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Dever dos Juristas

No mundo inquieto de nossos dias, principalmente, em que as turbulências

se estendem com a velocidade do raio, cabe a cada povo defender a autoridade

de sua Constituição para que não atinja facilmente a eletricidade das tormentas.

O processo de erosão, de que as reformas sucessivas são parte, é tanto

mais perigoso porque, não abalando o sentimento popular, atinge gradativamente
as raízes da Constituição e sua autoridade.

É dever dos juristas o ato de reflexão e esclarecimento, no propósito de nutrir

de ânimo a confiança popular na Constituição.

É o que nos impõe a consciência jurídica antes que a Lei Maior, destroçada,

não seja senão um instrumento frágil, a serviço do interesse político e o
econômico de parcialidades dominantes.

Josaphat Marinho,

Professor Catedrático Aposentado
-da Universidade da Bahia e de Brasília.

("Limites do Poder de Revisão Constitucional",

Revista Trimestral de Direito Público 24/12-13)

ii



SUMÁRIO

REsuMo ....... .................... ..... i v

1 INTRODUÇÃO ......... ....... 1
2 E|=ET|v|DADE DO PROCESSO E ACESSO À JUSTIÇA ........ _. ....4

3 A GRANDEZA CONSTITUCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA 13

4 BREVES CONSIDERAÇÕES DO PEDIDO DE SUSPENSÃO ................ 24

5 O NOVO PEDIDO DE SUSPENSAO DE SEGURANÇA .......  .... .43

6 CONCLUSÃO ....... ........ 5 2
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......... 55

iii



RESUMO

O NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA

Centra-se este trabalho na análise da garantia constitucional do Mandado de

Segurança e a da eficácia de expedição de liminares e de sentenças, para

demonstrar a relevância do Writ e, então, contrapora essas informações? a esses
conhecimentos? o estudo de algumas recentes medidas advindas do Poder
Público por meio de medidas provisórias e emendas constitucionais, com a
finalidade de mitigar a tão almejada efetividade da prestação jurisdicional,

principalmente com relação às ações contra o Estado, dentre elas o Mandado de
Segurança. Em um segundo _momento, elege-se a análise da constitucionalidade

do instituto da suspensão 'de segurànça como 'objeto de conhecimento, para então

partir para um estudo mais acurado do "novo pedido de suspensão", o qual é fruto

da Medida Provisória n° 2.180-35 que, _apÓs o advento da Emenda Constitucional

n° 32, passou a vigorar como lei.

iv
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1 INTRODUÇÃO

Hodiernamente a doutrina busca uma tutela jurisdicional mais efetiva e

mais justa no que diz respeito ao estado democrático de direito. O próprio
processo civil tem sofrido inúmeras alterações no int_uito não apenas de conferir ao

jurisdicionado uma tutela realmente capaz de reparar- um dano sofrido, mas
também de inibir a ocorrência desse dano, ou seja, de que a norma insculpida no

inciso XXXV do art. 5° da Lei Maior imponha sua eficácia plena a partir do
momento da apreciação pelo Poder Judiciário desse processo de lesão ou de

ameaça de direito.

Efetivou-se uma Reforma do Processo Civil para firmar a sustentação à

instrumentalidade e à efetividade do processo e melhorar o acesso à justiça., no

entanto, os Poder Público contesta a instituição' de tal Reforma.

Diante de tal temor do Poder Público, criam-se leis infraconstitucionais,

medidas provisórias e, até mesmo, emendas constitucionais, com o intuito de

descaracterizar a eficácia de algumas garantias que ao longo do tempo foram

arduamente conquistadas. Estabelece-se uma verdadeira contra-reforma sob a

iniciativa do Poder Público, que busca autobeneficiar-se -mediante leis e medidas

provisórias repressoras da garantia constitucional do mandado de segurança que

confere ao impetrante a fruição de um bem "in natura".

São leis com caráter coibidor da concessão de liminares, que insistem

em regular algumas matérias, como aquela que dificulta a_concessão de liminar no

tempo; a que retira a mandamentalidade da sentença; a que suspende a eficácia

da liminar, e da sentença em mandado de segurança, dentre outras medidas que

buscam eliminar do Direito Fundamental as prerrogativas em vigor.

O direito fundamental à garantia constitucional do mandado de
segurança sofre abalos pela instituição do novo pedido de suspensão proposto

pelo Poder Público, com o objetivo de limitar a prevalência do writ.
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Um estudo mais acurado, baseado principalmente nos doutrinadores

CASSIO SCARPINELLA BUENO1, MARCELO ABELHA RODRIGUES2, ANA

LUÍZA CELINO COUTINHO3 e LUCIA 'VALLE FIGUEIREDO4 registra

comprobatoriamente que a suspensão da segurança inserida no art. 4° da Lei n°

4.348/64 não é inconstitucional como querem alguns, porém o novo pedido de
suspensão não encontra esteio constitucional.

Antes de uma discussão envolvendo a inconstitucionalidade ou não

inconstitucionalidade de tais institutos, impõe-se «ter em mente que o Writ of

mandamus tem sua fonte e nascedouro na Constituição e que qualquer
interpretação a uma lei infraconstitucional sobre Mandado de Segurança tem que

passar inexoravelmente pela Carta Magna.

O segundo capítulo tratará da efetivação e, da eficácia da tutela
jurisdicional, havendo um estudo perfunctório sobre a instrumentalidade do

processo e das novas exigências do processo civil.

O terceiro capítulo relaciona-se com a grandeza constitucional do
Mandado de Segurança, para que nenhum hermeneuta nessa matéria possa

interpretar as leis sobre mandado de segurança pensando nelas próprias, pois
poderia cometer o pecado_ de amesquinhar esse remédio constitucional, que se

impõe como um instrumento de proteção aos direitos da pessoa humana, como

atestam alguns doutrinadores.

O quarto capítulo tratará sobre o pedido de' suspensão e sob que
hipóteses ele poderá ser considerado um instituto que se identifica com um Estado

Democrático de Direito e quais os requisitos para seu deferimento perante o
presidente do Tribunal.

I BUENO, Cássio Scarpinella.Mandado de Segurança: comentários às leis n. 1533/51, 4348/64 e 5021/66 e
outros estudos sobre mandado de segurança.São Paulo: Saraiva,2002.

2 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de.Segurança.° sustação da eficácia de decisão judicial
proferida contra o Poder Publico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

3 COUTINHO, Ana Luíza Celino . Mandado de Segurança: Suspensão no Direito Brasi1eiro.Curitiba: Juruá,
I998.

4 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Mandado de Segurança. 4a ed.São Paulo: Malheiros, 2002.
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Por último expõefse um estudo do novo pedido de suspensão de
segurança, um novel instituto criado pela Medida Provisória n° 2.180-35 e tem sua

relevância porque a Emenda Constitucional n° 32, de 2001, congelou essa Medida

Provisória em lei. lmpropriedades do legislador ao implantar esse pedido de

suspensão da não-suspensão, como afirma CÁSSIO SCARPINELLA, incluem-se

nesta seção.

Em resumo, esta monografia tem o objetivo de esclarecer que o Poder

Público persegue algumas conquistas importantes da sociedade, principalmente a

concernente à ação destinada a proteger os cidadãos dos; abusos e dos danos

causados pelo Estado.

Quando se fala Estado quer-se referir principalmente ao Poder
Executivo o qual, por meio de seus atos administrativos, causa danos às pessoas,

praticando atos contrários à lei, abusando do poder que lhe é conferido. Esses

atos administrativos interferem diretamente na esfera das pessoas, haja vista sua
auto-executoriedade.
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2 EFETIVIDADE DO PROCESSO E ACESSO À JUSTIÇA.

Começar um estudo exige envolvimento com pesquisa em torno do

tema, não se aborda um estudo em torno de mandado de segurança sem que se
verifique o que de mais moderno se pensa em processo civil nos últimos anos. A

afirmação elege nesse universo o que deve realmente merecer atenção, que é a

reforma do Processo Civil, que busca munir_ as pessoas com os adequados
meios para um efetivo acesso à Justiça.

Esta .Reforma tem como norte uma interpretação justa e eficaz ao que
diz o art. 5° inciso XXXV da Constituição Federal, que reza "A lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

"Em despretensiosa síntese, esta onda pode -ser expressa pelo trinômio

do acesso à ordem jurídica justa-instrumenta/idade-efetividade'5.
Um marco para que os operadores do direito começassem a pensar em

um novo processo voltado ao direito material destituído de um fim em si mesmo,

foi a obra primorosa de CANDIDO RANGEL DINAMARCO, intitulada A
Instrumenta/idade do Processoô.

A instrumentalidade surgiu como um ideal de justiça, para que o
processo não exibisse um fim em si mesmo, mas se voltasse para a realização do
direito substancial.

Antes havia um distanciamento entre o direito processual e o direito

material, existindo desta maneira um formalismo exacerbado, que não
contemplava a "condição instrumental do processo"7.

Nesse distanciamento, o processo tornou-se um mecanismo de
retardamento da promoção da justiça.

5 FERRElRA,William Santos. Tutela antecipada no âmbito recursal. São Paulo: Editora Revistas dos
Tribunais, 2000.p.25.

DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumenta/idade do Processo. 103 ed. São Paulo: Malheiros,2002.
6

7 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma do Código de Processo Cívil. 3.ed.São Paulo: Malheiros,
l996.p.l4O.
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O professor DINAMARCO afirma que o processo é um instrumento para

a realização de um fim e que os escopos do processo são sociais, políticos ejurídico. H
Diante dessa idéia de instrumentalidade, consagra-se a afirmação de

que o processo encontra-se a serviço da justiça. O processo é meio para a
atuação de um fim, o do direito material. O processo deve ser operacionalizado

para atuação do direito e não para obstaculizá-lo.

Uma comprovação de que o processo está voltado para o direito
material encontra-se regulada no art. 83 do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor: " Para a defesa dos d.ireitos e interesses protegidos por este Código

são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e
efetiva tutela".

O processo não pode atuar em detrimento de um direito material, mas

apenas para reconhecê-lo e conferir ao seu titular o que lhe assiste obter. Norteia

se esse instrumento, assim, por um sentido positivo _que se traduz como a
efetividade desse mesmo processo em perseguir um fim maior que é a pacificação

do conflito. _
DINAMARCO afirma que: "o processo deve ser apto a cumprir

integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica, atingindo em toda a
plenitude todos os seus escopos institucionais."8 g

Como o processo não deve ter como ideário o fim em si mesmo, ele

deve efetivamente atender aos anseios daquele que dele se utiliza para ver
solucionados seus conflitos e expectativas de direito.

Depois de explicitado que o processo é um instrumento voltado para o

direito material, faz-se mister que ele se norteie pelo acesso à justiça. Um dos

processualistas que mais coerentemente explicitou o que seria o acesso à justiça

foi o emérito MAURO CAPPELLETTI, que definiu que "o acesso à justiça é o mais

básico dos direitos humanos, sendo como requisito fundamental de um sistema

8 idibid., p. 330.
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jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os
direitos de todosg.

Porém não basta uma Carta Magna proclamar que seus cidadãos
possuem acesso à justiça, mas que esse acesso se consuma mediante uma
ordem jurídica justa. WILLIAN SANTOS FERREIRA afirma que a proclamação de

direitos não é suficiente: a lei por si só não é instrumento hábil para garantir a

efetivação, a materialização de seus postulados”.

A previsão normativa deste acesso é apenas oponto de partida, como é

a garantia estampada no art. 5°., XXXV, da Constituição Federal.

O'Poder Judiciário ainda impõe vários empecilhos a esta ordem jurídica
justa, como a morosidade, a ineficácia concreta do provimento judicial, o custo da

demanda e o difícil acesso à justiça:
"Percebeu-se que as garantias formais que-o ordenamento conferia aos padrões de

tutela jurisdicional dos direitos subjetivos não mais satisfaziam aos consumidores dos

serviços jurisdicionais, que necessitavam de tutela mais ágil, diferenciada daqueles

padrões e, simultaneamente, com maior segurança jurídica do que aquela que a tutela

cautelar, residual, podia conferir, posto que essa não definia direitos e tampouco seus

provimentos podiam aspirar a garantia de estabilidade, tanto que surgiam
perplexidades nesse particular"“.

Falar em acesso à justiça não traduz o que o processo realmente tem

que significar. Deve-se pensar na .ordem jurídica e nas suas instituições sob a

perspectiva do consumidor, do destinatário das normas jurídicas, e não de seus

produtores, o que importa realmente é um julgamento justo e eficaz, representado

pela feliz expressão acesso à ordem jurídica justa”.

O acesso à ordem jurídica justa é sintetizado com maestria por BRUNO

CAPPONI, quando afirma, ao tratar das reformas no direito processual italiano,

9 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça. Trad: Ellen Gracie Noithfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.

'O FER_RElRA, Tutela antecípada...,p.29.

H CUNHA, Alcides Munhoz da. Comentários ao Código de Processo Cívil. São Paulo: Revista dosTribunais, 2001 .v.I l.p.3 I. '
12 FERREIRA, Tutela Antecipada ..., p.3l.
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que o cidadão comum deve se sentir não como um terceiro estranho ou um

hóspede tolerado, mas sim, na verdade, protagonista de um acontecimento de sua
vida”.

Para abordar o tema da efetividade, impõe-se lembrar que a efetividade

atrela-se à idéia de tempo; que direitos podem ser assegurados a uma pessoa que

obterm uma prestação jurisdicional mediante sentença, se esse provimento judicial

dilui no tempo sua validade, haja vista o grande decurso do tempo. Como
realmente alguns dizem, uma justiça tardia é uma não justiça.

"Vale muito pouco quando o dano que motiva seu ajuizamento tende a

se consumar e vale nada quando se consuma.É típico caso de justiça tardia, que é

não-justiça”.

Não havendo efetividade, o acesso à justiça se empobrece e o anseio
do acesso à ordem jurídica justa será ineficiente em razão da ineficácia dos
instrumentos existentes.

