em juízo, ressalvadas as hipóteses autorizadas por lei. Destarte, o writ 

constitucional destinava-se à proteção de direito subjetivo individual líquido e certo, 

sem prejuízo da exceção prevista no art. 3º da Lei nº. 1.533/51, quando a inércia do 

titular lesasse direito alheio. Nesses casos, abria-se a possibilidade de o terceiro 

interessado agir como substituto processual. 

Manifesta era a inadequação do procedimento individual, que 

ocasionava, na prática, uma enxurrada de mandados de segurança com o mesmo 

objetivo: proteger direito subjetivo individual. Muitas das vezes, os direitos emergiam 

de um mesmo ponto comum, o que dava azo à formação do litisconsórcio ativo 

facultativo. 

                                                 
7
 Cf. CELSO AGRÍCOLA BARBI. Do Mandado de Segurança. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 1998, p. 

38-39. 
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Em suma, quando não havia montanhas de processos que pretendiam a 

mesma tutela, as lides comportavam incontáveis litisconsortes ativos, gerando 

dificuldades práticas em todos os sentidos.  

Diante dessa problemática, e em homenagem ao princípio da economia 

processual, a Constituição Federal vigente previu o instituto do mandado de 

segurança coletivo, sem prejuízo ao tradicional writ individual, que permaneceu no 

texto constitucional, em seu art. 5º, inciso LXIX. 

O inciso LXX, do art. 5º, da CF/88, assim dispõe, ao tratar do mandado 

de segurança coletivo, in litteris: 

Art. 5º Omissis 
 
LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos 
interesses de seus membros ou associados; 

 

Com o advento do mandamus coletivo, muito se evoluiu, sendo possível, 

desde então, a substituição processual para a defesa dos interesses de grupos de 

pessoas, por vezes determinados (direitos coletivos), e, por outras, indeterminados, 

ou determináveis (direitos difusos).  

Nota-se a lacuna preenchida por essa norma constitucional. Desde 

então, os interesses difusos e coletivos estão albergados pelo manto assecuratório 

do mandado de segurança, como será, obviamente, estudado no decorrer deste 

trabalho. 

Contudo, apesar dos diferentes dispositivos que estabelecem essas duas 

espécies de ações constitucionais, elas em muito se assemelham. Destarte, não foi 
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necessário um novo regramento especial para o mandamus coletivo, existindo, é 

claro, normas que dispõem, especificamente, sobre alguns procedimentos referentes 

apenas ao novo writ constitucional, pois essas ações não são idênticas, mas, 

semelhantes. 

Devido a isso, as leis que disciplinam o remédio singular são também 

aplicáveis, no que couber, à demanda coletiva. Veja-se, todavia, que as 

peculiaridades, existentes em uma e em outra ação, são reguladas por dispositivos 

próprios, como, por exemplo, o art. 2º da Lei 8.437/92, que trata exclusivamente do 

mandado de segurança coletivo.   
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2 O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E SUAS PECULIARIDADES EM 

RELAÇÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA TRADICIONAL. 

 

O mandado de segurança coletivo é o novel remédio constitucional 

criado pela Carta Política de 1988, e que objetiva coibir lesões ou ameaças 

perpetradas pelo Poder Público contra direitos coletivos líquidos e certos. 

Nos dizeres do jurista Hely Lopes Meirelles8, quando conceitua, 

genericamente, o instituto: 

Mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda 
pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou 
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou 
coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria 
for e sejam quais forem as funções que exerça (CF, art. 5º, LXIX e LXX; Lei 
nº. 1.533/51, art. 1º).  

 

2.1 As linhas gerais do Mandado de Segurança. 

 

Como já explicitado anteriormente, passa-se, agora, ao estudo dos 

principais pontos relativos ao mandado de segurança coletivo, comparando-os, 

quando couber, com sua espécie individual. 

 

 

 

 

                                                 
8
 MEIRELLES, HELY LOPES. Mandado de Segurança. 29ª. ed.: São Paulo: Malheiros, 2006, p. 21-22. 



 

 29 

2.1.1 Natureza jurídica e legitimidade. 

 

O mandado de segurança é uma ação civil de rito sumário especial, 

destinada a afastar ofensa individual ou coletiva, através de ordem corretiva ou 

impeditiva da ilegalidade, a ser cumprida pela autoridade coatora. 

Desta feita, irrelevante é a natureza ou a origem do ato de autoridade 

contestado, sendo o mandamus sempre uma ação civil. 

 

Observe-se o decisum do Supremo Tribunal Federal pertinente à 

matéria: 

Mandado de segurança é ação civil, ainda quando impetrado contra ato de 
juiz criminal, praticado em processo penal. Aplica-se, em conseqüência, ao 
recurso extraordinário interposto da decisão que o julga, o prazo 
estabelecido do Código de Processo Civil (RTJ 83/255). 

 

O writ constitucional distingue-se das demais ações civis pela 

especificidade de seu objeto e pela sumariedade de seu procedimento, sendo 

aplicável o Código de Processo Civil apenas subsidiariamente.  

Hely Lopes Meirelles9 assim define a função do mandado de segurança, 

ipsis litteris: 

Visa, precipuamente, à invalidação de atos de autoridade ou a supressão 
de efeitos de omissões administrativas capazes de lesar direito individual 
ou coletivo, líquido e certo. 

 

O mandamus, de maneira geral, pode se apresentar de duas formas: 

uma preventiva e outra repressiva. Esta última é a mais comum, e se destina a 

                                                 
9
 Ob. cit., p. 28. 
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suprimir uma ilegalidade já cometida. A primeira visa a cessar uma ameaça de lesão 

a direito líquido e certo, sendo imprescindível, todavia, que a ameaça advenha de um 

ato concreto, e não de simples suposição, requisito que torna inviável o mandado de 

segurança contra lei em tese, como bem atesta a Súmula nº. 266, do STF, segundo 

a qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 

Não obstante, em matéria tributária, a jurisprudência10 vem admitindo 

que o contribuinte, estando enquadrado na hipótese de incidência legal do tributo, 

impetre o mandado de segurança preventivo contra a norma impositiva, pois a 

edição de uma nova lei traz em si a presunção de sua aplicação, fato que acarretaria 

uma ameaça real e um justo receio de que o Fisco realize a cobrança do tributo. 

No que pertine à legitimidade para impetrar o remédio coletivo, a 

Constituição Federal/88 foi bastante clara e incisiva, relegando tal atribuição apenas 

a: partidos políticos com representação no Congresso Nacional; organização 

sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa dos interesses de seus membros 

ou associados (art. 5º, LXX, “a” e “b”, CF/88). Ao contrário do que se percebe no writ 

individual, quando são legitimados para agir todas as pessoas físicas e jurídicas, 

além de órgãos públicos despersonalizados, dotados, porém, de capacidade 

processual. 

Ponto que merece alguns comentários é o acerca da prescindibilidade, 

ou não, da autorização dos membros ou associados às entidades legitimadas para a 

impetração do mandado de segurança coletivo. 

                                                 
10

 Nesse sentido, STJ, REsp nº. 38.268-8-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 19.9.94, p. 24.655; 

EDREsp nº. 18.424-CE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RDR 5/126;REsp nº. 80.578-SP, Rel. Min. 

Milton Luiz Pereira, RDR  5/175; REsp nº. 90.089-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 06.4.98, p. 78.  
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Há quem defenda que a associação deve estar expressamente 

autorizada por seus filiados, individualmente ou através de assembléia, para que 

seja possível ajuizar a ação mandamental. Situação que não prejudicaria aqueles 

que pretendessem propor a demanda individual, por seus próprios argumentos. 

Não obstante, a doutrina mais abalizada acredita ser dispensável essa 

autorização, sendo bastante que o impetrante preencha os requisitos constantes do 

art. 5º, LXX, “b”, CF/88, quais sejam: que, atuando em defesa de seus membros ou 

associados, a entidade seja legalmente constituída e que esteja em funcionamento 

há, pelo menos, um ano. 

Dirimindo todas as dúvidas e discrepâncias que pairavam sobre a 

matéria, o Pretório Excelso firmou seu entendimento na Súmula nº. 269, onde 

consignou: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe 

em favor dos associados independe da autorização destes.”. 

Outra questão não menos relevante diz respeito à chamada pertinência 

temática. Este recente instituto se refere à conexão que deve existir entre o objeto, 

ou seja, a função da entidade impetrante, e o direito posto em juízo, através da via 

do mandamus coletivo. 

As mais diversas cortes brasileiras vêm entendendo que o vínculo entre 

o direito alegado e a atividade da entidade, ou de seus membros, deve existir. Não 

sendo possível, pois, a legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil para a 

impetração do writ quando se trata de atos atentatórios a direitos alheios ao exercício 

da advocacia; ou a legitimidade de partido político em questões de natureza que não 

condizem com sua finalidade, estabelecida por lei ou pelo estatuto, ou quando se 

referir a direitos de indivíduos que não sejam seus filiados. 
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Insta ressaltar que a pertinência temática se torna transparente quando 

for caso de os legitimados serem sindicatos, entidades de classe ou associações, 

pois não se há de cogitar imiscuir-se essas entidades em litígios que nada têm a ver 

com a sua criação ou com seus membros.  

Não tão simples é a constatação do instituto quando legitimados forem 

partidos políticos, pois estes têm natureza diversa daquelas, não têm fim econômico, 

e não atuam diretamente com seus filiados, mas, apenas, indiretamente, quando da 

proposta e votação de leis, por exemplo. Daí dizer serem eles capazes de tutelar 

interesses difusos de seus membros, dado, também, o caráter de indeterminação de 

seus integrantes, pelo menos à primeira vista. 

Mais especificamente no que atine aos legitimados ao mandado de 

segurança coletivo, importante frisar que os partidos políticos devem possuir, como 

único requisito constitucional exigido, representação no Congresso Nacional11. 

Não obstante, há autores que acreditam na excepcionalidade de sua 

atuação, dizendo ser esta possível apenas quando ausente entidade representativa, 

ou com sua anuência12. 

No que se refere às organizações sindicais, entidades de classe e 

associações, a Constituição vigente impôs que fossem legalmente constituídas e 

estivessem em funcionamento há, pelo menos, um ano, atuando, sempre, em favor 

de seus membros ou associados. Vale destacar, ainda, que, além de atenderem às 

exigências constitucionais, devem obedecer à pertinência temática, sendo vedada 

sua atuação indiscriminada. 

                                                 
11

 Cf. GRINOVER, Ada Pellegrine. Mandado de segurança coletivo – Legitimação e objeto. Revista de 

Processo, vol. 57, 1990, p. 96. 
12

 Neste sentido, PASSOS, J. Joaquim Calmon de. Mandado de Segurança coletivo – Mandado de Segurança – 

Habeas Data, Rio de Janeiro: 1989, p. 22. 



 

 33 

Concluindo o assunto, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que os 

legitimados para a propositura do mandado de segurança coletivo são, em verdade, 

substitutos processuais, atuam em nome próprio, mas em defesa de direito alheio. 

 

2.1.2 O objeto do Mandado de Segurança Coletivo. 

 

De início, importante fazer algumas considerações sobre o direito 

subjetivo do qual se ocupa o inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal/1988, 

pois, não obstante se referir este dispositivo ao mandamus tradicional, pensa-se que 

pode ele também ser tutelado pelo writ coletivo. 

Elucidando melhor o assunto, vale observar que o preceptivo normativo 

citado trata de direito subjetivo individual líquido e certo. E o inciso LXX, “b”, do 

mesmo artigo, atribui legitimidade ativa para impetração do mandado de segurança 

coletivo a: organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há, pelo menos, 01 ano, em defesa dos interesses 

de seus membros ou associados. 