"O processo, instrumento que é, tem como uma das suas funções precípuas
justamente garantir a satisfação de um direito material através da tutela jurisdicional. O

Estado, ao não permitir a autotutela, em contrapartida deve elaborar um sistema que

garanta a busca de um direito; com o processo deve-se chegar a resultados
equivalentes aos que seriam obtidos se espontaneamente observados os preceitos

legais, ou o processo não é mais do que o corretivo da imperfeita realização
automática do direito positivo. Dai se dizer que o processo deve servir como um

instrumento, e não como um obstáculo ã concretização deste resultado, já que, se

verificado este ultimo, haverá justamente a negação dos motivos de sua e×istência15."

Inserido nessa visão contemporânea de processo, a Reforma se
preocupou em 1994 em inserir o instituto processual da antecipação da tutela para

dividir melhor o ônus do tempo no processo, em tentar atribuir maior efetividade às

respostas judiciais (sentenças, antecipações de tutela, decisões interlocutórias,

etc) mediante os arts. 461 e 461-A, do Código de Processo Civil, que diz respeito

'3 ld.ibid.,p.32l.

'4 BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002.p.4l l.

'5 FERREIRA, Tutela Arzzz¢¡padzz...,.p.42.
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às obrigações de fazer e não fazer e entrega de coisa'.ÂEm suma, a Reforma se

preocupou em melhorar o acesso à justiça e a efetividadedo processo.

Em breve histórico da nova Reforma, na qual estão inseridas as leis n°

10.352, de 26.12.2001 n° 10.358 de 27.12.2001, e n° 10.444, de 07.05.2002,

impende transcrever o que explicitou JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCl16,

"Continuando o incansável trabalho' legislativo de reforma do Código de Processo

Civil, iniciado há uma década, os integrantes da comissão constituída pelo Instituto

Brasileiro de 'Direito Processual, em conjunto com a Escola Nacional da
Magistratura, sob a coordenação segura dos ilustres Ministros Sálvio de
Figueiredo Teixeira e Athos Gusmão Carneiro, elaboraram trés anteprojetos para

mais uma vez a combater, em múltiplas frentes, a excessiva lentidão do processo.

As propostas em apreço apresentavam alterações no âmbito dos
recursos, inclusive na esfera do reexame necessário; de inúmeros aspectos da

sistemática do processo de conhecimento; e, ainda, em especial, na seara da

antecipação da tutela( arts.2?3 e 461) e da audiência preliminar".
É.uma Reforma que tem como alvo principal tutelar de forma mais

adequada os anseios dos destinatários da norma jurídica mediante rompimento de

dogmas até então inabaláveis, como é o caso da "non executio sine titulo" o qual

foi abrandado com a implantação da Tutela Antecipada.

Hoje em dia, os processualistas também se preocupam em implantar

tutelas diferenciadas para se amoldarem melhor ao direito material, uma vez que

não se pode conceber para os variados tipos de direito material um só tipo de

procedimento ou processo. O direit_o material é rico e busca ser tutelado de forma

eficaz com as chamadas tutelas específicas, ou seja, tutelas voltadas à situação

que deu ensejo ao Poder Judiciário tomar providências.

Recentemente, visto que' o processo de execução mostra-se arcaico

para alguns tipos de provimento judicial, há um projeto de reforma para o processo

de execução. A onda, como diz WILLIAM SANTOS FERREIRA, é dar maior

efetividade às decisões judiciais, porque tarefa inútil é socorrer do processo de

'Ô TUCCI, José Rogério Cruz e. Líneamentos da Nova Reformqdo CPC. 2.ed.São Paulo:Editora dos
Tribunais, 2002.p. 13.
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execução para se conseguir a efetivação da tutela antecipada que se apresenta

como medida de caráter emergencial se essa mesma medida em nada se
coaduna com a demora de um processo de execução.

Porém, duas formas de legislar se defrontam: de um lado, a que se

preocupa em conferir maior poder de efetividade ao processo, um justo acesso à
justiça e uma tutela jurisdicional condizente com o Estado Democrático de Direito,

e do outro, a que se preocupa em anular tais conquistas e amesquinhar as tutelas

jurisdicionais mais justas. Esta segunda forma de legislar tem como meta
encontrar meios de neutralizar os efeitos conferidos pela Reforma utilizando

Medidas Provisórias desprovidas de relevância e de urgência, critérios
indispensáveis para se fazer uso dessas normas, como reza a Carta Magna em

seu art. 62 "Em caso de relevância e urgência , o Presidente da República poderá

adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao

Congresso Nacional".

Serão abordadas a seguir questões que envolvem a efetividade e o

acesso à justiça mediante mandado de segurança.

Consiste o mandado de segurança em uma ação civil 17 de rito sumário

especial, uma ordem destinada a afastar ofensa a direito subjetivo individual ou

coletivo, privado ou público, mediante ordem corretiva ou impeditiva da
ilegalidade, ordem essa a ser cumprida especificamente pela autoridade coatora,

em atendimento à notificação judicial.

lnsere-se esse writ está em um dos principais capítulos da Constituição

que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais; reza o art. 5° inciso
LXIX: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,

não amparado por habeas corpus ou hábeas data, quando o responsável pela

ilegalidade ou abuso de poder for -autoridade pública ou agente de pessoa jurídica

no exercício de atribuições do Poder PúbIico".

Diante disso, o mandado de segurança apresenta-se como um
instrumento de garantia fundamental de todo cidadão brasileiro e estrangeiro

MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Publica, Mandado de
Injunção, Hábeas Data, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 253 ed. São PauIo:Malheiros,2003.p.3 l.

l7
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residente no país, e por ter esse nascedouro Constitucional e pela importância de

ser uma ação destinada a rechaçar os abusos de podere ilegalidades advindas do
Poder Público, impõe-se conferir=Ihe o máximo de* efetividade e eficácia, sob a

responsabilidade de anular o Estado Democrático de Direito.

O Mandado de Segurança vai de encontro aos atos administrativos
editados de forma ilegal. lmpõe-se como um dispositivocontestador que enfrenta

a auto-executoriedade dos a_tos administrativos, os quais se revestem do poder de

invadir esferas de direitos das pessoas, mediante discricionariedade do Estado

que exorbita de seu poder ignorando o Poder Judiciário. Daí a necessidade de se

dispor de uma arma eficaz para contestar tais atos.

Se de um lado existem os atos administrativos com seus atributos, do

outro existe o mandado de segurança para paralisar ou para inibir esses atos
quando emanados de forma abusiva ou ilegal.

Os direitos materiais tutelados po-r esse mandamus são de tal
envergadura que não se pode deixar de pensá-los se não inseridos nesse
contexto do novo Processo Civil, já que apenas mediante esse processo que tais

direitos serão garantidos. lmpõe-se conferir ao mandado de segurança uma
interpretação emanada das idéias inovadoras da Reforma, já que não se trata de

uma simples ação, mas de uma ação de cunho constitucional e que, segundo o

art. 5 §1° da Constituição Federal, as normas definidoras- dos direitos e garantias

fundamentais têm aplicação imediata.

Jurisprudência e Doutrina reconhecem que o Código de Processo Civil

se aplica subsidiariamente à lei do Mandado de Segurança, Lei n° 1533/51. Assim

sendo, as inovações advindas das constantes reformas desde 1994 têm aplicação

imediata quanto ao Mandado de Segurança.

O professor LEONARDO CASTANHO MENDES a respeito de mandado

de segurança, em obra conjunta com a professora Teresa Arruda Alvim Wambier

18 afirmou que "a solução processual encontrada para o.rito da ação de segurança,

'8 Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança: 51 anos depois/ coordenadores Cássio Scarpinella
Bueno, Eduardo Amlda Alvim Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2002.p.46 l.
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conferindo-lhe rapidez e eficácia imediata, também vem sendo incorporada a

recentes intervenções legislativas, valendo como_ exemplo a possibilidade de
requerimento de providências executivas antecipadas, de conteúdo nitidamente

mandamental, de que já se vem servindo com freqüência a prática forense, na

esteira da autorização legal a que se refere o art. 273 do CPC brasileiro, em sua

atual redação".

Não se apresenta como questão mais controvertida que o agravo de

instrumento aplicado ao Mandado de Segurança, principalmente depois de 1995

em que esse recurso conquistou a possibilidade de ser proferido em seu efeito

suspensivo.

As inovações trazidas pelos arts. 273, 461, 461-A, dentre outros do

Código de Processo Civil, também se aplicam ao Mandado de Segurança. Tudo

isso para conferir maior efetividade ao processo.
Para resumir a questão de que o Mandado de Segurança deve estar

jungido à efetividade, faz-se mister transcrever os ensinamentos de GLEYDSON
KLEBER LOPES DE OLIVEIRA o qual afirma que:

"e imprescindível registrar que os estudos modernos do processo civil estão voltados

ao tema da efetividade da prestação jurisdicional. O direito de ação deixou de ser visto

apenas como direito subjetivo público de obter do Poder Judiciário uma sentença de

mérito, mas esta intimamente ligado ao tema do efetivo e pleno acesso à Justiça. Vale

dizer, a ação serve como um importante instrumento, por meio do qual o cidadão deve

obter do Poder Judiciário o acesso à ordem jurídica justa de modo efetivo e em tempo

adequado.

Tendo presente ser -a ação de mandado de segurança um writ constitucional, o

aplicador de direito tem que emprestar as normas jurídicas que o disciplinam exegese

realmente privilegiadora do acesso à Justiça".19

Quando, em capítulos posteriores, apresentar-se o instituto da
suspensão de segurança e o novo pedido de suspensão, será importante a visão

de que a ação' de Mandado de Segurança tem que embeber-se das inovações
desse novo Processo Civil, que tem como viga mestra o acesso a uma ordem

jurídica justa, efetividade do processo e eficácia das decisões judiciais.

'Q id. 1bid.,p. 330.
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Depois de todo o exposto, pode-se afirmar que esse Writ impõe sua

aplicação voltada a uma ordem jurídica justa e efetiva.

Todo aplicador do direito, quando se .deparar com questões envolvendo

o Mandado de Segurança, tem que utilizar a lei sobre tal instituto do Writ na mão

esquerda e na mão direita a nossa Carta Magna.. Claro que toda a luz para tal

hermeneuta emanará de sua mão direita, ou seja, da Constituição. Somente assim

o pleno exercício desse direito constitucional terá garantido a relevância que
merece.
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3 A GRANDEZA CONSTITUCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA

Antes de um mais acurado estudo sobre o instituto do novo pedido de

suspensão de segurança em capítulos vindouros, ressalte-se que o mandado de

segurança tem como ponto de partida uma interpretação constitucional. Já dizia
VICENTE GRECO FILHO que o mandado de segurança é ação com todas as

conseqüências decorrentes desse tratamento, não se esquecendo, jamais, que se

trata de um instrumento de-estirpe constitucional; portanto, supralegal, de tutela de
direitos2°.

Essa interpretação norteará todo o trabalho que segue, já que a Carta

Magna dispõe as trilhas pela qual caminharão os juristas na busca do verdadeiro

valor do mandado de segurança. i
Ressalta LUCIA VALLE FIGUEIREDO” que o mandado de segurança é

remédio constitucional e que a cada passo temos de relembrar seu berço

constitucional, para lhe conferir tratamento adequado. É garantia constitucional
desde seu nascimento.

Para resumir a gênese constitucional do mandado de segurança, é
importante citar as palavras de Sérgio Ferraz:

"Esse berço constitucional de nascimento, de pronto contamina o mandado de

segurança com a marca indelével que há de nortear seu estudioso, intérprete, usuário

ou aplicador: partejado que foi como instrumento das liberdades fundamentais,
inserido que está dentre as garantias mestras, o mandado de segurança ha de ser
sempre liberalmente encarado e compreendido. E conclui no sentido de que o

mandado de segurança possui natureza dupla: garantia constitucional contra ato ilegal
ou abusivo de autoridade; instrumento processual, de jurisdição contenciosa que,

submisso à dimensão de garantia constitucional, a implementa no dia-a-dia.”

20 GRECO FILHO, Vicente. Tutela Constitucional das liberdades-Mandado de Segurança, ação popular,
ação civil publica. Boletim de Direito Administrativo, jun.l995,p.3 18.

21 FIGUEIREDO, LUCIA VALLE. Mandado de Segurança. 48 ed. São Paulo: Malheiros,2002.p.l9.

22 FERRAZ, Sergio. Mandado de Segurança (individual e coletivo). Aspectos polêmicos. 3.ed.São Paulo:
Malheiros, l 996.p. 14.
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O mandado de segurança surge com a Constituição de
1934.Desaparece no texto constitucional de 1937. Reaparece com a
redemocratização em 1946. Permanece com o texto constitucional de 1967, com a

Emenda n.1, de 1969 , e surge, prestigiado de forma extraordinária, com a
Constituição de 1988.

Ele está previsto em nossa Constituição de 1988 no Capítulo I, "Dos

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos" os quais estão inseridos no Titulo Il,

"Dos Direitos e Garantias Fundamentais", que abriga um rol de direitos e garantias
fundamentais do indivíduoe da coletividade.

Há uma diferença entre direitos e garantias constitucionais, uma vez que

os direitos consagram a limitação da atuação do Estado em face do indivíduo ou

da coletividade. Nesse contexto se inserem os direitos à vida, à liberdade, à

propriedade, entre tantos outros. _
Já as garantias constitucionais atuam como instrumento para a

efetivação dos direitos individuais ou coletivos. Os direitos sem suas respectivas

garantias seriam inócuos, pois não produziriam efeito na esfera fática.

Baseado nesta diferença, o mandado de segurança pode ser
considerado, sem sombra de dúvida, um garantia constitucional.

Né lição de CARLOS EDUARDO NICOLETTIZ3, o mandado de

segurança enquadra-se perfeitamente no conceito de garantia constitucional, na

medida em que tem por objeto a proteção de direito líquido e certo do impetrante,

seja por violação ou por ameaça de lesão decorrente 'de ação ou omissão de
autoridade, de qualquer categoria, sejam quais forem as funções que exerça.

O doutrinador NELSON NERY JUNIOR afirmou de que "nada valeriam

os direitos ou as declarações de direitos se não houvesse pois as garantias
constitucionais para fazer reais e efetivos esse direitos. A garantia constitucional é,

por conseguinte, a mais alta das garantias de um ordenamento juridico, ficando

acima das garantias legais ordinárias, em razão da superioridade hierárquica das

regras da Constituição, perante as quais se cun/am, tanto o legislador comum

23 Id.ibid.,p.l57..
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como os titulares de qualquer dos Poderes, obrigados ao respeito e acatamento

de direitos que a norma suprema protege".24

Procura-se distinguir direito de garantia25. _

A garantia constitucional do mandado de segurança tem como finalidade

proteger o cidadão de abusos e das ilegalidades advindos do Poder Público, como

garantia para proteger os direitos fundamentais, obviamente aparelhado com
técnicas efetivas que assegurem tal finalidade.

Segundo previsão' constitucional do mandado de segurança, não pode

haver dúvidas quanto à circunstância de ele atuar como mecanismo apto a coibir

qualquer atividade ilícita em suas diversas formas de manifestação por qualquer

pessoa que exerça função pública.

Segundo SCARPINELLA BUENO, o mandado de segurança "é
mecanismo de defesa do cidadão contra a prepotência do Estado ou de quem

26
produza atos ou fatos jurídicos em nome do Estado".

Faz-se mister mencionar que se o mandado de segurança é uma
garantia constitucional inserida_ no art. 5° da Constituição, ela pode ser
considerada uma garantia pétrea do ordenamento, uma cláusula intangível,

24 BONAVIDES,Paulo. Curso de Direito C0nstÍtucí0nal.l3.ed.São Paulo: Malheiros, 2003.p.532.

25 A distinção mais aceita é a de Rui Barbosa( República: teoria e prática, textos selecionados e coordenados
por Hilton Rocha. Vozes, Câmara dos'Deputados, 1978, p.24l, ou Comentários à Constituição Federal
Brasileira, coligidos por Homero Pires, Saraiva,_ 1932, v.l): os direitos são disposições meramente
declaratórias, imprimindo existência legal aos bens e valores por elas reconhecidos, enquanto as garantias são
disposições assecuratórias que têm como finalidade proteger os direitos. Também José Afonso da Silva:"os
direitos são bens e vantagens conferidas pela norma, enquanto as garantias são meios destinados a fazer valer
esses direitos, são instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e o gozo daqueles bens e vantagens
Segue semelhante orientação Alexandre de Moraes( Direito Constitucional, p.49) ao afirmar que "os direitos
fundamentais são separados em direitos propriamente ditos ou direitos e liberdades e garantias; os direitos
representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a assegurar a fruição destes bens"Tucci ( Direitos e
garantias individuais...,p.49-53) fala do dualismo "direitos e garantias"e, após definir o direito individual
ligando-o basicamente à personalidade do homem, diz que aos direitos deve corresponder uma garantia, "a
fim de preservá-los e tutela-los mediante atuações judiciais , tanto quanto possível rápidas, prontas e
eficazes". Assim também José Rogério Cruz e Tucci e Rogério Lauria Tucci, Constituição de 1988 e
processo ..., São Paulo, Saraiva, 1989, p.7. Graco Filho( Tutelar constitucional das liberdades,p.39) classifica
os direitos e garantias em 'direitos materiais, garantias formais e garantias instrumentais". Define-os. Direitos
materiais são "aqueles diretamente outorgados pelo texto constitucional, o qual define, também, o seu
conteúdo". Garantias formais são "aquelas que, sem definir o conteúdo do direito, asseguram a ordem jurídica,
os princípios da juridicidade, evitando o arbítrio, balizando a distribuição dos direitos em geral". Já as
Garantias instrumentais ou processuais são "as disposições que visam assegurar a efetividade dos direitos
materiais e das garantias formais, cercando, por sua vez, sua aplicação de garantias".

26 BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de Segurança.São Paulo: Saraiva, 2002.p.O5.
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segundo o art. 60 § 4° da Lei Maior, não podendo ser suprimida ou abrandada

nem por Emenda Constitucional.

Para que se faça uma interpretação constitucional adequada e efetiva

dessa garantia para que se cumpra um estado de direito, é importante detalhar

alguns assuntos como: 1- o mandado de segurança como ação potencializada a

dar uma tutela in natura ao jurisdicionado; 2-a mandamentalidade das decisões

emitidas em ação de mandado de segurança; 3- a liminar em mandado de
segurança perante a Constituição Federal; 4-o mandado-de segurança como ação

eficaz contra os abusos do Poder Público. Depois de interpretar o writ,
constitucionalmente, por meio desses tópicos mencionados, será possível
trabalhar o tema da suspensão de segurança inserido no art. 4° da Lei n° 4348/64.

Já que a Constituição Federal de 1988 afirma que não será afastada da

apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão' ou ameaça a direito, interpreta-se

o Mandado de Segurança à luz dessa premissa, para conceber esse Writ em sua

forma não só 'repressiva (para afastar a lesão), mas em sua forma preventiva
(antes que o dano ou lesão se consume), conceber o mandamus como forma
eficaz a conferir ao impetrante o direito que lhe caberia no caso de a parte
contrária cumprir espontaneamente sua obrigação. -Daí a relevância do Mandado

de Segurança como ação voltada a uma tutela "in natura";

Identificar-se com essa- tutela "in natura" é preocupar-se com a
necessidade de ser desenvolvido um mecanismo de tutela eficaz que proteja o

cidadão contra as arbitrariedades cometidas por muitos daqueles que exercem
função pública.

CASSIO SCARPINELLA BUENO relata bem o que deveria ser essa

tutela eficaz "in natura"quando afirma que "por tutela jurisdicional eficaz deve-se

entender a tutela jurisdicional apta para asseguirar àquele que se afirma lesionado

ou ameaçado em seu direito, a conservação in natura desse mesmo direito, isto é,

a possibilidadede uma fruição integral e plena, afastado ou evitado o ato ou fato

que motiva seu ingresso no Poder Judiciário.”

27 BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002.p.8.
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O mandado de Segurança confere ao titular do direito a prestação in
natura ,diz CASTRO NUNES28.

Com isso podemos afirmar que o direito é assegurado, no seu exercício,

e não de forma_ indireta da equivalência econômica..

Baseado nessas' premissas para delinear um contorno mais eficaz à

prestação jurisdicional e assim enfatizar a constitucionalidade inerente ao instituto

do mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal editou as súmulas 26929 e
2713°.

O mandado de segurança volta-se à fruição plena, integral e in natura

do bem da vida que se diz lesionado ou ameaçado por ato de autoridade.

Abordou-se no capítulo 2 que, para oferecer maior efetividade à ação

de mandado de segurança,°impunha-se inseri-lo na Reforma que procura primar

por valores como a efetividade do processo. Faz-se então necessária uma
conjugação de pensamento entre a tutela voltada para dar ao jurisdicionado a

fruição integral e plena de seu direito lesionado ou ameaçado e as tutelas
específicas.

Bemresume SCARPINELLA ao ressaltar que: "Se, mesmo para as

ações entre particulares (direito privado), rompendo-se dogmas clássicos do

direito civil de que o inadimplemento da obrigação conduz, necessariamente, às

perdas e danos( Código Civil de 1916, art.1.056; Codigo Civil de 2002, art.389), a
tutela específica tem ganhado, gradativamente, terreno e desenvolvimento( CPC,

art. 461, e Código do Consumidor, art.84), com maior razão o mandado de
segurança deve valer-se e aproveitar-se desse desenvolvimento para cumprir sua

missão constitucional. A lei n. 10.444, de 7 de maio de 2002, que altera o art. 461

e cria um novo art. 461-A no Código de Processo Civil, 'voltado especificamente

28 NUNES, Castro. D0 mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do Poder Público.
8.ed. Rio de Janeiro: Forense, l980.p.38.

29 Súmula 269: "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança".

3° Sumula 271: "Concessão de Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".
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para a tutela específica das obrigações de dar coisa, é prova contundente dessa

tendência do direito positivo brasileiro".31

Para resumir a visão acima, o mandamus of Writ é uma ação
constitucionalmente potencializada, desde sempre, contra o Poder Público e,

mais, para fins de preservação in natura do bem jurídico tutelado.Compreender

assim o mandado de segurança é reconhecer sua grandeza constitucional, é
garantir aos cidadãos uma melhor prestação jurisdicional e, sem sombra de
dúvida, interpretar os vários institutos do mandado de forma eficaz.

Nesta mesma linha de pensamento de se dotar o mandado de
segurança de uma real efetividade para que ele atinja os resultados esperados
como garantia constitucional dos direitos fundamentais mais importantes os quais

são todos os dias feridos pelo Poder Público, é imprescindível que as decisões
emanadas pelo juiz em um processo de mandado de segurança sejam realmente

cumpridas, seja pelo Estado, seja pelo particular.

No decorrer deste trabalho demonstra-se que o Poder Público
comumente não cumpre decisões concernentes a mandado de segurança ou

procura de todas as formas prejudicar a eficácia de tais decisões. Daí a
importância de se conferir a essas mesmas decisões, sejam elas interlocutórias ou

sentenças, um grau de mandamentalidade e de exeqüibilidade compativel com
seu real alcance constitucional.”

Neste trabalho adota-se a divisão quintupla de PONTES DE MIRANDA

em relação às ações, uma vez que, além das demandas de conhecimento para

obtenção de sentenças condenatõrias, constitutivas e meramente declaratórias, há

as sentenças mandamentais (entre as quais se enquadram, logicamente, as
sentenças em mandado de segurança) e as executivas /ato sensu.

Para PONTES DE MIRANDA, "ação mandamental é aquela que tem por

fito preponderante que alguma pessoa atenda, imediatamente, ao que o juiz

manda".33 O_u seja, o juiz não se limita mais a condenar; ele manda, ordena, impõe

3 ' BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de Segurança.São Paulo: Saraiva, 2002.p. 9.

Í Entendo como exeqüibilidade aquela disponibilidade da decisão para produzir imediatamente seus efeitos.
°° Cf. Tratado das ações, t.VI,§ l, n.l,p.3, apud Kasuo Watanabe, op. Cit.,n.'9,p.25.
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que o sujeito dê cumprimento específico à obrigação reconhecida judicialmente,

sem que seja juridicamente admissível que a esse sujeito seja dada a prerrogativa

de desprezar essa imposição estatal. É da essência da ação mandamental que a

sentença de procedência determine a automática expedição de um mandado.
Ojuiz manda e a parte obedece, sob pena de lhe serem aplicadas

severas sanções civil, processuais e até penais, por crime de desobediência.

É de índole constitucional que as de_cisões em mandado de segurança

causem reais efeitos na vida real para que o jurisdicionado possa ter um

instrumento capaz de contrastar os abusos e as. ilegalidades interpostas pelo
Poder Público.

Assim, sentenças e decisões interlocutórias emanadas dentro deste writ

exigem execução imediata.

Para que isso possa ocorrer, faz-se mister conferir maior relevância ao
caráter mandamental de tais decisões, e só desta forma o Estado estará
realmente tutelando o direito de 'as pessoas obterem uma resposta judicial
satisfatória, condição que se destaca como uma das finalidades de um Estado
Democrático de Direito.

Para que essa mandamentalidade produza efeitos, a Reforma
acrescentou os arts. 461 § 5° e 14,V34 no Código de Processo Civil35 .Tudo isso

pode ser usado em prol da mandamentalidade ínsita à ação de mandado de
segurança.

34 Anota Cássio Scarpinella Bueno que a finalidade inequívoca do novo art.l4 "é tomar mais efetiva a tutela
jurisdicional, buscando, como regra, a prestação in natura do bem da vida que se pretende ver tutelado em
juízo. Trata-se,pois, de instrumental afinadíssimo à razão de ser do mandado_ de segurança e que deve ser, tão
logo passe a fazer parte do Código de Processo Civil, prestigiado para o cumprimento das decisões
concessivas desta ação"( Comentários à Lei do Mandado de Segurança, art.l l-, nota 3).

35 Art. 461 § 5° "Para a efetivação da tutela especifica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá
o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por
tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de
atividades nocivas, se necessário com requisição de força policial".