Destarte, ao interpretar conjuntamente essas duas regras, tem-se que o 

remédio constitucional em comento destina-se, também, à proteção dos direitos 

subjetivos individuais dos membros e associados de sindicatos, entidades de classe 

e associações13. Direitos esses que, anteriormente, só poderiam ser legitimamente 

buscados por seus próprios titulares. No entanto, desde o advento da Constituição 

vigente, são passíveis de serem perquiridos por aquelas entidades, em nome delas, 

                                                 
13

 Em sentido contrário: Ob. cit., p.28. 
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mas em favor de seus membros ou associados. É esse o fenômeno da substituição 

processual, presente em todas as formas do mandado de segurança coletivo. 

 A título de exemplo, pertinente trazer à colação a situação posta por 

Celso Agrícola Barbi14, em sua obra Do Mandado de Segurança, ipsis litteris: 

Para esclarecer nosso pensamento, damos o exemplo do ato de uma 
autoridade que se recusa a pagar a URP a servidores públicos, em 
obediência a decreto do Poder Executivo. Cada servidor, que entenda ilegal 
o decreto e o ato de recusa ao pagamento, tem legitimação para requerer o 
mandado de segurança a fim de proteger seu direito à percepção da URP. 
Mas, agora, a organização sindical, a entidade de classe ou associação 
também têm legitimação para requerer o mandado de segurança destinado 
a pleitear o pagamento da URP aos seus membros ou associados. 

 

Nesse sentido, e para reforçar a tese aqui defendida, necessário é a 

transcrição da Súmula nº. 630 do Supremo Tribunal Federal, senão, veja-se: 

630. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança 
ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da 
respectiva categoria. 

 

Desta feita, indubitável é a idoneidade do mandamus coletivo para a 

defesa de direitos subjetivos individuais de membros de sindicatos ou associados a 

entidades de classe e associações, sem prejuízo do manejo individual do mandado 

de segurança singular por cada membro afetado. 

Insta diferenciar, aqui, as diferenças entre os demais direitos a serem 

pleiteados por partidos políticos e aqueles que podem ser buscados por sindicatos, 

entidades de classe e associações. 

Primeiramente, vale ressaltar que os partidos políticos reúnem pessoas 

que possuem a mesma concepção política, que procuram defender a mesma 

ideologia. Não se trata de indivíduos que se ligam por terem interesses semelhantes, 
                                                 
14

 Ob. cit., p. 21. 
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como acontece em sindicatos, entidades de classe e associações. Nestes casos, o 

que se percebe é o agrupamento de pessoas interligadas por uma característica 

comum, como, por exemplo, os trabalhadores de uma mesma empresa, os 

moradores de um bairro, os profissionais de uma determinada categoria. São 

pessoas que se aglutinam visando à proteção dos mesmos interesses, por serem 

mais facilmente tutelados quando demonstrados coletivamente. 

Destarte, nota-se a possibilidade dos partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional pleitearem, em juízo, interesses legítimos, 

difusos, o que já não é tão pacífico na doutrina, quando se tratar da legitimidade para 

o mandamus de sindicatos, entidades de classe e associações.  

Veja-se que os partidos políticos agregam pessoas indistintamente, sem, 

em um primeiro momento, comunhão de direitos definidos. O fator elementar que 

aglomera indivíduos em um mesmo partido é a similitude de idéias, de valores, 

características que tornam quase impossível a delimitação de seus integrantes, 

configurando-se, em verdade, grupos heterogêneos de indivíduos. Em razão disso, 

acredita-se que os partidos políticos são legitimados para defender os interesses de 

uma gama diversificada de pessoas, e não apenas de um grupo específico de 

sujeitos, unidos por um vínculo jurídico comum, sendo esta sua verdadeira função 

social. 

Dada essas peculiaridades, a eles (partidos políticos) incumbe a defesa 

de direitos difusos, haja vista, também, a pouco provável possibilidade de proteção 

de direitos subjetivos individuais de seus membros, através da via do mandado de 

segurança coletivo, pela própria dificuldade de determinação dos mesmos. 



 

 36 

Discordando do entendimento de que cabe ao mandado de segurança 

coletivo a defesa de direitos difusos, Hely Lopes Meirelles15 assim expressa sua 

doutrina, in verbis:  

Na realidade, embora haja referência no artigo (5º, LXX, “b”, CF/1988) à 
“defesa dos interesses dos seus membros”, entendemos que somente cabe 
ao mandado de segurança coletivo quando existe direito líquido e certo dos 
associados, e no interesses dos mesmos é que a entidade, como substituto 
processual, poderá impetrar a segurança, não se admitindo, pois, a 
utilização do mandado de segurança coletivo para defesa de 
interesses difusos, que deverão ser protegidos pela ação civil pública. 
(grifou-se). 

 

No que tange às demais entidades legitimadas a propor o writ 

constitucional, observa-se que, diferentemente dos partidos políticos, elas possuem 

um grupo determinado de pessoas, como os profissionais de uma mesma categoria, 

os habitantes de uma mesma região, os funcionários de uma fábrica, etc. Fato este 

que possibilita a indicação dos titulares dos direitos que se está a proteger.  

Dessa forma, não são os sindicatos, as entidades de classe e as 

associações hábeis a ajuizar o mandado de segurança coletivo com vistas a 

assegurar direitos difusos, pois estes pertencem a um conjunto indeterminado de 

sujeitos, e são eles indivisíveis, ao contrário do ocorre com os direitos coletivos, 

divisíveis e pertencentes a um grupo determinado de pessoas. Naqueles casos, 

legítimos são os partidos políticos. 

Na mesma esteira de pensamento, encontra-se Lourival Gonçalves de 

Oliveira16, ao tratar da proteção dos direitos difusos em sede de mandado de 

segurança coletivo: 

                                                 
15

 Ob. cit., p.28. 
16

 OLIVEIRA, Lourival Gonçalves, Interesse processual e mandado de segurança coletivo. In: TEIXEIRA, 

Sálvio de Figueiredo (coord.). Mandado de Segurança e de Injunção. São Paulo: Editora Saraiva, 1990 P. 142. 
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Quanto a estes (interesses difusos), tal proteção parece-nos perfeitamente 
admissível, em especial no concernente aos partidos políticos com 
representação no Congresso Nacional (CF, art. 5º, LXX, “a”). Isto se torna 
ainda mais claro ao se verificar da destinação que lhes é atribuída pelo art. 
2º da Lei 5.682/71, modificada pela Lei 6.767/79 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos). 

 

Ao impetrar o mandado de segurança coletivo, as entidades referidas no 

inc. LXX, art. 5º, da CF/88, procuram a eliminação do ato de autoridade que malferir 

direito líquido e certo, ou a supressão de seus efeitos.  No entanto, vale destacar que 

o direito ameaçado ou lesado não pertence ao impetrante, mas a seus membros ou 

associados, pois aquele atua como substituto processual, ou seja, em seu nome, 

mas em defesa de direito alheio.  

Compartilhando desse mesmo entendimento, mas divergindo no que 

pertine à proteção dos direitos difusos pelo remédio constitucional coletivo, veja-se o 

que diz Silva Pacheco17, in verbis: 

O objeto do mandado de segurança coletivo será a elisão ou retificação do 
ato ou omissão da autoridade, lesivo ou ameaçador de direito líquido e 
certo, para que este flua sem óbice. O direito líquido e certo, que se almeja 
proteger e cuja ameaça ou lesão por ato ilegal ou abusivo de autoridade 
enseja a impetração, não é do próprio impetrante, mas de seus filiados ou 
membros. Não é do requerente, mas de outrem a que se liga aquele por 
laços associativos. (...) É preciso ter presente que, ao se distinguir os 
direitos líquidos e certos, condicionantes do mandado de segurança, para o 
efeito de classificar este em singular ou coletivo, pode-se adotar idêntica 
denominação e, desse modo, separar: a) direitos individuais (mandado de 
segurança singular ou comum para a defesa de direito próprio); b) direitos 
coletivos. (...) Não se há, porém, de confundir estes últimos com os direitos 
ou interesses super individuais ou difusos, a que se atribui, comumente, 
idêntica denominação (...) Os direitos, que são objeto de proteção no 
mandado de segurança coletivo, podem, pois, como este instituto, ser 
cognominados de direitos coletivos, mas que não se confundem com os 
difusos, e que têm os seguintes caracteres: a) não são direitos próprios do 
sindicato, do partido, da associação ou da entidade de classe, mas de seus 
membros, filiados, sócios ou associados; b) não há necessidade de que 
sejam de todos os associados ou membros, bastando que seja de alguns 
deles; c) pode ser pluralidade de direitos individuais de cada um dos 
associados ou membros comuns, se ocorrer essa hipótese; d) devem ser, 
necessariamente, de associados, sócios, filiados ou membros; e e) devem 
ser conexos entre si. 

                                                 
17

 PACHECO, José da Silva. Mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. 2ª. ed. São Paulo: 

RT, 1990, p. 218 e ss. 
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Veja-se como leciona o constitucionalista Pedro Lenza18, ao definir o 

objetivo do writ coletivo: 

Através do mandado de segurança coletivo, busca-se a proteção de direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data (campo 
residual), contra ato ou omissões ilegais ou com abuso de poder de 
autoridade, buscando a preservação (preventivo) ou reparação (repressivo) 
de interesses transindividuais, quais sejam, individuais homogêneos, 
coletivos e difusos. 

 

2.1.2.1 Os direitos difusos e coletivos 

 

Para melhor compreender a matéria, imperioso se faz um curto relato 

acerca da caracterização dos direitos difusos e coletivos, elaborada pela doutrina 

brasileira, visto que sua definição ainda não está bem sedimentada. 

 Visando a tornar a percepção da questão o mais inteligível possível, 

imprescindíveis são as lições de Ada Pellegrini Grinover19, in verbis: 

Embora considerando ambos meta-individuais, não referentes a um 
determinado titular, a doutrina designa como “coletivos” aqueles interesses 
comuns a uma coletividade de pessoas e a elas somente, quando exista 
um vínculo jurídico entre os componentes do grupo: a sociedade mercantil, 
o condomínio, a família, os entes profissionais, o próprio sindicato dão 
margem ao surgir de interesses comuns nascidos em função de uma 
relação, base que une os membros das respectivas comunidades e que, 
não se confundindo com os interesses estritamente individuais de cada 
sujeito, permite sua identificação. Por interesses propriamente difusos, 
entendem-se aqueles que, não se fundando em um vínculo jurídico, 
baseiam-se em dados, de fatos genéricos e contingentes, acidentais e 
mutáveis: como habitar na mesma região, consumir iguais produtos, viver 
em determinadas circunstâncias sócio-econômicas, submeter-se a 
particulares empreendimentos. 

 

                                                 
18

 LENZA, PEDRO. Direito Constitucional Esquematizado. 9ª. ed. São Paulo: Método, 2005, p. 571. 
19

 GRINOVER, Ada Pellegrine.  As Ações Coletivas para a tutela do meio ambiente e dos consumidores. Ajuris 

36, 1999, p. 8/9. 
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Certo é que esses novos interesses da sociedade merecem proteção 

jurídica especial, sendo sua conceituação relevante apenas para caráter didático, o 

que não influi em sua importância prática, real. 

Assim, conforme já explicitado anteriormente, os direitos difusos e 

coletivos emergiram com o advento da sociedade de massa e suas conseqüências 

maléficas, como: a poluição da natureza, a fraude a milhares de consumidores, a 

destruição do patrimônio histórico e artístico da humanidade, etc. 