Artigo 14 inc.V: "São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:
V- cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos
judiciais, de natureza antecipatória ou final".
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Quanto ao art. 14 do CPC, que foi recentemente modificado pela Lei

10.358/2001, EDUARDO ARRUDA ALVIM escreve que: "Deu-se, assim, maior
importância aos provimentos mandamentais- categoria na qual se encartam a

sentença concessiva do mandado de segurança e assim também a liminar
concedida em favor do impetrante- sendo possivel a -imposição de multa não

apenas às partes, mas ao responsável, categoria na qual se encarta aquele que

recebe a ordem do mandado de segurança. Referidas 'modificações reafirmam

aquilo que se vem dizendo no sentido de que o mandado de segurança é ação

diferenciada porque o impetrante dispõe de um instrumento apto a proporcionar

lhe aquilo que ele pleiteia (garantia in natura)".35

EDUARDO TALAMINI bem resume a importância do art. 461 do CPC

em relação ao remédio constitucional estudado nesta monografia:

"é imperativa a incidência subsidiaria das normas do Código de Processo Civil que se
prestem a alcançar os atributos constitucionais do mandado de
segurança,especialmente as que sirvam para conferir maior efetividade à tutela
através dele gerada. Trata-se de considerar a diretriz pela qual os direitos e garantias

fundamentais devem ser otimizados, de modo a receber o Maximo de eficácia possivel

Nesse passo, revela-se o aproveitamento das regras do art.461. O regime especifico

do mandado de segurança já contempla boa parte das eficácias e mecanismos
também previstos no art.,461: i) força mandamental e executiva /ato sensu ; ii) máxima

preferência pelo resultado especifico; iii) cabimento de antecipação de tutela. A
incidência subsidiaria do art. 461 serve para a) confirmar o cabimento da adoção, no

próprio processo, de medidas atipicas para a concretização da tutela( art. 461 § 5°) e

b) permitir a imposição de multa em caso de descumprimento do comando ( art. 461 §

40)...37

Não ie sem propósito que HELY LOPES MEIRELLES afirma que "a
decisão - liminar ou definitiva- é expressa no mandado para que o coator cesse a

ilegalidade.Esse mandado judicial é transmitido por oficio ao impetrado, valendo

como ordem legal para o imediato cumprimento do que nele se determina, e, ao

36 Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança: 51 ano depois/ coordenadores Cássio Scarpinella
Bueno, Eduardo Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2002.p.260. .
37 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de nãofazer.São Paulo: Revista dos
Tribunais,200l, p. 452-3.
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mesmo tempo, marca o momento a partir do qual o impetrante, beneficiário da

segurança, passa a auferir todas as vantagens decorrentes do writ".38

Ainda salienta que "cumprem-se imediatamente tanto a liminar como a

sentença ou o acórdão concessivo desegurança, diante da só notificação do juiz

prolator da decisão, independentemente de caução ou decarta de sentença, ainda

que haja apelação ou recurso extraordinário pendente"39

Os provimentos mandamentais não estão sujeitos às formas tradicionais

de execução de sentença condenatória, na qual o Estado-juiz substitui
coercitivamente a vontade do devedor.

A_ sentença mandamental independe de um processo de execução
autônomo para a efetiva transformação da realidade, uma vez que seria
inimaginável um mandado de segurança em que faltasse o pedido de automática

expedição de mandado.

Essas decisões têm que ser cumpridas imediatamente porque, como

leciona o juiz d~e Direito em São Paulo FERNÃO BORBA FRANCO, " o mandado

de segurança deve sen/ir de contraponto aos atos administrativos, imediatamente

exigíveis e executáveis. Dessa forma, mecanismos de fazer com que seu
comando seja imediatamente exigível e executável, nà prática, sem ônus para a

parte, são indispensáveis".4°

Diante de todo o exposto neste capítulo, conclui-se que, para que o

mandado de segurança logre verdadeiro alcance constitucional é importante

compreender que esse remédio tem que ser voltado para uma tutela in natura, tem
que haver em suas decisões um pleno poder de mandamentalidade e ,sobretudo,

que a liminar proferida em mandado de segurança atinja também um alcance

constitucional.Este será o assunto da seção a seguir.

38 MEIRELLES, Hely Lopes.Mandado de Segurança,Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de
Injunção, Habeas Data, Ação Direita de Inconstitucionalidade, A ção Declaratória de Constitucionalidade e
Argüição de Preceito F undamental.25 ed. São Paulo: Malheiros,2003.p.99.

3° id. Ibid.,p.l0O.

40 Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança: 51 anos depois/E coordenadores Cássio Scarpinella
Bueno, Eduardo Arruda Alvim e Teresa' Arruda Alvim Wamb`ier.- São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais,2002.p.357.
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Uma liminar em mandado de segurança tem seu berço no te›‹to
constitucional, haja vista que a própria Constituição contempla como um de seus

objetivos um real acesso à justiça. Para se consumar esse real acesso é
necessário que o Judiciário conceda às pessoas a liminar de que necessitam, para

que seu direito -seja realmente tutelado.

Mais ainda se ressalta esse caráter constitucional quando essa liminar
concerne a um mandado de segurança, já que esse writ está voltado para uma

tutela in natura conseguida muitas vezes mediante liminar.

A lei do mandado de segurança, Lei n° 1533/51, em seu art. 7° inc. ll

afirma que: "Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: que se suspenda o ato que

deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado

puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida."

A _maioria dos doutrinadores, quando tratam de lim_inar de mandado de

segurança afirma que o caráter constitucional deflui principalmente da
hermenêutica que se faz do art. 5° inc. XXXV o qual reza que a lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Destarte, tem inteira razão o professor CASSIO SCARPINELLA BUENO

quando afirma que: "a proteção liminar, em se tratando da inter\/enção e atuação
do Poder Judiciário para solução de lides concretas, bem como lides abstratas,

tem proteção constitucional".41

Porém o doutrinador- Scarpinella Bueno não defende o caráter
constitucional da liminar em mandado de segurança fazendo apenas alusão ao

art. 5°, inc.XXXV da Constituição, mas calca essas idéias em relação ao devido

processo legal. Veja: "Assim, ainda que não seja expresso o texto constitucional

no sentido de que a proteção liminar seja direito individual constitucionalmente
garantido, não se pode olvidar que a interpretação que a doutrina e, mesmo, a

jurisprudência tem dado para o precitado inc. XXXV do art. 5° da CF comporta

interpretação neste sentido fazendo, ademais, que a- proteção liminar seja ínsita,

i

4' BUENO, Cássio Scarpinella. Liminar em mandado de segurança. 2° ed. São Paulo: Revista dos
tribunais, l 999.p.76.
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mesmo, à cláusula do devido processo legal brasileiro, previsto este nos incs. LIV
e LV do mesmo art. 5°. Da CF de 5 de outubro de 1988".42

Diante disso, deflui diretamente do te›‹to constitucional a possibilidade

acautelatória por meio da liminar em mandado de segurança.

Bem resume EDUARDO ARRUDA ALVIM ao dizer que: "a liminar em

mandado de segurança e a exeqüibilidade imediata da sentença concessiva da

ordem são verdadeiros espelhos da dignidade constitucional do instituto".43

Afirma ainda que "a liminar é, em nosso sentir, instituto verdadeiramente

imanente ao mandado de segurança".44

Tem como escopo esses dois primeiros capitulos nutrir os futuros
leitores desta monografia, a qual não esgotará, por~certo', o tema do novoxpedido

de suspensão de segurança, do verdadeiro alcance do mandado de segurança e

em que braços constitucionais essa ação mandamental irá se apoiar. Desta
maneira, tenta-se estabelecer um norte que sir\/a de base para a interpretarção de

maneira constitucional e coerente com os novos pensamentos da Reforma do
Processo Civil, e assim observar os novos institutos criados recentemente por

Medidas Provisórias que alteraram profundamente esse Writ, e dentre eles o novo

pedido de suspensão de segurança.

42 rd. Ibid., p.7ó-77.

44 Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança: 51 anos depois/ coordenadores Cássio Scarpinella
Bueno, Eduardo Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002.p.252.

44 id. Ibid.,p.246.
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4 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA

(ART. 4° LEI 4348/64).

Antes de um estudo mais percuciente sobre o "novo" pedido de
suspensão de segurança, impende entender o instituto suspensão de segurança.

Essa suspensão de segurança não se impõe como um instituto novo no

direito brasileiro, já que a Lei 191, de 16 de janeiro de 1936, em seu art. 13, já

dispunha sobre o assunto45.

Posteriormente, tal artigo foi recepcionado pelo Código de Processo
Civil de 1939 em seu art. 32846.

Então a Lei n° 1.533/51, a qual discorre sobre mandado de segurança,

alterou as disposições do Código de Processo Civil relativas ao Writ e dispôs em

seu art. 13 sobre o pedido de suspensão” . A Lei n° 6..014/73 deu nova redação
ao ari. 13 da Lei n° 1 533/5148.

A redação vigente no direito brasileiro é aquela do art. 4° da Lei n°

4.348/64 a qual dispõe: "Quando a requerimento de pessoa jurídica de direito

público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde,à segurança e à

economia pública, o presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do

respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da
liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no

prazo de 10 dias, contados da data da publicação do ato."

45 -
Art. 13- Nos casos do art.8°, § 9°, e do art. 10, poderá o presidente da Corte Suprema, quando se tratar de

decisão da Justiça Federal, ou da Corte de Apelação, quando se tratar de decisão da justiça local, a
requerimento do representante da pessoa jurídica de direito público intemo interessada, para evitar grave lesão
à ordem, à saúde ou a segurança pública, manter a execução do ato impugnado até o julgamento do feito, em
primeira ou em segunda instância."

46 "Art.328- A requerimento da pessoa de direito público interessada e para evitar lesão grave à ordem, à
saúde ou à segurança pública, poderá o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Apelação,
conforme a competência, autorizar a execução do ato impugnado."

47 "Art. 13- Quando o mandado for concedido ,e o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de
Recursos ou do Tribunal de Justiça ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse ato caberá
agravo de petição para o tribunal a que presida."

48 "Ait.3°- Quando o mandado de segurança for concedido e o presidente _do tribunal, ao qual competir o
conhecimento do recurso, ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse ato caberá agravo para
o tribunal que a presida."
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Ao se tratar da. suspensão de segurança nesta monografia quer-se
englobar a suspensão da eficácia da sentença ou liminar em mandado de
segurança.

Um dos pontos controvertidos na doutrina é em relação à natureza
jurídica da suspensão de segurança. Existe uma minoria que afirma que se trata

de um recurso; outros,medida cautelar; outros mais, um incidente processual, e

ainda alguns tratam como ato administrativo.

Comungo da opinião daqueles que entendem que se trata de um
incidente processual. Afirma o professor EDUARDO ARRUDA ALVIM que " cuida

se, então, em verdade, de mero incidente processual , a ser dirigido ao Presidente

do Tribunal competente para conhecer dos recursos cabíveis contra aquela
decisão cujos efeitos se pretende suspender".49

Nesta mesma linha de pensamento está CÂNDIDO RANGEL
‹

DINAMARCO que bem resume o ideal tratamento da suspensão de segurança:
"Do ponto de vista puramente procedimental, não há dúvida de que se trata de mero

incidente do processo de mandado de segurança. Ha questões, cujo surgimento não
ocasiona a formação de -processo novo, mas provoca desvios procedimentais
significativos, ora com suspensão do procedimento principal, ora sem ela (e×.: as

exceções de suspeição, impedimento, incompetência relativa). É o que se dá aqui.

Não surge processo novo, mas a lei elabora um sistema complexo, ou menos, de

apreciação de questão de ordem pública suscitada pela entidade de direito público.

Esse incidente chega a ponto de sujeitar-se a uma competência hierarquicamente
diferenciada da competência parao próprio processo da impetração. É, todavia um

mero incidente do processo, tanto quanto uma exceção de incompetência relativa- e

não processo incidente".5°

Leciona MARCELO ABELHA RODRIGUES que "o requerimento da

suspensão delexecução de decisão judicial não.é nem ação e nem recurso,

4? Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança: 51 anos depois/ coordenadores Cássio Scarpinella
Bueno, Eduardo Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002.p.255.

5° DINAMARCO, Cândido Rangel. Suspensão do Mandado de Segurança pelo Presidente do Tribunal.
RePro 105, São Paulo: RT, 2002.P.l93-194. '
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figurando-se, sim, como típico instituto representante dos incidentes processuais,

que se manifesta por intermédio de uma questão incidente."51

Esse pedido de suspensão dirigido ao Presidente do Tribunal tem como
finalidade suspender a eficácia de uma sentença ou liminar em mandado de
segurança, caso haja pressupostos.

Em nenhum momento esse instituto pretende reformar a sentença ou

liminar proferida pelo juiz a quo, não manifesta pretensãode se imiscuir afirmando
ser a sentença concedida erroneamente, uma vez que a sentença pode ser
proferida de forma mais correta juridicamente falando, mas colide com alguns

valores de ordem pública (saúde, economia, segurança).

Diante disso, o pedido de suspensão esquiva-se da natureza recursal,

uma vez que nada impugna, e também lhe faltam algumas características
inerentes ao recurso, como: devolutividade, tempestividade, preparo, tipicidade,

legitimidade e competência. Alega EDUARDO ARRUDA ALVIM que "o pedido de

suspensão , segundo nos parece, não possui natureza jurídica recursal. Por meio

dele não se impugna uma decisão, tampouco colima-se a sua reforma. Por força

do que estabelece o art. '4° da Lei 4348, por meio do pedido de suspensão
manifestado, pode o Presidente do Tribunal sustar os efeitos da decisão de

primeira instância, mas encontra-se impedido de, examinado os motivos que
ensejaram o seu deferimento, reformá-Ia. De igual modo não se verifica a
devolução do conhecimento da matéria, tal como determina o art. 512 do CPC,

requisito essencial à caracterizaçãode qualquer ato processual a que se pretenda
conferir a natureza de recurso"52.

MARCELO ABELHA RODRl_GUES chega a afirmar que o pedido de

suspensão não tem cheiro nem cor de recurso53. ANA LUÍSA CELINO COUTINHO

também rechaça a idéia de recurso, uma vez que ensina que " no pedido feito ao

5' RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança: sustação da eficácia de decisão judicial
proferida contra o poder público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2000.p.92.

52 Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança: 51 anos depois/ coordenadores Cássio Scarpinella
Bueno, Eduardo Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002.p.255.

53 RODRIGUES, Suspensão de segurança...,p.92.
o
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presidente do tribunal para a suspensão da liminar ou dasentença concessiva de

segurança, a pessoa de direito público não tem o objetivo de pedir a reforma ou

anulação do decisium. O que se pede é apenas que se suspendam os efeitos do

pronunciamento judicial.54

Não bastasse alguns doutrinadores entenderem que se trata de um
recurso, mais absurdo ainda acreditarem que o pedido de suspensão se reveste

de características de um ato administrativo, o que leva à indagação se um ato

administrativo pode contrastar com uma decisão emanada do Poder Judiciário.

Dentre os doutrinadores' renomados que comungam tal pensamento
incluem-se oTHoN SIDOU55 , ELLEN oRAc|E NORTHFLEET56 e FRANcEsco

CONTE57 , posicionamento que merece contestação, tendo em vista não poder um

ato administrativo sobrepor-se a um' ato jurisdicional.