Definir os direitos sob análise não é tarefa fácil. Por isso, o melhor a 

fazer é buscar auxílio nos grandes mestres das letras jurídicas, como Barbosa 

Moreira20, quando caracteriza os interesses difusos quanto ao sujeito e quanto ao 

seu objeto: 

a) Não pertencem a uma pessoa isolada, nem a um grupo nitidamente 
delimitado de pessoas (ao contrário do que se dá em situações clássicas, 
como a do condomínio ou a pluralidade de credores numa única 
obrigação), mas a uma série “indeterminada” – e, ao menos para efeitos 
práticos, de difícil ou impossível determinação – cujos membros não se 
ligam, necessariamente, por vínculo jurídico definido. Pode tratar-se, por 
exemplo, dos habitantes de determinada região, dos consumidores de certo 
produto, das pessoas que vivem sob tais ou quais condições sócio-
econômicas ou se sujeitam às conseqüências deste ou daquele 
empreendimento público ou privado. 
 
b) Referem-se a um bem (latíssimo sensu) “indivisível”, no sentido de 
insuscetível de divisão (mesmo ideal) em “quotas” atribuíveis, 
individualmente, a cada um dos interessados. Estes se põem numa espécie 
de comunhão tipificada pelo fato de que a satisfação de um só implica, por 
força, a satisfação de todos, assim como a lesão de um só constitui, ipso 
facto, lesão da inteira coletividade. 

 

Por todo o exposto, observa-se a tênue linha divisória entre os direitos 

difusos e os coletivos. Estes são pertencentes a um grupo determinado de pessoas. 

Aqueles, dificilmente se consegue delimitar seus titulares, pois são indivisíveis e 

                                                 
20

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A legitimação para a defesa dos ‘interesses difusos’ no direito 

brasileiro. Ajuris 32, 1968, p. 82. 
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atingem vários indivíduos indistintamente, os quais não se unem por quaisquer 

vínculos jurídicos.  

Destarte, menos árdua se torna a compreensão do motivo pelo qual 

apenas os partidos políticos têm a possibilidade de pleitear direitos difusos em juízo, 

por intermédio do mandado de segurança coletivo, haja vista serem eles 

agregadores de pessoas que não possuem, a princípio, vínculos jurídicos entre si, o 

que não se verifica quando presentes direitos coletivos. 

 

2.1.3 Do ato de autoridade 

 

O mandado de segurança tem por escopo proteger direito líquido e certo 

atacado por ato (ação ou omissão) de autoridade pública, ou de quem suas vezes 

fizer. 

Caracteriza-se como ato de autoridade a ameaça ou lesão efetiva a 

direito coletivo líquido e certo do representado pelo impetrante. Dessa forma, a ação 

lesiva é perpetrada pela Administração Pública, ou por seus representantes e 

encarregados de exercer funções públicas delegadas.  

Como magistralmente leciona Hely Lopes Meirelles21: 

Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de 
seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-
las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de 
decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma 
legal. 

 

                                                 
21

 Ob. cit., p.28. 
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Deve-se ter clara a idéia de que autoridade pública não se confunde com 

agente público. Este é mero executor de ordens emanadas de seu superior 

hierárquico, este sim o verdadeiro coator, passível de figurar no pólo passivo da 

demanda em análise. A autoridade pública decide que medidas tomar para o melhor 

desempenho de suas atividades. É esse poder decisório que a caracteriza, que dá 

ensejo a qualificar seus atos como ilegais ou abusivos, pois o poder discricionário 

que permeia toda a atividade administrativa não pode ser utilizado com 

arbitrariedade, deve obedecer aos limites legais. 

Não obstante, não apenas essas autoridades públicas são consideradas 

aptas a praticar atos de autoridade. A Lei nº. 1.533/51, que regula genericamente o 

instituto, assim estabelece, in verbis: 

Art. 1º. Omissis 
 
§ 1º. Consideram-se autoridades, para os efeitos desta Lei, os 
representantes ou administradores das entidades autárquicas e das 
pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do Poder Público, 
somente no que entender com essas funções.  

 

Desta feita, não pode ser tomados como atos de autoridades aqueles 

praticados por pessoas ou instituições privadas, cuja atividade seja apenas 

autorizada Estado, como as clínicas e hospitais, instituições financeiras e 

estabelecimentos de ensino, etc. Contudo, ao desempenharem atividade delegada 

do Poder Público, enquadram-se como autoridades para os efeitos da Lei nº. 

1.533/51, como os concessionários de serviços de utilidade pública (STF, Súmula 

510. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra 

ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.). 
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No âmbito do Poder Judiciário, também se faz possível o mandado de 

segurança. Observe-se que funções administrativas são exercidas na seara desse 

poder, mesmo que atipicamente. Destarte, afetando direito líquido e certo de uma 

coletividade de pessoas, cabível é o manejo do mandamus coletivo. Assim como 

também é possível o writ contra atos judiciais, desde que presente a hipótese 

constitucional de lesão a direito do impetrante. 

A Súmula 267 (Não cabe mandado de segurança contra ato judicial 

passível de recurso ou correição) do Supremo Tribunal Federal teve seu conteúdo 

relativamente esvaziado, pois a Suprema Corte vem permitindo o conhecimento da 

ação de segurança contra ato jurisdicional que, impugnável por meio de recurso 

devolutivo, seja causa de dano irreparável ao impetrante da medida22. 

No que tange aos atos de parlamentares, cabe o remédio constitucional 

quando, ao desempenhar as atividades de elaboração de leis, votação de propostas 

ou administração do Legislativo, ferirem a Constituição ou o Regimento Interno da 

casa e atinjam direitos do impetrante. 

No entanto, vale destacar que a atividade legiferante regularmente 

exercida não se sujeita à via corretiva do mandamus, bem como os atos interna 

corporis do Poder Legislativo, pois, aqui, não há se falar em atividade ilegal ou 

abusiva capaz de lesar direito do impetrante.  

Definindo os atos interna corporis, Hely Lopes23 assim leciona: 

Atos interna corporis do Legislativo são aquelas deliberações do Plenário, 
das Comissões ou da Mesa que entendem direta e exclusivamente com as 
atribuições e prerrogativas da Corporação. Daí não se conclua, entretanto, 
que todo e qualquer ato desses órgãos constitua interna corporis vedado à 
apreciação judicial. Não é assim, pois atos e deliberações do Legislativo 
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 STF, DJU8.10.88, e RTJ 95/339, 103/215. 
23

 Ob. cit, p.28. 
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existem regrados pela Constituição, pela lei e pelo Regimento, e nestes 
casos pode – e deve – o Judiciário decidir sobre sua legitimidade. 

 

2.1.4 Do direito coletivo 

 

Acerca do direito coletivo não há necessidade grandes delongas, posto 

que já se dispensou bastante tempo em conceituá-los e definí-los anteriormente. 

Cabe, agora, apenas a título de reforço da tese já exposta, tecer algumas 

considerações mais relevantes. 

Sabe-se que o direito coletivo no mandado de segurança representa o 

direito líquido e certo lesado de um grupo de pessoas, ou categorias, representadas 

por partido político com representação no Congresso Nacional, sindicato, entidade 

de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 

um ano (CF/1988, art. 5º, LXX, “a” e “b”). 

Importante destacar, também, que apenas os partidos políticos são 

legitimados a defender direitos difusos de seus filiados, em virtude de sua natureza e 

atuação. Sendo esses direitos (difusos) também enquadrados na classe de direitos 

coletivos do mandamus. 

Não é demais lembrar, ainda, que os legitimados a propor o remédio 

coletivo não são os verdadeiros titulares do direito alegado, mas seus substitutos 

processuais, que atuam em nome próprio, mas em defesa de direito de outrem.  
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2.1.4 Do direito líquido e certo 

 

O direito líquido e certo é aquele que dá ensejo ao mandado de 

segurança. Pela própria natureza e procedimento adotado por este instituto, tem-se 

que o direito lesado, ou ameaçado, deve estar em plenas condições de ser 

exercitado, ou seja, deve ele ser passível de imediata comprovação e estar 

incontestavelmente definido em sua extensão. 

Deste modo, não cabe a ação de segurança quando o direito alegado 

depende de futura comprovação, de fatos indeterminados que demandem uma 

instrução probatória. O writ mandamental é uma ação civil de rito sumário especial, e 

não uma ação ordinária de conhecimento, com cognição exauriente. Assim é que a 

prova do direito deve ser pré-constituída, acostada à petição inicial.  

O direito é líquido quando se encontra bem delineado, bem definido. 

Certo é o direito amparado legalmente e apto a ser exercido. A bem da verdade, 

essas conceituações são imprecisas e, na prática, completam-se, são indissociáveis. 

O mestre Hely Lopes acredita ser imprópria a expressão direito líquido e 

certo, pois os fatos é que devem ser líquidos e certos, haja vista o direito, quando 

existente, sempre sê-lo. Afirma, ainda, que são os fatos e situações que devem ser 

precisos e comprovados de plano.  

 

2.1.5 Do prazo para impetração 

 

O art. 18 da Lei nº. 1.533/51 estabelece, ipsis litteris: 
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Art. 18. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 
decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, 
do ato impugnado. 

 

Assim, o prazo decadencial para interposição do mandamus se inicia na 

data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Devido 

a isto, não se pode requerer o mandado de segurança enquanto o ato ainda não 

estiver apto a produzir seus efeitos, haja vista não haver lesão ou ameaça se 

ausente ato administrativo executável, perfeito e acabado. 

Em se tratando de ação de segurança preventiva, também vale o 

entendimento segundo o qual o ato deve estar pronto para execução, pois 

importante observar que inexiste direito, sequer ameaçado, enquanto o ato não 

puder ser operacionalizado. A ameaça se dá quando o ato é exeqüível, mas se 

encontra pendente de execução. Por isso, havendo formalidades a realizar e 

diligências a efetuar – pertinentes ao ato administrativo lesivo, incabível é o mandado 

de segurança. 

Outra relevante situação que merece esclarecimentos é acerca do início 

do prazo fatal da demanda. Este só começa a correr quando da ciência oficial do ato, 

estando este capaz de gerar todos os seus efeitos lesivos ao interessado, e não 

quando de seu conhecimento informal. 

Veja-se o que ensina Hely Lopes24: 

É de se lembrar que o prazo para impetração não se conta da publicação 
da lei ou do decreto normativo, mas do ato administrativo que, com base 
nele, concretiza a ofensa a direito do impetrante, salvo se a lei ou o decreto 
forem de efeitos concretos, caso em que se expõem à invalidação por 
mandado de segurança, desde o dia em que entraram em vigor.  
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 Ob. cit., p.28. 
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Havendo hipótese de ato omissivo da Administração, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal já decidiu que o prazo de extinção, de cento e vinte dias, 

começa a contar do momento em que se esgotou o prazo legal fixado para a 

autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se impugna25. 
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 MS nº. 23.126-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, RTJ 175/128. E 1ª Turma, RMS nº. 23.987-DF, Rel. Min. Moreira 

Alves,  RTJ 185/588. 
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3 A LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA E SUAS ESPECIFICIDADES NO 

QUE PERTINE AO MANDAMUS COLETIVO 

 

Como já exposto alhures, a liminar, assim como os demais institutos do 

mandado de segurança, guarda muitas semelhanças em sua utilização nas duas 

espécies desta ação constitucional. Far-se-á, aqui, uma explanação geral da medida 

liminar, pontuando, obviamente, suas peculiaridades, no que atine ao writ coletivo. 

 

3.1 Natureza jurídica 

 

O direito evoluiu para tutelar legítimos interesses que poderiam esvair-se 

no tempo, caso tivessem que aguardar todo o desenvolvimento do processo judicial 

para obter um pronunciamento final, o qual determinaria o real direito em litígio. Com 

tal propósito, surgiram as medidas de urgência, que proporcionaram certa 

segurança, tranqüilidade, ao jurisdicionado atingido em seu direito. Nesse rol, 

encontram-se as Tutelas Antecipadas, de natureza satisfativa; as Medidas 

Cautelares, de natureza assecuratória de um provimento final; e as Medidas 

Liminares, que têm suas especificidades quanto a sua utilização em determinados 

procedimentos, tendo, contudo, no que pertine ao Mandado de Segurança, natureza 

controvertida. 

A doutrina mais abalizada acredita na natureza acautelatória da liminar a 

ser concedida no mandamus. Não obstante, autores há, renomados ressalte-se, que 
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não vislumbram na liminar em questão a natureza cautelar, defendendo, outrossim, 

seu caráter de decisão satisfativa do direito. 

Data venia aos que aderem a esta última posição, o mais apropriado 

seria considerar a natureza acautelatória da liminar. O que se busca com o pleito 

liminar não é, em verdade, a antecipação do pedido inicialmente formulado, mas 

uma salvaguarda de que a sentença futura irá cumprir todos os seus desígnios, 

assegurando, dessarte, a plenitude de sua eficácia e a prestabilidade de suas 

determinações ao lesado ou ameaçado em seu direito líquido e certo. 

Destarte, o provimento liminar não é conferido ao impetrante como um 

instrumento de antecipação dos efeitos da decisão de mérito, é medida acauteladora 

do possível direito alegado, evidenciado pela iminência de dano irreversível, caso 

persista o ato ilegal até o pronunciamento final do magistrado.  

Com a mesma linha de pensamento, Carmen Lúcia Antunes Rocha 

leciona, in verbis26: 

A liminar é, pois, uma medida de garantia inserida na ação para que a 
segurança buscada e que, a final, venha a ser prestada, possa cumprir a 
sua específica utilidade em benefício daquele que foi atingido por ameaça 
ou lesão a direito seu. O mandado de segurança visa atribuir a alguém um 
bem de vida de essência valorada e assegurada pela Constituição, sendo a 
liminar o instrumento processual garantidor da possibilidade de se 
satisfazer aquele objetivo atributivo pela manutenção do bem até o 
momento final da ação.     

 

Por esses mesmos fundamentos, a concessão da liminar não se presta a 

declarar a existência de direitos, podendo ser revogada a qualquer tempo, havendo 

razões relevantes para tal. A demanda liminar preservará o impetrante de 
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 ROCHA, CARMEN LÚCIA ANTUNES. A liminar no mandado de segurança, artigo publicado na coletânea 

coordenada por Sálvio de Figueiredo Teixeira, Mandados de segurança e de injunção. Ed. Saraiva, 1990, p. 202. 
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incalculáveis danos, por intermédio da sustação provisória dos efeitos do ato 

contestado.     

No entanto, apesar de se considerar a natureza cautelar da liminar no 

mandado de segurança, há de se ressaltar as peculiaridades desta em relação à 

medida cautelar propriamente dita. Enquanto nas medidas cautelares seu 

deferimento é condicionado a um mero juízo de verossimilhança, onde não há 

necessidade de produção precipitada de provas, sendo, pois, de natureza precária, 

com imprescindível momento probatório posterior; no writ em tela sua impetração 

deverá acompanhar a prova pré-constituída do direito, não havendo possibilidade de 

a liminar ser concedida sem aquela, ou seja, apenas com base em uma presunção 

de existência do direito alegado lesado ou ameaçado de lesão. O ato ilegal ou 

abusivo de autoridade pública, ou de quem suas vezes fizer, lesivo a direito líquido e 

certo, deve ser lastreado, de plano, com os instrumentos probatórios necessários a 

sua comprovação. O objetivo da liminar não se trata de antecipação dos efeitos da 

sentença, possui, todavia, eficácia plena, podendo ser executada ato contínuo. 

A matéria ora tratada (a natureza jurídica da liminar no mandado de 

segurança) é analisada sob pontos de vistas diversos no seio da doutrina, sendo 

certo, porém, que a maioria dos operadores do direito que sobre ela arriscaram 

dissertar acredita na sua natureza acauteladora27, tendo por escopo, 

conseqüentemente, impedir que o direito do impetrante não sofra graves lesões e 

que o provimento final venha, ainda, a ser útil, não permitindo que o bem da vida 

carente de tutela perca o objeto. 

                                                 
27

 Vide LIMA, ALCIDES DE MENDONÇA. A Eficácia Temporal da Medida Liminar em Mandado de 

Segurança. Rev. de Processo, vol. 42, p. 7. 
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Elucidando a questão, Carmen Lúcia Antunes Rocha, de forma incisiva, 

assim arremata28:  

A natureza da medida liminar é acautelatória da eficácia plena da decisão 
proferida no mandado de segurança, e não a antecipação precária do 
pedido formulado na ação... Não poucos e célebres autores se debruçaram, 
entendendo alguns ser a liminar de mandado de segurança uma espécie de 
medida cautelar propiciadora da garantia de eficiência do resultado final 
exarado na ação (Celso Agrícola Barbi), enquanto outros ponderam pela 
sua natureza de antecipação satisfativa do pedido (Hamilton de Moraes e 
Barros). 

 

3.2 Do prazo legal de eficácia da medida liminar 

 

No que tange ao prazo de eficácia da liminar no mandado de segurança, 

determinado pela Lei nº. 4.348/64, aqui, também se faz sentir a natureza cautelar da 

medida.  

Esclarecendo melhor a questão, demonstrar-se-á, fundamentadamente, 

os motivos que suscitaram tal afirmativa.  

Ab initio, vale destacar que a supracitada lei estabelece, ipsis litteris: 

Art. 1º Omissis 
 
b) a medida liminar somente terá eficácia pelo prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da respectiva concessão, prorrogável por 30 (trinta) dias, 
quando, provadamente, o acúmulo de processos pendentes de julgamento 
justificar a prorrogação. 

 

Não obstante a imposição da regra acima transcrita, tem-se entendido 

que a Lei nº. 4.348/64 encontra-se superada no que pertine à limitação temporal da 

eficácia da medida liminar no mandado de segurança, tendo em vista que o Código 

de Processo Civil pátrio, datado de 1973, atribuiu ao magistrado a prerrogativa de 

                                                 
28

 ROCHA, CARMEN LÚCIA ANTUNES. A liminar no mandado de segurança, artigo publicado na coletânea 

coordenada por Sálvio de Figueiredo Teixeira, Mandados de segurança e de injunção. Ed. Saraiva, 1990, p. 202. 
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adotar medidas legalmente não previstas, visando à preservação do eventual direito 

do demandante, em face da inadequação das medidas legais existentes. Surgiu, 

assim, o instituto do Poder Geral de Cautela.  

Portanto, considerando as circunstâncias do caso, a fixação do prazo de 

eficácia da liminar poderia comprometer a efetividade do provimento jurisdicional 

futuro, que incidiria sobre o vazio, fossem cessados os efeitos da medida e 

consumada a ilegalidade. 

A possível perecibilidade do direito possibilita ao julgador tomar medidas 

conservadoras do objeto da demanda,  

...viabilizando, em última análise, as tentativas anteriores de evitar que o 
processo judicial se reduzisse à inocuidade, uma vez que o 
desaparecimento do direito ou da coisa objeto do conflito levado ao 
conhecimento do Estado-juiz, por obra do óbvio, torna infrutífera – do ponto 
de vista do interesse juridicamente protegido – qualquer solução não 
passível de execução, tornando, portanto, inútil a entregada prestação 
jurisdicional

29
. 

 

Destarte, pode o magistrado, se entender necessário à preservação do 

direito alegado e à efetividade do provimento final, elastecer o prazo legal da eficácia 

da liminar, pois não seria razoável imputar ao impetrante uma sanção tão grave 

(cessação dos efeitos da medida concedida) se ele mesmo não foi responsável pelo 

não julgamento da segurança no prazo estabelecido, ou seja, 90 dias prorrogáveis 

por mais 30 dias. 

                                                 
29

 FRIEDE, REIS. Aspectos Fundamentais das Medidas Liminares em Mandado de Segurança, Ação Cautelar, 

Tutela Específica e Tutela Antecipada. 3ª. ed.: Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996, p. 122. 
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Compartilhando do mesmo entendimento, Hely Lopes Meirelles30 cita 

julgado do extinto Tribunal Federal de Recursos, relatado pelo ilustre ministro 

Antônio Neder: 

O só transcurso do prazo da liminar não acarreta automaticamente sua 
extinção, sendo necessário que o juiz declare a cessação de seus efeitos, 
pois podem ocorrer situações excepcionais que justifiquem sua 
subsistência por mais tempo (TFR, MS 46.300, Rel. Min. Antônio Neder, 
DJU 4.8.65). 

 

O jurista Antônio de Pádua Ribeiro31 também se manifestou sobre o 

tema, senão veja-se: 

... o prazo de eficácia da medida pode ser interrompido pelas férias, 
impedimento de natureza judiciária ou delonga causada pelo litisconsórcio 
passivo, como naquela caso. Acrescentei que, a partir da vigência do atual 
Código de Processo Civil, que conferiu ao Juiz o poder geral de cautela, 
pode o magistrado deferir a liminar com eficácia até o julgamento da causa. 
Isso porque a liminar tem natureza cautelar e, portanto, visa a assegurar a 
eficácia da decisão de mérito. Daí que, no caso de a segurança não ser 
julgada no prazo de duração da liminar, fixado pela referida lei, a decisão 
de mérito, que nela vier a ser proferida, poderá ter sua eficácia 
comprometida.  

 

Todavia, situações há em que será decretada a caducidade da medida 

liminar. Quando o impetrante der causa ao não julgamento da medida no tempo 

estimado, por exemplo, procrastinando o feito; ou deixar de promover os atos a ele 

imputados e necessários ao regular prosseguimento da demanda. Assim determina o 

art. 2º, da Lei nº. 4.348/64: 

Art. 2º. Será decretada a perempção ou a caducidade da medida liminar, ex 
officio ou a requerimento do Ministério Público, quando, concedida a 
medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo, 
deixar de promover, por mais de 3 (três) dias, os atos e diligências que lhe 
cumprirem, ou abandonar a causa por mais de 20 (vinte) dias. 

 

                                                 
30

  Ob. cit., p. 28. 
31

  Citado por OLIVEIRA, FRANCISCO ANTÔNIO. Mandado de Segurança e Controle Jurisdicional. 3ª. ed.: 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 297. 
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Rematando a questão, imperioso ressaltar os fundamentos dos 

argumentos anteriormente declinados. Inconstitucional seria imputar, ao titular do 

direito, extrema sanção, quando a não apreciação da segurança se deu por motivo 

que se lhe afigura alheio a sua vontade, e, por outro lado, inerente à morosidade na 

prestação da atividade jurisdicional. Diante da ocorrência de uma situação concreta, 

com a cessação da eficácia da liminar e, conseqüentemente, perpetrado o dano e 

esvaziado o possível direito, a sentença de mérito se debruçaria sobre o vácuo, 

havendo deveras afronta direita ao preceituado no inciso XXXV, art. 5º, da Carta 

Política vigente, o qual garante aos indivíduos, indistintamente, a apreciação de 

quaisquer conflitos de interesses pelo Poder Judiciário.   

O objetivo precípuo da liminar é garantir que o direito em litígio seja 

resguardado enquanto persistir a ameaça que o aflige, em virtude do fumus boni juris 

e do periculum in mora, ou até o provimento final esperado. Pois, se assim não o for, 

o impetrante poderá vir a sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação, e o Estado 

não terá prestado a tutela jurisdicional requerida, resultando em flagrante 

inconstitucionalidade (art. 5º, inc. XXXV, CF/88).   