O pedido de suspensão deve ser endereçado ao presidente do tribunal

ao qual couber o julgamento do recurso. Se a decisão cuja eficácia se procura

sustar for proferida por Órgão singular de tribunal local, o pedido de suspensão

deve ser dirigido ao presidente do STJ, salvo quando a causa tiver por
fundamento matéria constitucional, hipótese em que deve ser endereçada ao

presidente do STF, nos termos do art. 25 da Lei n° 8 038/90.

Quanto à legitimidade para o pedido de suspensão de segurança, o art.

4°, caput, da Lei n° 4 348/64 menciona que o pedido pode ser formulado por
pessoa juridica de direito público interessada.

54 COUTINHO, Ana Luísa Celino. Mandado de Segurança: da suspensão dedsegurança no direito brasileiro.
Curitiba: Juruá, l998.p. 106.

55 Afirma J.M. Othon Sidou que "é com efeito o interesse público, e sóiem atenção a ele, que justifica e
autoriza o movimento de presidente de tribunal no exercício do poder de polícia`Ç( D0 mandado de
segurança.2.ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, l959.p. 453).

56 No sentido de que se trata de um ato de natureza administrativa diz que "Porque não examina o mérito da
ação, nem questiona a juridicidade da medida atacada, é com discricionariedade própria de juízo de
conveniência e oportunidade que a Presidência avalia o pedido de suspensão". Suspensão de Sentença e de
Liminar .Revista de Processo. Ano 25,n.97, São Paulo: RT, 2000,p.l84.

57 Para Francisco Conte, "trata-se de um ato de caráter administrativo, que, sob este prisma, será examinado
pelo presidente do tribunal, não se ajustando na moldura de ação ou mesmo ao conceito de
recurso".Suspensão de execução de medidas liminares e sentenças contra o Poder Público, in ADV Advocacia
dinâmica: seleções jurídicas, julho/95,p.9.
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Porém quando a lei fala em pessoa jurídica de direito público
interessada, quer se referir a pessoa jurídica contra quem foi impetrado o

mandado de segurança para que possa utilizar-se do pedido de suspensão, caso
seja possível demonstrar que os valores públicos prestigiados pela norma foram

gravemente lesionados.

Uma pessoa jurídica de direito privado, que faça às vezes de pessoa

jurídica de- direito público é difícil demonstrar que foi gravemente lesionado, por

exemplo, a ordem pública, como no caso de um mandado de segurança impetrado

contra o reitor 'de uma certa universidade, e, no curso do processo, ser deferida

uma liminar para que um aluno retorne às aulas. Nesse caso é de difícil
demonstração que essa liminar lesionou os pressupostos privilegiados no art. 4°
da Lei n° 4 348/64.

Nessa linha de pensamento se depara com a lição de CASSIO
SCARPINELLA BUENO na qual: "não só pessoa jurídica de direito público pode

pedir a suspensão de segurança, entretanto. Também pessoas jurídicas de direito

privado que possam ser alvo de mandado de segurança devem poder valer-se do

pedido de suspensão. A dificuldade surge, evidentemente, para provar que a

decisão causa grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública,

considerando que, por definição, o particular exerce função pública menos
abrangente que as pessoas públicas administrativas".58

O Ministério Público também pode ser legitimado ativo no pedido de

suspensão de segurança, já que esse instituto, em última análise, quer prestigiar o

interesse público, e um dos guardiões deste interesse é o Ministério Público. A

própria Constituição em seus arts. 12759, caput, e 129, ll e IlI6°, coloca o Parquet
como responsável pela tutela dos interesses públicos.

BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de segurança: comentários às leis 1533/51, 4348/64 e 5021/66 e
outros estudos sobre mandado de segurança. São Paulo:Saraiva, 2002.p. l 82.

58

59 ..
Art.l27- O Ministério Público é instituição permanente, essencial à _fimção jurisdicional do Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis."

60 "Art.l29- São funções institucionais do Ministério Público: II)- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
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SCARPINELLA BUENO, mudando seu pensamento em que defendia a

ilegitimidade do Ministério Público para o pedido de suspensão, afirma agora que

"O que hoje me parece mais acertado, no entanto, é admitir a legitimidade daquela

instituição mesmo em se tratando de mandado de segurança impetrado no
primeiro grau de jurisdição. Menos pela ausência de autorização expressa do art.

4° da Lei 4248/64 ou pela existência de previsão nos demais diplomas legislativos

que cuidam-do instituto, mais pela função institucional do Ministério Publico. Até

mesmo para dar maior utilidade sistemática à previsão legal da manifestação do

Ministério Público ao longo do procedimento do mandado de segurança em nome

de um verdadeiro e superior interesse público".61

O Ministério Público não oferece pedido de suspensão de segurança
para beneficiara pessoa juridica de direito público interessada, mas para tutelar o

interesse público.

Nessa mesma linha de .raciocínio encontra-se ABELHA RODRIGUES

afirmando que não encontra nenhuma dificuldade em sempre admitir como

legitimado a requerer o incidente nas hipóteses em que ele seja possivel, uma vez

que o Parquet estará assim agindo'em prol do interesse público62. Também ANA

CELINO COUTINHO dispõe que"...concordamos com a extensão da legitimidade

ao Ministério Público, desde que este tem como uma de sua funções precipuas
defender o interesse da coletividade.63

HELY LOPES MEIRELLES impõe-se como um dos doutrinadores que

discorda da legitimidade do Ministério Público ao alegar que: " Erroneamente,

medidas necessárias a sua garantia, III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos."

Õ' BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de Segurança: comentários às leis _1533/51, 4348/64 e 5021/66 e
outros estudos sobre mandado de segurança. 'São Paulo: Saraiva, 200`2.p. 1 83.

62 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança: sustação da eficácia de decisão judicial
proferida contra o poder público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.p.l20.

63 COUTINHO, Ana Luisa Celino. Mandado de segurança: suspensão de segurança no direito brasileiro.
Curitiba: Juruá, l998.p.l 13.
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esse pedido vem sendo feito pelo funcionário coator ou pelo Ministério Público

quando a lei defere à pessoa jurídica de Direito Público interessada.64

É crucial mencionar na questão da legitimidade do pedido de
suspensão, a pretensão de alguns em ampliar o rol de Iegitimados ativos; outros,

em reduzi-los, afirmando que a ampliação acabaria por mitigar a eficácia das

decisões em mandado de segurança.

Porém, às esconsas, persegue-se a busca por uma tutela do interesse

público, e se no pedido for realmente demonstrado que alguns interesses públicos

que são enumerados pelo art. 4° da Lei' n° 4 348/64 foram lesionados gravemente,

cumpre suspender a eficácia da liminar ou sentença em mandado de segurança.,

embora em suspensão temporária.

Esta monografia não tem como finalidade estudar assuntos como:
legitimidade, recursos, competência, natureza jurídica, conceito sobre a

suspensão de'segurança._ Apesar de que perfunctoriamente faz-se necessário
mencionar algum desses tópicos.

Neste trabalho serão tratadas com mais detalhes as questões sobre a
constitucionalidade do pedido de suspensão de segurança.

Não se pode afirmar peremptoriamente queo pedido de suspensão seja

inconstitucional, como querem alguns, uma vez que, por trás desse instituto se

trave velho embate entre o interesse público e o interesse privado.

No deferimento da suspensão de segurança haverá a suspensão da
eficácia da liminar ou sentença em uma ação de potencialidade constitucional que

é o mandado de segurança. Não se pode negar tal constatação.

Prevêem-se fartas ranhuras ainda a ferir a questão da
mandamentalidade das decisões proferidas em mandado de segurança quando

um pedido de suspensão de segurança for deferido, como no caso de o
impetrante que conseguir_mediante cognição sumária uma tutela de urgência

(liminar) ou a própria sentença após cognição mais aprofundada por parte do

magistrado, no qual não terá seu bem protegido imediatamente e in natura.

64 MEIRELLES, Hely Lopes. Mdndddd de Szgzzrdnçd.25 ed. sào Paulo: Malheiros,2003.p.86.
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Diante do exposto, na oportunidade que a um magistrado se apresentar

um pedido de suspensão de segurança terá que fazer um justo sopesamento de

valores, pondo.de um lado da balança os valores prestigiados pela norma do art.

4° da Lei n° 4348/64 (saúde, segurança, economia pública e a ordem pública) e do

outro a garantia constitucional do mandado de segurança cuja ação não deve ser

amesquinhada.

Tanto aqueles valores prestigiados pelo art. 49 da Lei n° 4 348/64 têm

status constitucional, quanto a mandamentalidade das decisões proferidas em
mandado de segurança, para que o cidadão disponha de um real acesso à justiça

como registra matéria tratada nos primeiros capítulos desta monografia.

Se para o deferimento desta medida impuser-se "derramamento de
sangue" é crucial delinear com traços marcantes a aplicação do instituto da
suspensão de mandado de segurança.

Não é sem propósito que HELY LDPES MEIRELLES afirmou que "

Sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência
drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a

ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade

que aconselhe sua sustação ate o julgamento final do mandado".65

lmbuído da idéia de que o pedido de suspensão tem que constituir
medida excepcional, EDUARDO ARRUDA ALVIM resume a questão nos
seguintes termos, que será acatado em sua plenitude, haja vista a concordância

com todo o pensamento explicitado neste trabalho:

"Cumpre observar, contudo como já pronunciamos anteriormente, que a suspensão da
liminar ou da sentença em mandado de segurança demanda uma situação
absolutamente excepcional. Vale dizer, ainda que se encampe a posição majoritária no

sentido de que a suspensão da liminar ou da sentença é possível mediante a mera

invocação dos motivos políticos enumerados no art. 4° da Lei 4348/64( sem se discutir

a legalidade da decisão), há de se entender que a efetiva existência desses motivos

configura situação francamente extraordinária, apta a afastar, em razão desta
excepcionalidade, tendo em vista, ainda, a supremacia do interesse publico em face do

65 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 25 eósâo Paul_o: Mâiheims, 2oo3.p.s7.
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interesse privado, a vocação da liminar ou da sentença concessiva do mandado de

segurança de produzir de imediato os efeitos que lhe são peculiares.

Do contrario, estar-se-ia reduzindo por demais o espectro de abrangência da garantia

constitucional do mandado de segurança, o que não pode ser feito nem mesmo por

meio de emenda constitucional (art. 60, § 4°, do texto constitucional, desde que o

mandado de segurança se encontra encartado no art. 5° do texto constitucional, que

trata dos direitos e deveres individuais e coletivos." 66

Ainda MARCELO ABELHA RODRIGUES. ensina que "a concessão do

pedido de suspensão é sempre excepcional, já que o material probatório que o

Presidente do Tribunal dispõe é quase sempre insuficiente quando comparado

àquele que o juiz possuia quando do deferimento da medida que se pretende

suspender. Soma-se a isso o fato de que apenas em situações
excepcionalissimas de risco de dano ao interesse público é justificada a medida.

Por fim, deve-se levar em consideração que tal remédio não pode ser um simples

antídoto contra as liminares, este sim, verdadeiro remédio da tutela de urgência.”

A própria Lei n° 4 348/64 'em seu art.`4° reza que para o deferimento da

suspensão tem que haver grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e a

economia pública. Assim sendo, se essa medida deve ser interpretada como
excepcional, faz-se mister para seu deferimento que haja provas que corroborem

com a comprovação por parte do magistrado que houve realmente uma grave

lesão ea não uma mera e simples lesão ao interesse público.

Bem ensina ELLEN GRACIE NORTHFLEET que, mesmo presente o

risco de dano à economia pública, tal dano há de ser s¡gnificat¡vo.68

Outra grande questão está em determinar a espécie de interesse
tutelada pela suspensão de segurança, que corresponde à possibilidade
processual conferida à pessoa juridica de direito público de requerer ao presidente

66 Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança: 51 anos depois/ coordenadores Cássio Scarpinella
Bueno, Eduardo Arruda Alvim e Teresa Arruda .Alvim Wambier. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2002.p.259.

67 RODRIGUES, Marcelo Abelha.Suspensão de segurança: sustação da eficácia de decisão judicial
proferida contra 0 poder público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.p.2l2.

68 NORTHFLEET, Ellen Gracie.Suspensão de sentença e de liminar. RePro 97/ l 91.
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do tribunal a suspensão da execução da sentença ou liminar conferida em ação

mandamental, desde que ta_is medidas ameacem causarzgrave lesão à ordem, à

saúde, à segurança, e à economia públicas.

Impõe-se aceitar o posicionamento do Procurador da República no

estado do Paraná, professor ELTON VENTURI, quando em palestra proferida no ll

Ciclo de Palestras de Direito Processual Civil ao tratar do tema "Aspectos
controvertidos do Poder Público em Juízo", no dia _22 de maio de 2004 , quando

afirmou que o Poder Público muitas vezes não está preocupado em defender

interesses públicos primários mas interesses públicos secundários. Fazendo uma

diferenciação esclareceu que interesse público primário ocorre quando o Poder

Público procura salvaguardar interesses da coletividade, da sociedade, da
verdadeira ordem pública e social. Já os interesses secundários estão voltados a

interesses egoísticos da Fazenda Pública, procurando única e exclusivamente

locupletar os cofres públicos.

Menciona-se ente.ndimento do professor da Universidade Federal do

Paraná, ELTON VENTURI, porque inúmeras vezes o Poder Público quer seu

pedido de suspensão de segurança deferido pelo magistrado, alegando medida de

interesse público; em verdade consiste em interesse público secundário o qual
não deve ser avaliado para o deferimento da medida excepcional da suspensão

de segurança.