 

3.3 Dos requisitos para o deferimento da liminar 

3.3.1 Aspectos gerais 

 

As razões do legislador que o levaram a admitir a medida liminar no 

âmbito do mandado de segurança são notórias. A princípio, observa-se o relevante 

interesse público de que se reveste o objeto do mandamus, haja vista se tratar de 

ato de autoridade tido por ilegal ou abusivo, agindo este agente público na 
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contramão dos preceitos defendidos pelos princípios basilares da Administração – 

aqui, especificamente, os princípios da legalidade e da moralidade; o segundo 

fundamento se traduz na inegável necessidade de se garantir uma tutela jurisdicional 

efetiva, que assegure os efeitos esperados da sentença de mérito a ser proferida, 

não se debruçando esta, apenas, sobre um direito já desprovido de objeto, tornando-

se uma decisão ineficaz, incapaz de reparar os danos suportados pelo impetrante, 

em virtude do decurso de tempo demasiado extenso para apreciação final da 

demanda.  

O ato concessivo da liminar não poderá pautar-se, exclusivamente, na 

verossimilhança do direito. Seu deferimento imprescinde da configuração de certos 

requisitos legais, sem os quais não será possível a concessão. Mas, presentes tais 

pressupostos, não cabe ao magistrado negar o pedido, posto que se trata de direito 

do impetrante, e não de uma faculdade do juiz. A negação do pedido liminar quando 

configurados seus requisitos seria mais um ataque ao direito do impetrante, fosse 

pouco o ato ilegal ou abusivo já praticado. 

No entanto, por outro lado, o atendimento ao pleito liminar não deve ser 

banalizado, ao ponto de se estar deferindo medidas que irão de encontro à ordem, 

ao interesse público e aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito. 

Conceder demandas em desfavor de ente público é mister que exige muita cautela, 

sob pena de haver um desprestígio do Poder Judiciário.  

Nesta senda, o eminente Hely Lopes Meirelles32, sempre irretocável, 

leciona: 

Se é certo que a liminar não deve ser prodigalizada pelo Judiciário, para 
não entravar a atividade normal da Administração, também não deve ser 

                                                 
32

 Ob. cit, p. 28. 
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negada quando se verifiquem seus pressupostos legais, para não se tornar 
inútil seu pronunciamento final a favor do impetrante. Casos há – e são 
freqüentes – em que o tardio reconhecimento do direito do postulante 
enseja seu total aniquilamento. Em tais hipóteses, a medida liminar impõe-
se como providência de política judiciária à prudente discrição do juiz. 

 

Para que seja deferida a liminar, há que se observar a presença de 

alguns requisitos gerais – inerentes a todas as ações – e outros específicos, 

principalmente no que atine ao mandado de segurança coletivo.  

Ao primeiro contato com o pedido, o magistrado ater-se-á ao prazo legal 

para a extinção do direito do autor para impetrar o mandamus, seja ele individual ou 

coletivo. Vale salientar que esse prazo é decadencial, ou seja, não se interrompe 

nem se suspende, entendimento reforçado pela súmula nº. 632 do STF, que 

reconheceu a constitucionalidade do prazo decadencial firmado por lei ordinária.  

A Lei nº. 1.533/51, em seu art.18, fixa o prazo de 120 dias, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado para que o demandante pleiteie a 

segurança perante o Poder Judiciário. Em virtude dessa imposição normativa, o 

autor deverá agir com cautela para não perder seu direito à tutela jurisdicional, 

devendo, assim, diligenciar, no sentido de buscar a segurança, no momento em que 

tiver notícia da edição do ato a ser impugnado. 

Insta destacar que o prazo apenas se inicia no momento em que o ato 

estiver apto a gerar seus efeitos, estando perfeito e acabado. Não sendo possível, 

dessarte, a impetração de mandado de segurança contra ato ainda inexeqüível, não 

passível de provocar lesões a direitos individuais ou coletivos, posto que ainda não 

produziu efeito algum. Dessa feita, o prazo para ajuizamento da ação terá seu início 

quando o lesado tiver ciência oficial do ato questionado, pronto para ser executado.  
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Há de ser observada, também, a prova do ato de autoridade que se diz 

malferir direito liquido e certo, pois esta deve ser pré-constituída, não cabendo 

dilações probatórias acerca da existência ou não do ato argüido. Diferente da prova 

do direito, individual ou coletivo, lesionado, a qual será produzida no decorrer do 

trâmite processual, sendo necessária, apenas, de início, a probabilidade de 

existência do mesmo (fumus boni juris), como, a seguir, será demonstrado.  

Além disso, o julgador deverá estar atento a outros detalhes, como a 

verificação das condições das ações em geral: legitimidade das partes, interesse de 

agir e possibilidade jurídica do pedido. A bem da verdade, esses pré-requisitos são 

verdadeiros pressupostos de admissibilidade da segurança. No entanto, por se tratar 

de matéria ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo pelo 

magistrado, importante que se faça sua análise também quando da concessão da 

liminar, cautela nunca é demais. 

Devido à brevidade e à intenção deste estudo, imprescindível é a 

discussão apenas de pontos que se afiguram distintos em sua utilização no que 

pertine, especificamente, ao mandado de segurança coletivo. Motivo pelo qual, 

dentre as condições da ação lato sensu, acima declinadas, debruçar-se-á, somente, 

sobre a legitimidade das partes e seus reflexos em outros institutos. 

Como já dito, o mandado de segurança coletivo exige o atendimento a 

certos pressupostos coletivos que só a esta espécie de ação dizem respeito, não se 

verificando aqueles no writ tradicional, o qual objetiva a defesa de interesses 

individuais. 

O inciso LXX, do art. 5º, da CF/88, dispõe, in verbis: 

Art. 5º Omissis 
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LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados; 

  

A representação das instituições acima transcritas em defesa de direitos 

coletivos se dá, como já mencionado alhures, por meio de substituição processual, 

ou seja, o representante age em nome próprio e em defesa de direito alheio. 

No que tange aos partidos políticos, vale dizer que devem estar 

devidamente constituídos, com aquisição de personalidade jurídica e registro de 

seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. A regular constituição dos partidos é 

requisito formal indispensável para sua legitimação para impetrar o mandado de 

segurança coletivo, na qualidade de substituto processual, lembre-se. Há que 

ressaltar, ainda, que apenas aqueles indicados nos estatutos estão aptos a 

representar, não sendo possível a representação na condição de simples membro do 

partido.  

Em se tratando de organização sindical, entidade de classe ou 

associação, o texto constitucional é bastante claro. Devem elas possuir regular 

constituição e estar no exercício de suas atividades há pelo menos um ano, sem o 

que não poderão demandar a segurança na ação coletiva. 

Não obstante os requisitos acima a que deve atentar o juiz, a Lei 

1.553/51, em seu art. 7º, inciso II, determina que o juiz deverá suspender o ato que 

originou o pedido, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, ou seja, mutatis mutandis, 

quando estiverem presentes os requisitos inerentes às medidas cautelares lato 
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sensu, quais sejam: o fumus boni juris e o periculum in mora. Assim entende, 

pacificamente, a doutrina. 

Destarte, o juiz, para firmar seu convencimento acerca da plausibilidade 

da concessão da medida, deve observar a existência de dois requisitos: o fumus boni 

juris e o periculum in mora. 

A liminar em mandado de segurança, tutela jurisdicional de natureza 

cautelar, é medida de urgência, destinada a assegurar a efetividade da sentença de 

mérito, evitando, assim, a lesão ao direito discutido em juízo. Faz-se necessária a 

existência da previsão, in abstrato, da medida liminar em razão da demora que pode 

se fazer inevitável para a declaração da segurança pleiteada, demora esta hábil a 

gerar o risco de que o futuro provimento seja incapaz de alcançar os resultados 

práticos que dele se esperam. O procedimento especial do mandamus, que visa à 

preservação do direito ameaçado, precisa ser célere para não ser privado de 

qualquer efetividade. 

Por isso, a concessão da medida liminar não pode estar condicionada à 

incontestável demonstração da existência do direito substancial, mesmo porque o 

convencimento final do juiz deverá considerar, também, as informações prestadas 

pela autoridade impetrada, em observância ao princípio do contraditório, e o parecer 

do Ministério Público. Não obstante, deverá o pedido ser acompanhado da prova 

pré-constituída do ato de autoridade que ferir ou ameaçar direito líquido e certo.  

 

 

 



 

 59 

3.3.2 Do periculum in mora 

 

O periculum in mora constitui-se no fundamento precípuo, porém não 

bastante, para a concessão da medida liminar em mandado de segurança. Esse 

requisito denota uma situação de urgência, com base na qual o impetrante pleiteia 

uma medida liminar idônea à cessação da ameaça ou lesão a direito seu. Ausente tal 

perigo ao interesse do autor, não há se falar em premência, em dano jurídico 

iminente. 

Tendo-se como não configurado o pressuposto de existência de grave dano 
de incerta reparação, embora possam ser relevantes os fundamentos que 
dão base à ação, é de negar a medida liminar. (ac. SP/STF, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 33-1/DF (u), rel. min. Aldir Passarinho, Adcoas BJA t 
(28.02.90), 126.439, p.86). 

 

Nunca demais Trazer à colação as lições de Reis Friede acerca do 

tema,, ipsis litteris33: 

O periculum in mora é o fundado receio da existência de um dano jurídico, 
de difícil ou impossível reparação, durante o curso do mandado de 
segurança, aferido através do juízo próprio de probabilidade, com 
comprovada plausibilidade de existência do dano, justificado receio de 
lesão de direito e/ou existência de direito ameaçado – e nunca no genérico 
juízo de possibilidade (que, pela extrema amplitude, não permite a 
imposição do princípio da segurança e do controle mínimo dos 
acontecimentos). 

 

Destarte, para o deferimento da liminar requerida, deve o demandante 

demonstrar, inequivocamente, o fundado receio de que a situação fática no momento 

da impetração poderá ser alterada durante o trâmite processual, frustrando a 

sentença de mérito que venha a ser proferida, tornando-a inócua, desprovida de 

qualquer eficácia.  

                                                 
33

 Ob. cit., p. 51. 
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Ressalte-se, por oportuno, que o dano a ser evidenciado é o dano 

jurídico, e não dano ao direito do impetrante. Este se pressupõe ter sido perpetrado 

pela autoridade coatora, nada tendo a ver com o provável dano decorrente da não 

concessão da liminar, que será eminentemente jurídico. Imperioso lembrar que a 

medida liminar visa a assegurar a utilidade da sentença de mérito, não se traduz, 

pois, em antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Vale ressaltar, também, que 

não há se falar em direito da parte enquanto pendente o provimento final, visto que 

aquele poderá, ainda, não ser reconhecido. 

O indesejado dano jurídico deve ser avaliado por meio de um juízo de 

probabilidade, ou seja, a ameaça ao interesse do autor deve ser valorada com base 

em um provável temor de que o ato abusivo ou ilegal, por si só, venha a esvaziar o 

objeto da pretensão autoral, devendo, pois, serem afastados os seus efeitos. A 

simples possibilidade de que tal fato aconteça denota uma amplitude que não traduz 

a segurança necessária para o deferimento da medida. O juízo de possibilidade não 

é suficiente ao convencimento do magistrado. Não obstante, não se estar a dizer 

aqui que a medida será concedida apenas perante uma certeza de que tais eventos 

ocorram, mas deve haver, pelo menos, a plausibilidade razoável de que aconteçam. 

Diante disso, observa-se que dispõe o juiz de certa discricionariedade 

quando de seu livre convencimento para concessão da liminar, fundada aquela na 

prudente valoração do magistrado, e não em seu arbítrio. Insta destacar que, mesmo 

com uma margem de discricionariedade, deve ser justificada sua decisão, além de 

urgente, não sendo razoáveis exaustivos exames acerca da situação posta ao 

Judiciário. O que levaria à inefetividade da medida.      
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 Sempre que houver fundado receio de que a efetividade de um processo 

venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em virtude do tempo 

despendido para que possa ser prestada a tutela jurisdicional pleiteada, restará 

caracterizada a presença do requisito periculum in mora (perigo na demora), 

indispensável para o deferimento da medida liminar no mandamus. 