ANA LUÍSA CELINO COUTINHO também se refere à situação em que

o poder público privilegia o interesse público secundário e não o primário, eis sua

palavras "Mas um questionamento importante a fazer-é que, sob o pretexto de

defender o interesse público, muitas vezes, atraves da suspensão, susta-se a
execução de direitos individuais ou coletivos líquidos e certos em detrimento de

interesses particulares de determinados grupos, através daqueles que estão
exercendo função pública destacada e que estão detendo parcela do poder
naquelas circunstâncias"69

69 COUTINHO,Ana Luísa Celino. Mandado de Segurança: da suspensão de segurança no direito brasileiro.
Curitiba: Juruá, l998.p.90.
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CÁSSIO SCARPINELLA BUENO também se posiciona pela tutela do

interesse público primário e não o secundário, pois afirma: "que, ao oficiar o

mandado de segurança, o Ministério Público verifique a ocorrência da lesão que o

art. 4°, caput, da Lei n° 4 348/64 quer evitar, estará a instituição, ipso facto,

legitimada a pedir s suspensãoda medida. Não para "beneficiar"a pessoa jurídica

de direito publico interessada evidentemente. Mas para tutelar o interesse público

primário, em estreita consonância com os arts. 127, caput, e 129, ll e lIl".7°

Julgar o pedido de suspensão constitucional evidencia que realmente
impõe-se prestigiar os interesses públicos relacionados no art. 4° da Lei n°
4348/64 e interpreta-los de forma adequada.

Os pressupostos para a concessão da suspensão de segurança são
interpretados por certos doutrinadores como de ordem política. Porém, discutem

se as razões pelas quais um presidente de tribunal pode sustar a eficácia de uma

liminar ou de uma sentença em 'mandado de segurança, apenas quando estão

presentes pressupostos de ordem política. i
Os interesses públicos tutelados pela Lei n° 4 348/64 em seu art. 4° não

podem estar à margem da lei, ou seja, para que o magistrado defira o pedido de

suspensão, faz-se necessário que ele não se atenha apenas aos pressupostos
políticos, mas inclua pressupostos jurídicos. Assim ensina CASSIO
SCARPINELLA BUENO que a motivação do presidente do tribunal para o
deferimento do pedido de suspensão: 'somente pode, validamente, pautar-se em

critérios jurídicos, eis que inexiste ordem pública ou interesse social à margem da

lei. Daí que, no nosso entendimento, o art. 4° da Lei 4348/64 não pode ser
analisado à margem de critérios jurídicos".71

Diante disso, atribui-se razão, apesar de interpretação minoritária na

jurisprudência e na doutrina, o professor EDUARDO ARRUDA ALVIM que leciona

" só pode ter cabimento ( ou melhor, só pode ser acolhido) o requerimento de
suspensão se efetivamente se fizer presente na hipótese a ser examinada, além

7° BUENO, càssio s¢az~pinei1a.Mzmdad0 de srzgzzrzznm- comentários às leis 1533/51, 4348/64 e 5021/66 z
outros estudos sobre mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 2002.p.183.

BUENO, Cássio Scarpinella. Liminar em mandado de segurança: um tema com variações. 2. ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, l999.p.2l7.

71
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da possibilidade de lesão aos bens pela lei tutelados ( ordem , saúde, segurança e

economia públicas), o fumus bonis iuris. Os motivos enumerados pela Lei 4348/64

( art.4°), ainda que reconhecidos como de interesse público, são motivos de ordem

estritamente política, esfera na qual o Judiciário não poderia adentrar, sendo

assim, esses motivos devem estar conjugados, ainda que não previsto
expressamente na lei, com a demonstração de questão que envolvam a legalidade

do ato impugnado ou a possibilidade de êxito ao final da demanda.”

Comenta ainda ARRUDA ALVIM que a necessidade de demonstração

do fumus bonis iuris, não quer dizer que o presidente do tribunal tenha que
analisar o mérito da liminar ou sentença proferida pelo juiz a quo, mas quer dizer

que as razões apresentadas pelo Poder Públi_co devem ser plausíveis, ou seja,

que não sejam ilegais ou inconstitucionais e que tenham grande possibilidade de

êxito ao final da demanda.”

CASSIO SACARPINELLA BUENO também defende que para haver a

suspensão de segurança o magistrado não tem que observar apenas que os

valores prestigiados pelo art. 4° da Lei n° 4 348/64 foram gravemente lesionados,

mas tem que se ater a valores juridicos também, pois não há interesse público ao

arrepio da lei. Afirma isso com as seguintes palavras; " SÓ que- e esta é uma

posição amplamente minoritária-, esta grave lesão só tem sentido se a decisão

concessiva da liminar ou da sentença for injuríd¡ca.74

Continua afirmando que: "somente se pode concluir _no sentido de que,
iluminando a demonstração da grave lesão à economia pública constante do art.4°

da Lei 4348/64, deve o requerente da suspensão da liminar ou da segurança

demonstrar também a injuridicidade ( ilegitimidade) do ato judicial praticado em

benefício do impetrante. Não basta, desta sorte, a demonstração das razões
políticas (ou metajurídicas) indicadas naquele dispositivo legal. Mister que aquelas

72 Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança: 51 anos depois/ coordenadores: Cássio Scarpinella
Bueno, Eduardo Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dosTribunais,2002.p.263. I
73 1b.¡b¡d.,p.2ó4.

74 BUENO, Cássio Scarpinella. Liminar em mandado de segurança: um tema com variações. 2. ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, l999.p.2l2.
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conseqüências nefastas ao interesse público sejam sentidas, porque o ato do qual

se pretende a suspensão è contrário ao ordenamento jurídico e, por esta razão, ê

que afeta, negativamente, os valores constantes doreferido art.4°".75

Em sentido contrário, mas na mesma linha de pensamento da doutrina e

jurisprudência majoritária está a voz de MARCELO ABELHA RODRIGUES que

afirma: "pensamos, portanto, como a maioria dos autores, que não cabe ao
presidente do tribunal a análise da antijuridicidade da decisão que será suspensa,

porque senão isso importaria em adentrar na análise do mérito da causa em que
foi dada a decisão que se pretende suspender, havendo diversos Óbices
mencionados ao longo deste tÓpico."76

Os valores prestigiados pelo art. 4° da Lei n° 4348/64 têm que ser
entendidos como aqueles que comungam das mesmas convicções do Estado
Democrático de Direito; sem a defesa da ordem pública, não há possibilidade de

continuar existindo um Estado de Direito. Uma lesão grave à ordem pública ê uma

ameaça às próprias instituições e ao próprio Estado de Direito.

ELLEN GRACIE afirma que: “típico risco de lesão à ordem pública

encontra-se na ameaça dé paralisação de um serviço público essencial ou na
obstaculização de seu regular funcionamento".77

Assim, pois, estaria desta maneira, ao suspen.der a eficácia de liminar

ou sentença, prestigiando o interesse público primário uma vez que há o princípio

em âmbito administrativo da continuidade do serviço público. _

Ensina FRANCISCO CONTE que: "dentre outros múltiplos aspectos, a

ordem pública se refere á normal execução do serviço público e ao devido

exercício das funções da administração pelas autoridades;`78

75 rd. lbid., p.223-224.

7° RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança: sustação da eficácia de decisão judicial
proferida contra o poder público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.p. I 39.

77 NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão de sentença e de liminar. RePro 97/ I 92.
78 CONTE, Francisco. Suspensão de execução de medidas liminares e sentenças contra o Poder Público, in
ADV Advocacia dinâmica: seleçõesjurídicas,julho/95,p.I5.
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Também uma grave lesão à segurança pública teria o mesmo efeito

nefasto. O direito à segurança decorre diretamente do art. 5° da nossa Carta

Magna.

Uma grave lesão à saúde pública, valor priorizado pelo texto
constitucional, atentaria contra a dignidade da pessoa humana, a qual é um dos

fundamentos do Estado Democrático de direito, como reza o art. 1°, III, da CF. 79

O que mais fundamenta o pedido de suspensão da liminar ou da
sentença em mandado de segurança é a grave lesão à economia pública. Na
Constituição Federal, cabe à Uni_ão a tutela desse bem. jurídico, como se pode

visualizar nos arts. 21, VII e VIII, 22, Vl, VII e XIX, e 174, §§ 1° e 2°.8°

Nas lições de HELY LOPES MEIRELLES81 nota-se que, para ele, ordem

pública tem que ser interpretada construtivamente e com largueza, uma vez que

ordem pública 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.

Interpretar os valores prestigiados pela norma do art. 4° da Lei n°
4348/64 (saúde, ordem pública, economia e segurança) de forma muito ampliativa,

como quer HELY LOPES, importa em rechaçar a grandeza constitucional do

mandado de segurança como ação capaz de tutelar os direitos do jurisdicionado

de forma rápida e eficaz.

'/9 ..
Art. I° - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III- a dignidade da
pessoa humana."

8° "Art 2l- Compete à União: VII-emitir moedas; VIII- administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as
operações de natureza financeira, especialmente as de credito, cambio e capitalização. bem como as de
seguros e de previdência privada" _

Art.22- Compete privativamente à União legislar sobre: VI -sistema monetário e de medidas, titulos e
garantias dos metais; VII- política de crédito, câmbio, seguros e transferências de valores."

Art.I74-Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá. na forma da lei,
as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinado para o setor público e indicativo
para o setor privado. § I°- A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento
nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de
desenvolvimento. § 2° A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo".

8' MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e outras ações constitucionais. 25 ed. São Paulo:Malheiros, 2003.p.87. `
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Para que esses valores atinjam verdadeiro alcance constitucional, têm

que ser interpretados como voltados aos interesses públicos primários os quais,

com certeza, encontram respaldo em um Estado Democrático de Direito.

Por último, neste capítulo, será tratada a constitucionalidade do pedido

de suspensão de eficácia da liminar ou da sentença em mandado de segurança,

um dos pontos principais, para demonstrar, nesta monografia, que o mandado de

segurança impõe-se como ação capaz de realmente defender os interesses do

jurisdicionado contra os atos abusivos e ilegais emanados do Poder Público.

Como afirmado no início deste capítulo, o pedido de suspensão não
pode ser considerado, terminantemente, como inconstitucional.

Os doutrinadores que afirmam que este instituto é inconstitucional
interpretam-no de forma rasteira, quando afirmam que a inconstitucionalidade

advém da suspensão de segurança porque amesquinha um direito fundamental

que é o mandado de segurança.

Ao ser deferido o pedido de suspensão, estar-se-ia rechaçando um

direito fundamental, porém no universo jurídico sempre existiram embates entre
direitos e princípios.

No caso da suspensão, estará por trás um verdadeiro embate entre o

direito individual ao mandado de segurança e um direito da coletividade a uma

ordem pública, a uma segurança, a uma economia capaz de conferir melhor nível

de vida aos cidadãos e uma segurança adequada. _
Tanto os valores _rechaçados em referência ao deferimento do pedido de

suspensão (direito a um acesso à justiça eficaz, direito à efetividade do processo,

direito de ver tutelado imediatamente um certo direito_fundamental, etc), quanto

aos valores prestigiados pela Lei' n° 4 348/64 em seu art. 4° são tutelados pela

Constituição.

Assim, por uma opção legislativa estabeleceu-se que para certos casos

em que houvesse grave lesão a esses bens (ordem pública, saúde, segurança e

economia), pudesse suspender temporariamente a mandamentalidade de uma

liminar ou sentença, mesmo em mandado de segurança.
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Com base nisso, uma norma infraconstitucional não está simplesmente

mitigando a eficácia do writ. Propõe-se, na verdade, la busca de uma tutela
jurisdicional voltada para o interesse público, uma vez que, para a garantia do
Estado Democrático de Direito também se faz necessário a tutela dos direitos da

coletividade.

Não se concebe interesse público que se pret_enda tutelar pela Lei n°

4348/64 como um interessevoltado simplesmente a satisfazer os cofres públicos,

mas um interesse voltado para a coletividade, já que apenas desta forma se
garante ideal tratamento à suspensão de segurança.

Após pesquisa mais acurada em doutrina, a maioria dos autores
considera como constitucional esta medida de suspensão de segurança. A

jurisprudência pouco discute a respeito da inconstitucionalidade da suspensão,
como disse CASSIO SCARPINELLA BUENO: " esse dispositivo tem sido aplicado

diuturnamente nos mais variados tribunais, porém não foi localizada qualquer
decisão jurisdicional que deixasse- de afastar sua incidência em um caso concreto,
sob o fundamento de inconstitucionalidade do instituto". 82'

Entre autores que consideram inconstitucional o instituto da suspensão

de segurança, como disse SCARPINELLA: " é corrente o entendimento doutrinário

de que a suspensão da liminar proferida no mandado de_segurança, ex vi do art.
4° da Lei 4348/64, seria inconstitucional por ser fator de limitação ao mandado de

segurança, ao arrepio de sua eficácia potencializada prevista, implicitamente, no
inc.LXIX do art. 5° da CF e, explicitamente, no inc. XXXV do mesmo art. 5°".83

Continua CASSIO SCARPINELLA BUENO, afirmando que: "Em
verdade, tudo aquilo que for criado pelo legislador infraconstitucional para
obstaculizar, dificultar ou_ empecer a plenitude da eficácia do mandado de

segurança agride sua previsão constitucional. Nesse sentido, não há como admitir

82 BUENO, Cássio Scarpinella.Líminar em mana'ad0 de segurança: um tema com variações. 2.ed.São Paulo:
Revista dos Tribunais, l999.p.2l4.
8° id. ibid., p.213.
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a constitucionalidade do instituto, independentemente de qual seja sua natureza

jurídica. É instituto que busca minimizar efeitos do mandado de segurança".84

Porém, na mesma página que faz esse comentário de que em maneira

alguma tem que ser admitido o pedido de suspensão como constitucional, ressalta
SCARPINELLA que há uma forma de compatibilizar a suspensão de segurança

com a ordem constitucional, como afirma: " A única forma de tentar compatibilizar

o pedido de suspensão com a Constituição Federal e, pois, com o mandado de

segurança é entendê-lo como forma de manifestação de principio basilar de todo o

direito público: o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

Assim, se liminar que favorece um particular ocasionar graves inconvenientes à

ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, parece curial que o interesse
do particular ( representado pela liminar) deve ceder espaço a um interesse maior,

mais amplo, que é o da coletividadei'.85

Outro autor que afirmou que a suspensão de segurança é
inconstitucional, é BELMIRO JORGE PATTO, sustentando que " o art. 4° da lei

4348/64, mostra-se de índole obstaculizadora do acesso à justiça, uma vez que

não permite a fluência da medida liminar que tem por escopo antecipar efeitos da

tutela mandamental, dando maioreficácia ao instituto do mandado de segurança,
em sintonia com os fundamentos e finalidades de um "Estado Democrático de

Direito".86

Melhor explica por que e constitucional o pedido_ de suspensão de
eficácia de liminar e de sentença em mandado de segurança o doutrinador
MARCELO ABELHA RODRIGUES quando afirma que: " a razão de ser do instituto

em tela é o princípio constitucional da supremacia do interesse público sobre o

privado".87

84 BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de segurança: comentários às leis 1533/51 , 4348/64 e 5021/66 e
outros estudos sobre o mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 2002.p. l 79.