É importante salientar que há a exigência de que seja efetivo o fundado 

receio de dano. Em outras palavras, não é suficiente, para a concessão da tutela 

liminar, a existência de um receio puramente subjetivo. É imprescindível que este 

(receio de dano) seja conexo a uma situação objetiva, capaz de ser demonstrada por 

meio de fatos concretos. 

Não obstante, a existência de um dano qualquer não autoriza o 

deferimento da liminar: faz-se necessário que se trate de dano hábil a produzir a 

ineficácia da medida, caso seja deferida. 

 

3.3.3 Do fumus boni juris 

 

Reis Friede assim define o fumus boni juris, in verbis34: 

É a probabilidade plausível (e não mera e genérica possibilidade) de 
exercício presente ou futuro do direito de ação com provimento de mérito 
favorável, considerando que pequenas incertezas e eventuais imprecisões, 
a respeito do direito material do impetrante, não devem assumir a força de 
impedir-lhe o acesso à tutela cautelar. 

 

O fumus boni juris é a fumaça do bom direito, ou seja, a plausibilidade 

razoável de que o direito do demandante realmente existe. Assim é que será 

                                                 
34

 Ob. cit, p. 51. 
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deferida a medida, ou não, com base em um juízo de probabilidade. A exigência de 

certeza quanto à existência do direito substancial para que se possa prestar a tutela 

liminar tornaria a mesma um instrumento inteiramente inócuo. Importante relembrar 

que a medida liminar não é idônea para satisfazer um interesse litigioso, mas, sim, 

para garantir a efetividade de um posterior provimento jurisdicional. É ela uma 

medida preventiva, de caráter assecuratório. 

Assim é que a medida pleiteada, por sua própria natureza, deve ser 

apreciada o mais rápido possível, sob pena de dano cuja reparação se lhe afigura 

incerta. A apreciação desse instituto cinge-se a um célere juízo quanto à provável 

existência do direito alegado, ou seja, a avaliação extenuante da situação fática 

apresentada é relegada ao provimento jurisdicional último, o qual concederá ou não 

a segurança requerida. Em sede de liminar, o julgador deve considerar que o 

interesse do impetrante é provavelmente justificado. Melhor explicando, o direito 

invocado, após a análise da probabilidade de sua ocorrência, deve ser passível de 

previsão de uma sentença de mérito favorável. 

A despeito dessa probabilidade do direito, é importante esclarecer que 

ela não se traduz em uma verdade absoluta, pois é possível que, ao final do 

procedimento judicial, seja verificada a inexistência do direito do impetrante, 

revogando-se a liminar anteriormente concedida. Afirmações peremptórias nunca 

foram boas alternativas nas letras jurídicas.     

Compartilhando do mesmo entendimento, Reis Friede35 elucida a 

questão, senão veja-se: 

Comungamos, no entanto, do ponto de vista de que a essência da verdade 
sobre tão complexa questão não esteja, data maxima venia, definitivamente 
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 Ob. cit, p. 51. 
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firmada, de forma irredutível, nas posições extremadas de ambas as 
doutrinas sobre a matéria em epígrafe. Entendemos possuir a medida 
liminar, conforme anteriormente nos referimos, uma natureza jurídica 
tipicamente administrativo-cautelar, com conteúdo de julgamento 
discricionário, fundado na prudente valoração do magistrado (e não no 
simples arbítrio) em torno da oportunidade e da conveniência da 
decretação da medida, e com nítido objetivo de provisão cautelar, por 
excelência, garantidora, em última análise, da efetividade da sentença – 
sem almejar, por outro lado, tocar diretamente no seio do conflito, ainda 
que o faça de forma limitada e por vias transversas –, em flagrante caráter 
excepcional, como antecipação parcial e provisória da própria decisão 
meritória (e, por conseqüência, não se constitui numa simples “tutela do 
processo”, desprovida de qualquer essência mais abrangente, como 
doutrina de Carnelluti), mas que, ao mesmo tempo, e em nenhuma 
hipótese, pode ser confundida, em sua plenitude, com o mérito do pedido 
principal (como, em parte, defende Calamandrei), por corresponder, 
exatamente, a um conteúdo específico e particular inerente à própria 
natureza da medida liminar, de forma ímpar e, portanto, dotada do atributo 
de exclusividade. 

 

O presente requisito para o deferimento a medida liminar, pelo Estado-

Juiz, estará configurado sempre que se considerar provável que as alegações de 

fato feitas pelo impetrante venham a ter sua veracidade comprovada no provimento 

final. 

Por todo o exposto, nota-se que o pleito liminar não subsiste com a 

presença de apenas um dos requisitos acima apresentados. A conjugação de ambos 

constitui-se em verdadeira causa de pedir da providência liminar, sem a qual a 

demanda liminar será indeferida de plano. 

 

3.4 Do procedimento para concessão da liminar no mandado de segurança 

coletivo e sua controvertida constitucionalidade  

 

Ultrapassada a fase de comprovação dos pressupostos da medida 

liminar, passa-se às formalidades para o seu deferimento. 
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A Lei nº. 1.533/51, em seu art. 7º, inc. II, de maneira geral, possibilita ao 

magistrado, ao despachar a inicial, suspender, de plano, o ato de autoridade que 

ensejou o pedido, quando presentes os requisitos para concessão da liminar. 

Significa dizer que a medida poderá ser deferida inaudita altera pars, quando a 

prudência e a experiência do juiz assim o levarem a decidir.  

Diferentemente do que ocorre no mandamus singular, na espécie 

coletiva o ordenamento pátrio prevê a audiência da autoridade impetrada como 

requisito para sua concessão. Veja-se como dispõe a Lei nº. 8.437/92, que versa 

sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público: 

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a 
liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do 
representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá 
se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. (grifou-se) 

 

A Carta Política vigente, no que pertine ao mandado de segurança 

coletivo, apenas estabelece a legitimidade ativa para a ação (inc. LXX, art. 5º, 

CF/88), não prevê procedimento diverso da espécie individual no que diz respeito à 

concessão da liminar36. Motivo pelo qual alguns doutrinadores questionam a 

constitucionalidade do preceptivo normativo acima transcrito, aduzindo que as 

formalidades existentes no writ tradicional devem ser as mesmas para o coletivo, não 

sendo cabível, pois, a adoção de forma dessemelhante para a autorização da 

medida em ambas as espécies de  demandas constitucionais. 

Esse entendimento tem por fundamento, ainda, o princípio do acesso à 

justiça, consignado no inciso XXXV, do art. 5º, da CF/88, garantia constitucional que 

assegura a todos a apreciação de seus litígios pelo Estado, senão veja-se: 

                                                 
36

 Compartilhando desse entendimento: MEIRELLES, HELY LOPES. Ob. cit, p. 28. 
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Art. 5º Omissis 
 
XXXV – A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. 

 

A imposição, por legislação ordinária, de limitações a preceitos 

constitucionais traduz-se em manifesta ofensa aos princípios basilares expressos e 

implícitos na Constituição vigente. A inconstitucionalidade não é observada apenas 

por agressão direta ao texto maior, mas, também, por deturpação da democracia e 

da ideologia defendidas pela Carta Magna, refletidas nas diretrizes estabelecidas 

nos princípios constitucionais. Estes devem ser entendidos em sua plenitude, não se 

lhe impondo restrições capazes de malferir direitos e garantias dos cidadãos. 

O condicionamento do acesso coletivo à justiça, como no caso, é 

exemplo da inconstitucionalidade aqui aduzida. Da mesma forma que é inconcebível 

a eliminação da garantia mencionada, não se pode aceitar que norma 

infraconstitucional imponha condições ao seu pleno exercício.  

A Lei nº. 8.437/92 obriga a ouvida da autoridade impetrada antes da 

concessão da liminar no writ coletivo. Ora, do mesmo modo que o direito individual 

atingido urge por uma tutela, o interesse coletivo lesionado também carece de tal 

proteção. Se aquele pode perder seu objeto, se não revestido, imediatamente, pelo 

manto assecuratório jurisdicional, com muito mais razão, por pertinente a interesse 

de uma coletividade, o direito de massa merece ser resguardado, sob pena de haver 

lesão de incerta reparação a interesse muito mais significativo do que o de um mero 

particular. Destarte, obstruir o instantâneo alcance à medida acauteladora do direito 

coletivo lesionado, ou ameaçado, poderá configurar-se em efetivo obstáculo à tutela 

jurisdicional de mérito, impedindo, por certo, o acesso à justiça, constitucionalmente 

assegurado. 
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Não se está a dizer aqui que a concessão liminar da medida nunca 

deverá se submeter, antes, à cuidadosa manifestação da autoridade coatora, pelo 

contrário, quando o magistrado assim ponderar conveniente, decerto será necessária 

essa providência. 

O que se repudia é o condicionamento inafastável da manifestação do 

impetrado para o deferimento da liminar. Este sim é um procedimento descabido e 

que não merece guarida no ordenamento pátrio.    

No mandado de segurança singular, não há tal previsão para o 

atendimento da medida, podendo ser, de logo, deferida. Sendo aconselhável, 

contudo, a ouvida da autoridade impetrada toda vez que pairar dúvidas sobre seu 

deferimento. Não sendo razão para se procrastinar a demanda, mas como 

providência de cautela do julgador, mormente estar em risco, caso deferida a 

medida, a ordem pública, podendo esta ser acometida por danos graves de difícil e 

duvidosa reparação. 

Não obstante o entendimento aqui adotado, a doutrina, em sua maioria, 

não questiona a constitucionalidade do art. 2º da Lei nº. 8.437/92, limita-se, apenas, 

a interpretar a situação aceitando a tese de que a Constituição Federal/88 relegou à 

legislação infraconstitucional o regramento do mandado de segurança, em ambas 

suas espécies. Desta feita, defende que a Lei nº. 1.533/51, ao disciplinar, 

genericamente, o remédio constitucional sob análise, não impôs impedimento algum 

a que uma outra lei regulasse a matéria de forma específica, não se tratando, assim, 

de ofensa à Constituição.  

Insta ressaltar que a inconstitucionalidade da norma transcrita alhures 

advém, precipuamente, de ataque a princípios constitucionais. Os argumentos 
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doutrinários acima expostos não vislumbram, em nenhum momento, essa hipótese, 

vale dizer, não há manifestação sobre o tema nesse aspecto. O que conduz ao 

entendimento de que, ainda, não há contraposição a tais fundamentos, sendo 

necessário aprofundar-se na questão para alcançar uma solução harmônica com os 

preceitos constitucionais.   

 

3.4.1 Do periculum in mora inverso 

 

Trata-se, a análise de ocorrência deste instituto, conforme entendimento 

doutrinário, de verdadeira fase posterior do exame de admissibilidade da medida 

liminar, razão pela qual, agora, faz-se necessário seu estudo. Fase posterior, pois 

será apreciado após a verificação dos demais requisitos para o deferimento daquela. 

Imperioso observar que, para o consentimento da liminar, imprescindível é que não 

reste configurada a produção do periculum in mora inverso. Este, ao contrário dos 

demais pressupostos exigidos, deverá não estar presente no caso concreto, sob 

pena de não ser a medida concedida. 

Analisando o instituto, verifica-se a sua ocorrência quando a concessão 

da medida acauteladora traduzir-se em gravame maior para o impetrado do que para 

o impetrante, neste último caso quando não deferida a medida.  É a relativização do 

periculum in mora tradicional, é dizer, ele pode até estar presente, mas é suavizado 

em face do maior perigo de dano ao demandado (periculum in mora inverso), 

inerente ao atendimento precipitado da medida pelo julgador. 

A não realização do periculum in mora inverso significa o afastamento da 

provável concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável (ou de 
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árdua reparação), contra o impetrado, como conseqüência direta da própria 

concessão da liminar, eventualmente deferida ao impetrante. 

Vale trazer à colação as lições do jurista pátrio Clóvis Benzos37, in verbis: 

(...) considero, na verdade, que o periculum in mora existente no mandado 
de segurança não é uma via de mão única. O periculum in mora é uma via 
de dupla mão de direção. Há que se atentar que, à medida que possa 
existir o perigo da demora ao direito do administrado, muitas vezes pode 
concorrer o periculum in mora ao direito de administração. 

 

Destarte, deve o magistrado cercar-se de todas as cautelas possíveis 

para promover a medida mais justa e razoável às partes, tendo em vista que o 

afastamento da grave situação em que se encontra o impetrante pode configurar-se 

em dano, quiçá, mais insuportável para o impetrado, aqui, a própria Administração. 

Resultando, assim, em mera inversão de prejuízos, e não em realização da função 

cautelar da medida. 

Neste sentido, o julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do 

qual foi relator o Dr. Hércules Quasímodo, ipsis litteris: 

Processual Civil e Administrativo. Ação Cautelar. Liminar. Cassação, pois 
que o fumus boni juris e o periculum in mora militam, no caso, em favor 
da parte contrária. Se o fumus boni juris e o periculum in mora militam em 
favor do requerido, dá-se provimento ao agravo para cassar-se a liminar 
deferida em favor dos requerentes. Agravo provido. Acolhimento do parecer 
ministerial de fls. 172/175 (ac. 2ª T/TRF 1ª R., A.I. 91.01.06748-6/MG (u), 
rel. juiz Hércules Quasímodo, DJ (13.04.92), Seção II, p. 9.112).   

 

A apressada análise sobre a presença dos requisitos para deferimento 

da liminar, poderá levar à prodigalização das medidas aqui já referida, resultando em 

decisões que fatalmente serão revogadas após o sossegado estudo das 
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 BENZOS, CLÓVIS. Curso de Mandado de Segurança, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1986. p. 117-

118. 
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peculiaridades do caso examinado. Elucidando a questão, vejam-se os 

ensinamentos de Francisco Antônio de Oliveira38: 

A concessão, indiscriminadamente transformada em verdadeira benesse, 
vem retirando a seriedade do denominado remédio heróico, enfraquecendo 
o writ como remedium juris excepcional, em desprestígio da própria justiça 
enquanto instituição. E, não raras vezes, após a concessão da liminar, o 
mandado não é provido, mas o fato já se tornou irreversível e consumado. 
A concessão de liminar há, portanto, de ser precedida de criterioso estudo, 
só se concedendo em caso de iminente e irreparável lesão. A concessão 
indiscriminada de liminares poderá levar ao referendo de caprichos e 
procrastinações, às vezes irreversíveis, com desprestigio do próprio 
Poder Judiciário. (destacou-se) 

 

É de se destacar que, no caso, por se tratar de remédio constitucional 

contra ato de autoridade, o periculum in mora inverso manifesta perigo de lesão 

grave à ordem pública, sendo a concessão da liminar, em certas situações, um 

privilégio a interesses particulares em detrimento do interesse público. Importante 

sopesar, aqui, a dimensão do direito do impetrante, pois, em se tratando de 

mandado de segurança coletivo, está-se a tratar, também, de interesse de uma 

coletividade. 

 

3.5 Da suspensão da liminar 

 

Ao negar a liminar, o magistrado está proferindo despacho de mero 

expediente, do qual não cabe recurso algum, assim entende a doutrina mais 

abalizada. Não obstante, doutrinadores há a defender a recorribilidade do despacho 

que indefere a medida, fundamentando essa tese asseverando que a decisão 

denegatória do pleito liminar é, em verdade, interlocutória, passível, pois, de recurso. 
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 OLIVEIRA, FRANCISCO ANTÔNIO DE. Execução na Justiça de Trabalho, São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1988. p. 194. 
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Contudo, o que se tem é um simples ato ordinatório, e não uma decisão 

interlocutória que se debruça sobre questões controversas relativas à regularidade e 

à marcha processual, sem lhe pôr fim (cf. Liebman). O art. 504 do CPC é claro ao 

determinar que não cabe recurso dos despachos39. 

O ato meramente ordinatório, sem nenhum conteúdo decisório, classifica-
se entre os despachos de mero expediente, insuscetível, portanto, de ser 
atacado por qualquer recurso (ac. unân. da 2ª Cam. do TJMG de 2.10.84, 
no agr. 17.595, rel. des. Costa Loures; Rev. Trim. de Jurisp. dos Estados 
31/231).  

 

Objetivando esclarecer o assunto, vejam-se os ensinamentos 

doutrinários tidos por majoritários. Assim se pronuncia o Othon Sidou40, in litteris: 

A liminar é medida administrativa de juízo, não se condiciona a 
requerimento da parte e só é tomada no exclusivo intuito de garantir a 
inteireza da sentença. Por tais motivos, o juiz, no exercício de seu múnus, 
pode conceder a medida liminar em qualquer tempo ou revogá-la a 
qualquer tempo, sempre inspirado naquele intuito cardeal de assegurar 
matéria à sentença a ser editada. E, por tais motivos, ela não é recorrível. 
(grifou-se) 

 

No mesmo sentido, Ulderico Pires dos Santos41 leciona: 

Do despacho que indefere a liminar não cabe recurso algum, por tratar-se 
de ato que a lei deixa ao livre e prudente arbítrio do magistrado. Tratando-
se, assim, de providência discricionária, de que determina ou deixa de 
determinar initio litis a suspensão do ato impugnado, é insuscetível de 
recurso. (destacou-se) 

 

O Supremo Tribunal Federal, ao dispor sobre a matéria, consignou que 

“Não cabe agravo regimental contra decisão do relator que concede ou indefere 

liminar em mandado de segurança” (Súmula nº. 622). 
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 Cf. FERRANTE, MUIGUEL JERONYMO. In Decisão Denegatória de Liminar em M S. RF 305/89, p. 341. 
40

 SIDOU, J. M. OTHON. As Garantias Ativas dos Direitos Coletivos, Segundo a Nova Constituição. 3ª. Editora 

Forense, p. 230. 
41

SANTOS, ULDERICO PIRES DOS. O Mandado de Segurança na Doutrina e na Jurisprudência. 1ª. Editora 

Forense, p. 246  
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 No entanto, é pacífico na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de 

se suspender a execução da medida concedida liminarmente, quando para coibir 

graves danos à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  

Veja-se como dispõe a Lei nº. 4.348/64, em seu art. 4º. 

Art. 4º. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público 
interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia públicas, o Presidente do Tribunal, ao qual couber o 
conhecimento do respectivo recurso (vetado), suspender, em despacho 
fundamentado, a execução da liminar, e da sentença, dessa decisão 
caberá agravo, sem efeito suspensivo no prazo de (10) dez dias, contados 
da publicação do ato. (destacou-se). 
 
§ 1

o
  Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere 

o caput, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal 
competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 
 
§ 2

o
  Aplicam-se à suspensão de segurança de que trata esta Lei, as 

disposições dos §§ 5
o
 a 8

o
 do art. 4

o
 da Lei n

o
 8.437, de 30 de junho de 

1992." (NR). 

 

Inobstante o mandamus deva ser acompanhado de prova pré-constituída 

do ato de autoridade, não sendo cabíveis dilações probatórias, propiciando, assim, 

uma cognição sumária do julgador, a apreciação preliminar do magistrado, acerca do 

pedido liminar, está sujeita a equívocos que podem levá-lo, a posteriori, a cassar a 

medida anteriormente concedida. Isso ocorre por diversas razões, vale dizer, o juiz 

pode se convencer de que procedeu com erro ao analisar o ato supostamente ilegal 

ou abusivo, chegando à conclusão de que o mesmo, em verdade, foi praticado 

legitimamente; ou pode o magistrado verificar a superveniente desnecessidade da 

mantença da medida, por ter se tornado inútil pelo decurso de tempo, já tendo 

manifestado todos os seus efeitos. 

A suspensão da liminar é medida restrita e só deve ser deferida 

excepcionalmente. Assim é que o dispositivo legal acima transcrito determina que o 
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despacho que suspende a medida deve ser fundamentado e, ademais, deve ter por 

escopo evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

O que se nota, na prática, é a avalanche de pedidos de suspensão de 

liminar indevidamente fundamentados e que, por certo, não denotam a iminência de 

grave dano a interesse público relevante, caso a liminar concedida continue a surtir 

seus efeitos. Esses requerimentos, indubitavelmente, não podem ser acolhidos, haja 

vista o caráter excepcional da suspensão, que só deve ser acolhida visando a 

salvaguardar notório interesse público. 

O termo ordem pública possui conceito difícil de se delimitar, podendo se 

tornar objeto de divagações que nada dizem respeito a sua teleologia. Diante disso, 

o então Presidente do Tribunal Federal de Recursos, o jurista José Néri da Silveira, 

ao julgar Suspensão de Segurança, asseverou que nesse conceito (ordem pública) 

se compreende a ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execução do 

serviço público, o regular andamento das obras públicas, o devido exercício das 

funções da Administração pelas autoridades constituídas (TFR, Suspensão de 

Segurança 4.405-SP, DJU. 7.12.79, p.9.221). Desta feita, não se pode olvidar que 

esse deve ser o entendimento acerca da definição de ordem pública, pois o 

presidente do Tribunal competente para a apreciação do pedido tem que custodiar 

os interesses administrativos superiores, de acordo com a conveniência e a 

oportunidade do caso, não se deixando levar por meras alegações que irão conduzí-

lo à tutela de interesses que não se afiguram significativos para a Administração 

Pública. 
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3.5.1 Do contraditório no requerimento de suspensão da medida liminar 

concedida 

 

Questão importante a considerar no pedido de suspensão de liminar é a 

observância do contraditório em tal procedimento. Os princípios basilares do 

ordenamento jurídico, aqui, notadamente, os princípios da razoabilidade e o da 

proporcionalidade, incitam ao convencimento de que se faz necessária a 

manifestação do impetrante, antes da apreciação da medida.  

Contudo, a doutrina se demonstra inquieta nesse ponto. Imperioso trazer 

à colação os ensinamentos de Aristóteles Atheniense42: 

Em se tratando de suspensão de liminar, formulada junto ao Supremo 
Tribunal Federal (e também ao STJ), haverá a possibilidade, deixada ao 
arbítrio de seu presidente (e não a obrigação), de mandar ouvir o 
impetrante da segurança, a respeito da suspensão da execução da liminar 
ou da sentença concessiva do mandamus. 
 
No entanto, caso o pedido de sustação ocorra em outra corte, que não o 
Supremo Tribunal Federal (nem o Superior Tribunal de Justiça), inexistirá 
semelhante oportunidade, sem que o impetrante tenha meios de refutar os 
argumentos utilizados pelo requerente da suspensão, enfrentando os 
motivos que servem de sucedâneo à pretensão.    

 

Omissa a legislação pertinente à matéria, conveniente atribuir ao 

presidente do tribunal a discricionariedade da manifestação, ou não, do impetrante, 

para a concessão da medida. Tendo em vista que o despacho a ser proferido deve 

ser legitimamente motivado, cabe apenas ao julgador avaliar a necessidade de 

contra-razões ao pedido de suspensão43.  

 

                                                 
42

 ATHENIENSE, ARISTÓTELES. A Suspensão da Liminar no Mandado de Segurança. Revista de Informação 

Legislativa, ano 26, nº. 103, jul./set. 1989.  
43

 Cf. MEIRELLES, HELY LOPES. In Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção, Habeas Data. 13ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 59. 