85 id. ibid., p.i79.
86 PATTO, Belmiro Jorge. Das liminares em mandado de segurança e o art. 4 ° da lei 4348/64 como norma
obstaculizadora de direito fundamental. RePro l 14/108.

87 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de segurança: sustação da eficácia de decisãojudicial
proferida contra o poder público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.p. l 00.
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Bem resume ABELHA RODRIGUES:

"No incidente de suspensão de execução de decisão judicial, pelo que se percebe, há

nítido colorido de opção legislativa pela proteção imediata do interesse público em

sacrifício de outro interesse de uma dimensãomais restrita. Tal opção legislativa
constitui clara manifestação do poder de supremacia dos interesses diretamente
tutelados pela administração em prol do seu titular que é a coletividade, no exato

sentido de que o Estado Democrático de Direito deve tanto quanto possível servir a

todos, ainda que para isso faça limitações a outro 'interesse.Assim , nem , se trata , na

verdade, de uma limitação da propriedade e da liberdade dos particulares, mas, sob

outra Ótica, de um dever de garantir a proteção da coletividade.

Não só o instituto da suspensão de segurança, alegando estar tutelando

interesse público, estará emcombate contra um direito individual fundamental que

é o mandado de segurança, já que em inúmeros outros casos estabelece-se esse

tipo de conflito, como nos exemplos: o bem "saúde pública" poderá contender com

o direito de deslocação; o bem defesa nacional poderá entrar em conflito com o

direito à objeção de consciência; o bem patrimônio cultural poderá colidir com o

direito de propriedade privada, ou , seja, o bem ordem constitucional democrática

poderá chocar-se com o exercício de vários direitos fundamentais.

É do próprio ordenamento essa forma de conflito, em que, para tutelar

um direito coletivo ou difuso, é preciso rechaçar um direito individual, mesmo que

fundamental tal direito e elencado na Constituição.

É o velho problema de se impor sopesamento de valores em caso
concreto para se optar por um deles apenas. No caso de deferimento da
suspensão, opta-se pelos valores prestigiados pelo art. 4° da Lei n° 4 348/64 e

rechaça, temporariamente, o direito fundamental ao mandado de segurança.

ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO afirma que a suspensão de

segurança é constitucional com as seguintes palavras: "Atento às peculiaridades

do mandamus, o legislador estabeleceu um mecanismo para a proteção de
interesse público, diante dos pronunciamentos judiciais em mandados de

88 id. ibió., p.ioi.
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segurança, consistentes no deferimento de liminar, ou na própria sentença

concessiva da segurança".89' i
ALMIR PEREIRA DE LIMA observa que: "(...) há os que entendem

perfeitamente constitucional e correto o dispositivo legal, um vez que o mesmo

tem em vista a prolação a um bemmaior que é a coletividade, o erário público, a

saúde publica, detido exclusivamente pela figura das entidades públicas."9°

O Professor ARRUDA ALVIM leciona que: "trataria o dispositivo de

verdadeira aplicação in concreto do princípio da supremacia do interesse público

sobre o privado, e que mesmo diante de direito líquido e certo, poder-se-á, ainda

assim, fazer cessar a eficácia protetiva de tal direito, desde que, em despacho

fundamentado e à luz das provas, se constate a iminência de possível lesão ao

interesse público."91

Para corroborar com o entendimento de que o pedido de suspensão de

liminar ou de sentença em mandado de segurança é constitucional, adotem-se as

palavras do _processuaIista MARCELO ABELHA RODRIGUES:

"Do mesmo modo que se argumentaria a negação do acesso justo e efetivo à justiça

daquele que, munido de direito líquido e certo, não pode ver executada a liminar a seu

favor deferida, poderia argumentar-se, em contrapartida, pela própria pessoa jurídica

de direito público ou pelo Ministério Público, legitimados que são para requerimento do

incidente, que haveria incontestada inconstitucionalidade em se negar a imediata e
célere' prestação jurisdicional na proteção preventiva dos interesses coletivos da
sociedade. Trata-se apenas, de inverter a ordem de analise do problema.

A nosso ver, portanto, é o próprio texto constitucional que assegura a
constitucionalidade do incidente de suspensão de execução de decisão, seja quando
assegura a proteção dos direitos individuais e coletivos, seja quando se protegem os

direitos sociais do art. 6°, quando se prevê a ampla defesa, e, principalmente, quando

se protege o direito contra a ameaça de lesão, que, no caso, é o que ocorre".92

89 SIQUEIRA FILHO, Elio Wanderley. Da ultra-atividade da suspensão de liminar em writ. RT 701/26.

9° LIMA, Almir Pereira de. As liminares no mandado de segurança.RT 52./23.

QIARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de. "Revogação da medida liminar em mandado de segurança".
RePro I I/27.São Paulo: RT, I978.
92 RODRIGUES, Marcelo Abelha.Suspensão de segurança: .suspensão da eficácia de decisão judicial
proferida contra o poder público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.p. 108.
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5- O NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.

O pedido de suspensão de segurança deve merecer enfoque como

medida excepcional, como sustentado ao longo deste trabalho, já o "novo"pedido
de suspensão de segurança aplique-se apenas como medida excepcionalíssima.,

uma vez que, à exceção dessa luz de entendimento, incorre-se no erro de mais

uma vez amesquinhar a grandeza do mandado de segurança, que só terá efeitos

concretos se a liminar ou a sentença, quando emitida, produzir efeitos imediatos.

O novo pedido de suspensão mostrou sua presença em nosso
arcabouço jurídico a partir de janeiro de 2000, com a Medida Provisória n° 1 984,

em sua 13° reedição, acrescentando o § 4° ao art.4° da Lei n° 8 437/92, a qual

trata sobre cautelares e medidas antecipatórias contra o Poder Público.

De janeiro de 2000 até-a data de 11 de setembro de 2001, esse novo

instituto sofreu alterações; porém, com o advento da Emenda Constitucional n° 32,

as medidas provisórias que o alteravam permaneceram congeladas preservando

status de lei, ex vi art.2° da EC 32/01: "As medidas provisórias editadas em data

anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida
provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do

Congresso Nacional".

A atual redação do art. 4° § 4° da Lei 8437/92 é a seguinte: " Se do

julgamento do agravo de que trata o §3° resultar a manutenção ou o
restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de

suspensão ao'Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual
recurso especial ou extraordinário".

Faz-se mister mencionar que esse novo pedido de suspensão da Lei
8437/92 não oferece aplicabilidade em relação aomandado de segurança, haja

vista que para o writ existe legislação específica (Lei n° 4348/64 art.4°).

Logo após criação do pedido de suspensão per saltum, válido para a Lei

n° 8 437/92, o legislador, em Medida Provisória n° 1 984, em setembro de 2000,

que não é tão provisória assim depois da EC n° 32, criou o novo pedido de
suspensão válido para o mandado de segurança, ao acrescentar um primeiro
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parágrafo ao artigo quarto da Lei n° 4 348/64: "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".

Após esta introdução a respeito de quais legislações dizem respeito ao

novo pedido de suspensão, é importante mencionar a razão de se adotar a
nomenclatura "novo "pedido .de suspensão.

Primeiramente, em razão de o legislador assim tratar a questão e assim

igualmente registrar-se em jurisprudência, porém MARCELO ABELHA
RODRIGUES parece contemplar a melhor nomenclatura ao afirmar ser esse novel

instituto a "suspensão da suspensão", uma vez que o Poder Público, estabelecida

negativa do Presidente do Tribunal a quo em relação ao pedido de suspensão ou

diante do provimento do agravo interno que concede ou mantém a liminar ou

sentença, caberá o novo pedido de suspensão, haja vista que não conseguiu

êxito na "primeira" suspensão.

CASSIO SCARPINELLA BUENO afirma que: " o instituto que foi criado

pela medida provisória em comento é novo, porque não se encontrava previsto no

ordenamento jurídico antes de 12 de janeiro de 2000. Mais que isso, entretanto, tal

pedido de suspensão também se mostra novo quando comparado ao pedido de

suspensão malsucedido perante os tribunais locais, vale dizer, tribunais dos

estados e os tribunais regionais federais".93 _
Em muitos textos também é encontrada a expressão: pedido de

suspensão per sa/tum, uma vez que é um salto de instância para os tribunais

superiores.

SCARPINELLA muitas vezes afirma que o novo pedido de suspensão é

uma suspensão da não-suspensão: "o melhor nome para o objeto regulado pelo

§4° do art. 4° da Lei 8437/92, é pedido de suspensão da não-suspensão. Quero

crer que esse nome é o que retrata da forma mais fiel possível o instituto, e o

93 BUENO, Cássio Scarpinella. O Poder Público em Juizo. São Paulo: Saraiva, 2003.p.37.
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único que tem o condão de revelar, cruamente, seu real- intuito. Suspender o que

não foi suspenso".94

Um ponto crucial para o entendimento desse novo instituto centra-se na

identificação de sua natureza jurídica.

A doutrina afirma que se trata de um verdadeiro recurso, uma vez que o
novo pedido tentará reformular a suspensão não atendida pelo Presidente do

Tribunal a quo. O novo pedido terá que provar que o indeferimento da suspensão

pelo Tribunal a quo está errado.

"Esse novo pedido de suspensão, tal qual introduzido no art. 4° da Lei

8437/92 pela medida provisória em estudo, só pode ter feição ou natureza
recursal, dai derivando determinadas conseqüências jurídicas correlatas".95

Como foi abordado em capítulo anterior, estabelece-se uma celeuma

em relação à natureza jurídica do pedido de suspensão de segurança do art.4° da

Lei n° 4 348/64, porém a mais plausível é considerá-Io como um incidente

processual. Já.em relação ao novo pedido de suspensão de segurança, parece

não haver tal celeuma, já que não se nega sua natureza recursal.

Outro assunto de suma importância é tratar da constitucionalidade
desse novo "recurso".

Já se impunha duvidosa a constitucionalidade da suspensão de
segurança do art.4° da Lei n° 4 348/64, uma vez que não deixava de ser uma

medida capaz de mitigar ou por vezes aniquilar a finalidade para a qual o
mandado de segurança foi criado, ou seja, dar ao que bate às portas do judiciário

uma liminar ou sentença capaz de rechaçar aquela ilegalidade ou aquele abuso de
poder por parte do Estado de forma eficaz mediante pronunciamento judicial
dotado de mandamentalidade.

Porém, sustentar a constitucionalidade desse novo pedido de
suspensão apresenta-se como um trabalho árduo, inócuo.

94 BUENO, Cássio Scarpinella. O Poder Público em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2003.p.38

95 Id 1b¡ó,p.45. `
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Mencione-se que essas medidas provisórias, ora congeladas em uma

espécie sui generis de lei, sempre tentaram se imiscuir em matérias processuais

para que o Poder Público fruísse certas prerrogativas (rectius: privilégios).

Este trabalho não abordará privilégios conquistados nas 35 reedições

dessas medidas "provisórias", mas, especificamente, o superprivilégio imposto
mediante novo pedido de suspensão de segurança.

Concluída uma leitura perfunctória do art. 4° §1° da Lei n° 4 348/64,

atente-se que o Poder Público, -depois de não obter liminar ou sentença em
mandado de segurança suspensa mediante suspensão de segurança, poderá
bater às portas dos Tribunais Superiores sem maiores empecilhos utilizando o

novo pedido de suspensão de segurança.

A constitucionalidade deste novo pedido começa a ser posta em xeque
a partir do .momento em que se discute a legitimidade do Supremo Tribunal

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça para julgar essa espécie de recurso.

A competência dessas Cortes Superiores encontra-se taxativamente

fundamentada nos arts. 102 e 105 da Carta Magna. Destarte, não há competência

para julgamento do novo pedido de suspensão de segurança.

Comungue-se com as idéias do doutrinador SCARPINELLA que alega

que; "a inconstitucionalidade desse novo pedido de suspensão é patente pela

ausência de competência dos Tribunais Superiores para julgá-los e que é cediço

que a competência daqueles Tribunais ê somente aquela exaustivamente definida
da Constituição Federal"96

Faz-se mister mencionar que em jurisprudência não se faz menção

quanto à inconstitucionalidade deste novo instituto por contrariar as competências

do STF ou STJ, mencione-s_e, contudo, a existência de disparidade entre o que ê

aplicado e a~ competência ditada pela Constituição Federal.

Nesse sentido, é importante trazer à baila os ensinamentos de CASSIO

SCARPINELLA BUENO quando afirma que: "Se , entretanto, há um descompasso

entre a competência jurisdicional da Cortes Superiores, constitucionalmente

96 id. rbid., p.57.
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traçada, e a realidade do foro, ainda é tempo de ajusta-lo. Ao menos com relação

ao mandado de segurança...".97

Quando SCARPINELLA afirma que tem que se pensar diferentemente

por se tratar de mandado de segurança, está completamente com a razão, pela

magnitude desse writ.

Outra crítica que se faz ao pedido de suspensão da não-suspensão
centra-se na questão do tempo de que se vale o Poder Público para usufruir do

atendimento do STF ou STJ de forma tão rápida e sem maiores requisitos, tal

como não acontece com os recursos especial e e›‹traordinário..

Ninguém nega que esse instituto só pode ser.usado pelo Poder Público,

já que o particular, que teve sua' liminar ou sentença confirmada em primeira e

segunda instância, para obter uma decisão das Cortes Superiores, terá que se
valer dos recursos especial e extraordinário minados de requisitos e de
formalidades.

O novo pedido de suspensão de segurança fere, então, o princípio do

devido processo legal, uma vez que é inerente a esse princípio uma igualdade de

armas entre as partes que figuram na relação processual.

"Desse modo, porque o novo recurso só beneficia ou, quando menos, só

pode ser utilizado por uma das partes componentes de .um dos pólos da relação

processual a partir da qual é interposto fere, às escâncaras, o princípio da
isonomia."98

MARCELO ABELHA RODRIGUES também faz críticas a essa

possibilidade unilateral de se chegar até o STF ou STJ, ao afirmar que: "Sob todas

as formas é criticável o dispositivo, não só porque pretende modificar a natureza

do instituto, mas principalmente porque cuida de criar um remédio de uma só via,

97 BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de Segurança: Comentários às Leis n. 1533/51, 4348/64 e 5021/66 e

outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva.p.406.

98 BUENO, Cassio Scarpinella. O Poder Público em Juizo. São Paulo: Saraiva.p.57.
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que se presta apenas ao requerente do pedido de suspensão, já que só é cabível

quando prejudicar a Fazenda Pública".99

O Estado conseguiu chegar às Cortes Superiores de forma rápida e sem

preocupações, construindo uma espécie de atalho, como diz SCARPINELLA
BUENO:

" De qualquer sorte, não há como deixar de perceber que o tempo de processamento

do novo pedido de suspensão é bastante mais reduzido que o tempo de
processamento de um recurso especial ou extraordinário, e, ainda por cima, dispensa

maiores divagações quanto à configuração do prequestionamento e todas as questões

que assombram o acesso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal

Federal por meio desses recursos. Por isso é que, para mim, está claro que o objetivo

desse novo pedido de suspensão foi o de criar um verdadeiro atalho para os Tribunais

Superiores.".1°°

Ensina ainda SCARPINELLA que: " toda vez que o requerente do

pedido de suspensão não obtiver sucesso imediato ou sucessivo no segundo grau

de jurisdição, ele pode recorrer de plano ao Tribunais Superiores, sem quaisquer

preocupações, formalidades, delongas ou maiores preocupações do tipo:
prequestionamento explícito, implícito, numérico, ficto ou vedação do reexame de
circunstâncias fáticas..."1°1.

Saliente-se outro ponto crucial é que o novo pedido de suspensão
aplicado ao mandado de segurança é mais abrangente que o mencionado na Lei

n° 8 437/92 em seu §4° art. 4°.

Segundo a Lei n° 4 348/64, basta que haja um indeferimento do pedido
de suspensão originário para que o Poder Público possa se valer do novo pedido

de suspensão. Desta forma, desnecessário o esgotamento das vias recursais para

que o STF ou STJ aprecie o novo pedido, ou seja, não é necessário que, diante

do indeferimento pelo Presidente' do Tribunal do pedido de suspensão, o Poder

Público tenha que recorrer mediante agravo interno para o colegiado.

99 RODRIGUES, Marcelo A bel/1a.Suspensão de Segurança: Sustação da eficácía de decisãojudicial

proferida contra o Poder Público. São Paulo: Revista dos Tribunais.p.22 l.

'°° rd. ibid., p. 42.

'°' id. Ibid., p.4o0.
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O assunto é tratado de forma diversa pela Lei n° 8 437/92 em que se

estabelecem premissas para que o STF ou STJ possa tomar conhecimento do

novo pedido de suspensão, é imprescindível que_ antes se recorra através do

agravo interno, só depois que esse agravo for julgado-de forma contrária aos
interesses do Poder Público é que pode fazer o novo pedido.

Outra norma que tem implicação direta no novo pedido de suspensão de

segurança é o art.4° §2° da Lei n° 4 348/64, o qual faz remissão expressa
afirmando ser aplicado ao pedido de suspensão alguns parágrafos do art. 4° da
Lei 8437/92. Reza, então o §2° que: "aplicam-se à suspensão de segurança de

que trata esta Lei, as disposições dos §§ 5° a 8° do art. 4° da Lei n° 8437, de 30 de

junho de 1992".

Este trabalho não tem como finalidade estudar todos os parágrafos do

art.4° da Lei n°~8 437/92, mas verificar os preceitos que têm implicação direta com

o novo pedido de suspensão de segurança.

Desta forma, o §5° do art. 4° da Lei n° 8 437/92 criou uma nova espécie

de pedido de suspensão per sa/tum, uma vez que cabe quando negado o agravo

de instrumento interposto contra a liminar.1°2

Como diz CASSIO SCARPINELLA BUENO: "trata-se,
inequivocadamente, de mais um privilégio processual para as pessoas de direito

público, pois que só elas podem valer-se do pedido _de suspensão da não

suspensão _diante do improvimento de agravos de instrumento que tenham
interposto contra decisões de primeiro grau de jurisdição".1°3

Criou-se, assim, uma forma de recurso mais ágil em prol do Poder
Público.

O que se pode criticar de forma veemente é que em se tratando de
liminar ou de sentença em mandado de segurança, o Estado tem maiores
possibilidades de fazer uso do pedido da suspensão da não-suspensão (Lei n°

4.348/64 art.4° §4°); ou dito em outras palavras menos suaves, o Poder Público

'02 "Art.4° §5° Lei 8437/92- É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o §4° quando negado

provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo".

'03 BUENO, Cássio Scarpinella. O Poder Público em Juízo. São Paulo: Saraiva.p.6l.



50

em mandado de segurança pode retirar a eficácia de uma liminar ou de uma

sentença de forma mais rápida, deixando à mingua o particular que teve, por

exemplo, sua liminar deferida em primeiro grau de jurisdição e confirmada essa

providência mediante indeferimento do pedido de suspensão pelo presidente do
Tnbunal

Se a idéia é conferir prioridade e interpretação diferenciada a esse
direito fundamental que é o mandado de segurança, tal prerrogativa cai por terra

diante da barbárie inserida por Medida Provisória ao nosso ordenamento jurídico.

O pedido de suspensão , como foi tratado em capítulo específico, tem

como pano de fundo um interesse público (rectius: interesse público primário),
mas prover o Poder Público, e só ele, de caminhos nada tormentosos para ir até

as Cortes Superiores é privilégio inconteste; porém, afirme-se, estabeleceu-se

uma Ação Direita de Inconstitucionalidade( ADIN N° 2.251) em que foi declarado

liminarmente que o novo pedido de suspensão é um instrumento constitucional

para ações cautelares e naquelas ações em que formulado pedido de antecipação
de tutela contra Poder PúbIico.1°4

CASSIO SCARPINELLA BUENO, em seu livro sobre mandado de

segurança, bem resume as idéias acima expostas:

"A magnitude do mandado de segurança e de sua liminar tem assento constitucional

ainda maior e mais abrangente do que as demais e quaisquer modalidades de tutela
de urgência exercitáveis contra o Poder Público ou não. `

O mandado de segurança ontologicamente é hipertrofiado pela Constituição. Tanto
assim que, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal negou que a legislação

infraconstitucional (ou que lhe faça as vezes) possa pretender minimizar, frustrar,

embaraçar ou obstaculizar a eficácia plena do mandado de segurança que, muito

comumente, realiza-se em função de sua liminar que, direta ou indiretamente ( rectius,

'04 Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.2.25 I/DF, extrato de julgamento publicado em 28 e 30
de agosto, 4 e ll de setembro de 2000. Posteriormente, a ADIN foi julgada extinta pela falta do necessário
aditamento da inicial diante das sucessivas reedições da medida provisória impugnada, pelo que foram
revogadas as liminares anteriormente concedidas.
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antecipando ou meramente acautelando) viabiliza e garante a fruição in natura do bem

jurídico reconhecido em prol do particular"1°5

Atente-se que essa nova espécie de reexame de liminares em mandado

de segurança fere a Constituição ao tentar rechaçar um direito fundamental do

cidadão e tentar dar guarida exagerada a uma das partes da relação jurídica

processual, é tentar anular o direito à mandamentalidade das liminares e das
sentenças em mandado de segurança, é tentar, muitas vezes, deixar o particular

às margens de um acesso à justiçacapaz de eliminar as ilegalidades e abusos de

poder por parte do Estado.

'05 BUENO, Cássio ,Scarpinella.Mandado de Segurança: Comentários às Leis n. 1533/51, 4348/64 e 5021/66
e outros estudos sobre mandado de segurança. São Paulo: Saraiva.p.408.
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6-CONCLUSÃO

Esta pesquisa procura mostrar que medidas provisórias introduzidas no

nosso ordenamento jurídico atuam como instrumentos modificadores da garantia

constitucional do Mandado de Segurança.

Tais mudanças retiram do writ sua força_ capaz de conferir ao
jurisdicionado uma tutela efetiva, rápida e voltada a rechaçar os abusos e
ilegalidades causados pelo. Poder Público.

Para interpretar essas alterações de forma adequada, faz-se mister ter

em mente valores como: acesso à justiça, instrumentalidade do processo e
efetividade das prestações jurisdicionais, sem esquecer que o mandado de
segurança constitui direito fundamental do cidadão, elencado no art. 5° da
Constituição Federal, e, sendo assim, merece interpretação diferenciada em
relação a outros tipos de ação, haja vista o writ of mandamus tem implicação

direta com o Estado Democrático de Direito, uma vez que ~é um instrumento apto a
conter os abusos do Estado.

Para que um mandado de segurança consiga realmente destacar-se

como um instrumento eficaz, impõe-se dotar as decisões nele proferidas da
mandamentalidade para poder contrastar, quando se .fizer necessário, com a

própria auto-executoriedade do ato administrativo.

As decisões, sentenças e liminares, devem que ser cumpridas com
certa doze de rapidez para que o impetrante possa ter seu direito tutelado in

natura, já que de nada adiantaria uma futura reparação pecuniária.

Quanto ao pedido densuspensão de segurança (art. 4° da Lei n°
4348/64), realmente não há como se afirmar peremptoriamente que seja
inconstitucional, apesar de mitigar'a mandamentalidade ínsita às liminares e

sentenças proferidas no writ. Tal afirmação procede uma vez que sob um pedido

de suspensão existe um interesse público em jogo (saúde, segurança, economia e

ordem pública), e no caso concreto o Presidente do Tribunal responsável por

julgar o pedido de suspensão, há que se sopesarem os valores, interesses
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particulares do impetrante e o interesse público, para não tolher um direito
fundamental do cidadão.

Como a norma emanada do art.4° da Lei n°“4348/64 representa um

instituto capaz de protelar a fruição do bem in natura pelo impetrante em Mandado

de Segurança, impõe-se considera-lo medida excepcional.

No entanto, as críticas que se erguem ao novo pedido de suspensão de

segurança (art.4° §1° da Lei n° 4 348/64) são muito mais acirradas, uma vez que

se considera o pedido de suspensão da não-suspensão como inconstitucional, por

faltar legitimidade para que as Cortes Superiores (Supremo Tribunal Federal e

Superior Tribunal de Justiça) possa julga-lo e por ser recurso que beneficia por

demais apenas um lado da relação jurídica processual que é o Poder Público.

O Poder Público apela contra liminares e sentenças proferidas em
mandado de segurança que vão de encontro aos seus interesses e, para
conseguir êxito, antepõe Óbices ao «processo civil e a direitos fundamentais como o

mandado de segurança, criando medidas provisórias que se prolongam, tornando

se medidas permanentes as quais carecem de relevância e de urgência'°6, além

de se imiscuir em matéria processual civil1°7.

Permito-me nesta conclusão fazer uma analogia nada convencional com

a seguinte situação.

Em 11 de setembro de 2001 registrou-se o episódio lamentável nos

Estados Unidos em que, por um atentado terrorista, destruíram-se as duas torres
do World Trade Center; no entanto, nessa mesma data, no Brasil, consumava-se

um atentado terrorista contra o nosso ordenamento jurídico, com a promulgação

da Emenda Constitucional n° 32/01, cujo artigo segundo ratificou erros elaborados

por medidas provisórias (MP n° 2 180-35) como, por exemplo, a ultra-atividade do

pedido de suspensão e o novo pedido de suspensão.

Diante de todo o exposto, impõe-se a todo aquele que julgar o pedido de

suspensão de segurança e o novo pedido de suspensão de segurança, faça

'06 "Art. 62 da Constituição Federal- Em caso-de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submete-las de imediato ao Congresso Nacional".

'07 "Art 62 CF - §1°- É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: l- relativa a: b) direito penal,
processual penal e processual civil.".
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criterioso exame para tal concessão, pois, estará inexoravelmente acutilando um

Direito Fundamental insculpido na Carta Magna ( art.5° inc.LXIX).

Em relação ao novo pedido de suspensão, bem expressa CASSIO
SCARPINELLA BUENO sua indignação em artigo intitulado " Inconstitucionalidade

das novas regras da suspensão de liminar em mandado de segurança", em que

afirma: Fica transparente, no entanto, depois que os olhos daquele que se
predispõe a lê-los lacrimejam enquanto pelos seus lábios, fechados com
força, um contra o outro, é possível ouvir um `murmúrio "O que fizeram com

o mandado de segurança?Í'. 108

'08 BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de Segurança: Comentários ás leis -n. l 533/5 l, 4348/64 e 5021/66 e
outros estudos sobre mandado de segurança. São Paulo: Saraiva,2002.p.397.
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