 

 74 

CF/88. 
Art. 5º. Omissis 
 
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios 
e recursos a ela inerentes. (destacou-se) 

 

O princípio constitucional do contraditório, previsto no inciso LV, CF/88, 

oferece às partes o direito de acesso a todos os meios proporcionais de defesa 

ínsitos no procedimento judicial ou administrativo. Disso decorre a garantia de que 

cada pólo da relação jurídica estabelecida terá o direito a contra-argumentar as 

alegações da parte adversa, sem lhe impor nenhuma restrição, sob pena de se estar 

a desprestigiar o contraditório e a ampla defesa, causando, assim, grave dano aos 

litigantes. 

Ora, por se tratar de caso especialíssimo a ensejar certa mitigação do 

princípio em destaque, indiscutível é que a experiência do magistrado lhe indicará se 

a situação é oportuna e conveniente para sua observância, não sendo razão, 

contudo, para uma postura arbitrária do julgador, mesmo porque terá ele de 

fundamentar seu despacho, vedado que é decidir a matéria pautando-se, apenas, 

em seu mero alvedrio. 

 

3.6 Da revogação, cassação e perempção da medida liminar. 

 

Insta ressaltar que, como dito anteriormente, a concessão da medida 

liminar não afirma direitos, pois não se submete ao cuidadoso e exauriente estudo do 

magistrado, sujeitando-se, apenas, a uma cognição sumária e a uma constatação da 
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plausibilidade razoável do direito do impetrante. Desta feita, poderá ser revogada ou 

modificada a qualquer tempo, desde que haja motivos relevantes para tal. 

O art. 2º, da Lei nº. 4.348/64, assim estabelece, in verbis: 

Art. 2º Será decretada a perempção ou a caducidade da medida liminar, ex 
officio ou a requerimento do Ministério Público, quando, concedida a 
medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do 
processo, deixar de promover, por mais de 03 (três) dias, os atos e 
diligências que lhe cumprirem, ou abandonar a causa por mais de 20 
(vinte) dias. (grifou-se) 

 

Não obstante ser comum o emprego do termo revogação na práxis 

forense, há doutrinadores que defendem sua impropriedade, valendo-se do 

fundamento de que, no Direito Administrativo, o termo citado traduz a idéia de 

discricionariedade, não condizente com as características do mandamus, liquidez e 

certeza, destaque-se.  

É pacífico, pois, o entendimento de que a concessão de liminar resultará 

da presença de certos requisitos legais, não estando sujeita aos critérios de 

conveniência e oportunidade do magistrado, razão pela qual se pugna pela não 

utilização do termo revogação nesta matéria, (segundo posição de alguns 

doutrinadores, vale lembrar).  

Aristóteles Atheniense prega que cogitar da revogação de uma liminar 

implicaria liberar o julgador dessas condições definidas em lei, o que não condiz com 

a sua natureza. No que atine à cassação, admite o eminente jurista que tanto poderá 

resultar do fato de o juiz ter se equivocado, ou induzido a erro pelo impetrante ao 

deferir a liminar, como em face das informações recebidas, ou, até mesmo, pelo 

decurso do tempo, caso se convença de que não havia motivo plausível para que ela 

continuasse a subsistir. Já a perempção (ou caducidade) da liminar, para o autor, 
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pode ocorrer não só quando fluir o prazo de sua duração, como também nos casos 

em que o impetrante criar obstáculo ao regular processamento da demanda, 

deixando de promover, no prazo legal, as diligências a ele imputadas, inclusive na 

situação de abandono da causa por mais de 20 (vinte) dias. 

Importante destacar, uma a uma, as hipóteses em que o juiz poderá 

cassar a liminar concedida. Conforme se evidencia do artigo acima transcrito, três 

são as situações que dão ensejo à não manutenção da medida liminarmente 

outorgada. 

Em primeiro lugar, tem-se a conduta protelatória do requerente, quando 

cria obstáculos ao normal andamento do processo. Neste caso, a revogação da 

liminar tem caráter punitivo, por se tratar de grave dolo processual, utilizando-se o 

impetrante do Poder Judiciário de forma indevida e a gerar danos aos demais 

jurisdicionados, pois contribui para a avalanche de processos que abarrotam os 

gabinetes. 

Nas duas outras situações, tem-se a conduta desleixada do autor, 

porquanto deixou de diligenciar no sentido de promover o prosseguimento da ação. 

Na primeira delas, não se preocupou em cumprir as providências que lhe cabiam, 

por mais de 03 dias; na segunda, abandonou a causa por mais de 20 dias. Não se 

tratando de postura dolosa do impetrante, conveniente, antes do decreto de 

cassação da medida, que se conceda prazo para o interessado sanar a deficiência 

ocorrida, como bem aconselha o art. 267, parágrafo 1º, do CPC, e, só após o 

decurso desse prazo, em não se manifestando o impetrante no sentido de sanar o 

vício, que se proceda à revogação da liminar. Ocorrendo o inverso, deve o juiz dar 

prosseguimento ao feito, subsistindo a medida concedida.  
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Por se configurar a cassação da liminar em imposição de dano tão grave 

quanto a sua não concessão, justifica-se a aplicação analógica do dispositivo retro-

mencionado. Podendo a extinção da liminar, provavelmente, tornar inefetiva a 

sentença de mérito que venha a ser proferida, resultado de ônus imensurável para o 

impetrante.  

Nessas duas últimas situações, nota-se que os pressupostos que 

possibilitaram o deferimento da medida liminar ainda estão presentes, mas, como 

meio de punir o autor que relega suas pretensões a um plano de insignificância, 

possibilita-se ao julgador decretar a extinção da medida, ao contrário da tecnicidade 

que fundamenta a cassação da liminar quando o juiz se convence da posterior 

impossibilidade de subsistência da mesma, por inexistir os requisitos legais exigidos. 

Nesse sentido, vejam-se as lições de Arruda Alvim44, ipsis litteris: 

Há quem assimile a hipótese do art. 2
o
 da Lei n

o
. 4.348 à revogação de 

medida liminar (cf. Celso Agrícola Barbi, Do Mandado de Segurança, 1976, 
3

a
 ed., n

o
. 184, p. 208). Em certo sentido (lato sensu), há também 

revogação tendo em vista o disposto no art. 2
o
, retro-citado. Não nos 

parece, todavia, rigorosamente assimiláveis a revogação (stricto sensu) 
propriamente dita e a caducidade ou perempção, disciplinadas no referido 
art. 2

o
 da Lei n

o
. 4.348. A revogação, como se disse, exige um ato positivo, 

consistente em modificar ou revogar medida anteriormente concedida, por 
ausência dos pressupostos justificadores de sua manutenção. Já, todavia, 
nos casos do art. 2

o
 da Lei n

o
. 4.348, diferentemente, o que se constata é a 

sobrevivência dos pressupostos que haviam justificado a concessão da 
medida liminar, mas, seja porque o impetrante deixou de promover 
providências que lhe incumbiam, por três dias, seja, ainda, porque tenha 
abandonado o processo por vinte dias, ou mais, haverá o decreto de 
caducidade ou perempção da medida liminar.  

 

Arrematando a questão, importante frisar que o juiz poderá revogar ou 

modificar a liminar deferida quando evidenciar, a posteriori, a ausência dos requisitos 

legais exigidos, ou, pelo decurso do tempo, verificar a inutilidade de manutenção da 

medida. Não se pode olvidar, também, dos casos em que poderá o magistrado 

                                                 
44

 ALVIM, ARRUDA. Revogação da Medida Liminar em Mandado de Segurança, vols. 11-12, p. 26.  
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cassar a liminar, como meio de punir o descaso do impetrante (art. 2o da Lei no. 

4.348).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 79 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo monográfico teve como cerne analisar as principais 

características da medida liminar no mandado de segurança coletivo, destacando 

suas diferenças em relação a sua utilização no mandamus tradicional, singular. 

Passando pelos primórdios da gênese dos direitos difusos e coletivos, 

objeto do writ em estudo, demonstrou-se como se deu a conscientização da 

sociedade sobre esses interesses, relatando a importância da Revolução Industrial 

neste ponto. 

Mostrou-se, também, como surgiu o instituto do mandado de segurança: 

as dificuldades enfrentadas quando ainda inexistia a ação no início da história 

brasileira, a criação e sua evolução, desaguando, finalmente, na previsão 

constitucional do mandamus coletivo na Carta Política de 1988. 

Ao traçar as linhas gerais da ação, definiu-se seu objeto, diferente 

daquele pertinente ao remédio individual. Discorreu-se, também, sobre os 

legitimados para propor a demanda coletiva, destacando suas características e os 

requisitos constitucionais exigidos. 

   Atentando para o principal assunto do trabalho (a medida liminar), fez-

se um apanhado geral do instituto, mostrando sua natureza jurídica, seus requisitos, 

confrontando posições doutrinárias divergentes, e analisando as melhores opções, 

dada a tendência jurisprudencial reinante. 

Ponto importante da pesquisa é o que diz respeito à questão processual 

pertinente ao procedimento da análise, pelo magistrado, da possibilidade de 
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concessão da liminar inaudita altera pars na demanda coletiva, haja vista existir tal 

previsão quando se trata do mandado de segurança individual. 

 Objetivando desenvolver o pensamento crítico a respeito do tema, 

desenvolveu-se, aqui, uma tese de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº. 

8.437/92, segundo a qual não merece guarida na ordem constitucional vigente o 

procedimento determinado para o deferimento da medida liminar, em sede de 

mandado de segurança coletivo. 

Ora, inconcebível é tolher garantias fundamentais dos jurisdicionados de 

forma indireta. Pelos argumentos já expostos anteriormente, percebe-se a 

impossibilidade de subsistir a determinação do art. 2º da citada lei, frente, também, à 

atual ordem constitucional. 

Nota-se que a doutrina e a jurisprudência ainda não se manifestaram de 

forma contundente acerca da matéria, sendo o assunto ainda não pacificado e 

aberto a discussões, razão pela qual se incitou a reflexão sobre o tema. 

  Outro ponto não menos importante se refere ao requerimento de 

suspensão da liminar deferida, questão bastante complexa e que daria ensejo a um 

novo trabalho de pesquisa. Não obstante, objetivou-se delinear os principais 

assuntos atinentes à matéria, como a observância do princípio do contraditório no 

procedimento. 

Mantendo-se fiel ao pensamento se que a atividade do magistrado deve 

ser independente, firmou-se, aqui, o entendimento segundo o qual cabe ao julgador 

avaliar a necessidade da manifestação do impetrante, acerca do pedido de 

suspensão, não obstante as posições divergentes. 
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Por fim, analisou-se a temporariedade da liminar, traduzida na 

possibilidade, dada ao magistrado, de revogar ou cassar a medida, além de poder 

ocorrer a hipótese de perempção da mesma. 

Insta reafirmar que a medida liminar concedida, por sua própria natureza, 

não tem o condão de durar ad eternum, podendo haver casos em que a modificação 

da situação fática leve o Estado-Juiz a alterar ou, até mesmo, revogar a medida 

concedida.  

Desta feita, a revogação da medida, em determinados casos, mostra-se 

como uma sanção ao impetrante, cabendo ao julgador avaliar sua necessidade, 

observando, sempre, as hipóteses legais de sua ocorrência. 

Pretende-se, assim, que este trabalho venha a contribuir, de alguma 

forma, para a continuidade da pesquisa jurídica, incitando novas discussões e 

reflexões sobre o tema estudado. Não é o objetivo desta monografia exaurir todo o 

tema pertinente à medida liminar no mandado de segurança coletivo, mas propor 

novas alternativas e pensamentos para a permanente evolução do direito. 
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