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I-

A inafastabilidade da jurisdiçüo diante da ameaça de dwlO

O princípio da inafastabilidade da jurisdiçâo abrange, hoje. ex pressamente. em
nível constitucional, a pretensão à tutela jurídica em face da ameaça, do perigo. do
risco de dano, seja no tocante a uma eventual inefetividade da futura prestação
jurisdicional, seja quanto aos fatos e à prol'a: CF, art. 5°, XXXv.
Faz-se necessária, nesta moldura. a reali::açâo de liminares e de tlllelas alltecipadas.
O vocábulo 'realizaçüo' traz em si a noção de corporificação. de concretização,
de efetivação. Deri vado de real, do latim' rea!is', provém de . res, rei'. coisa material,
que existe de fato.
Liminar, de 'limillaris'. relati vo ü soleira da porta. a início, em latim 'Iimen'
(por sua vez, derivado de 'lilllus'. limo, lodo. lama). é a forma culta de limiar.
Tutela advém do termo latino 'tlllel!a', tudo que defende ou protege; e, tal como
tutor, guarda, defensor, protetor, decorre de 'tuere " ter debaixo da vista, defender,
proteger ('ntlus' é estar em segurança, sem receio), bem como governar, administrar.
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Antecipada, deriva de 'antecipare' ('ante + cupere'), cujo significado é tomar,
alcançar antes, prevenir.
Destarte. a Etimologia, a Gramática Histórica. evidencia que o tema do presente
estudo envolve a concreti~(/ç'üo. a e(etividude de pru\'i/JIt'nto.\ jurisdiciunais apedidos no início do processo. com o sentido da proteç·üo. da defesa pre\'enti\'a de direitos
e interesses do jurisdicionado.
Destaque-se, em primeiro lugar. o caráter \'e.\libular da~ medidas da espécie.
em face da premência, da urgência. da necessidade de ser a prO\idência tomada no
limiar do feito. devida oporlllnidac!e para tal.
Outrossim, o sentido prutectil'o dos institutos em tela tem um significado de
suma rele\'üncia.
Saliente-se que a consecução da meta da efeti\'idade jurisdicional tornou-se
necessidade inafastável. frente. especialmente ao próprio Governo. dadas a rebeldia
deste e as deficiências sistêmicas.
Finalmente. a expressão 'F(/~ellda Pública' abrange as elllidac!es elencadas no
inciso I do art. 475 do CPC, e, portanto. as pessoasjurídicas de direito público: por
extensão. asjillldaçôes públicus (embora sejam de direito pri\'lldo); e. por entendimento jurisprudencial, a Empresa Brasileiru de Correios e Telégrafos - ECT
(empresa pública: STF. Pleno. RE 220906/DF. Dl de 14.11.02).

JI - O controle dos atos governamentais como segmento indil'idualizado da
!unçüo ju risdicional
Tal como na jurisdiç'c/o voluntária, e nos setores da Justiça de Direito Social,
há, no desempenho da !W1ÇÜO jurisdicional, em face da atuação do Poder Público,
um sentido protectil'O, quer, de um lado, do interesse público, sob as formas mais
variadas, inclusive quanto ao patrimônio estatal; e, de outro, do cidadüo, que, como
membro do povo. é o titular da soberania; dos indi\'íduos em geral e das pessoas
jurídicas, e que se apresentam como jurisdicionados. nas diferentes condições de
usuários dos serviços públicos. de contribuintes, de servidores públicos, de atingidos
pelo poder de polícia. de beneficiários da participação social pública: de destinatários
das normas jurídicas.
Este sentido prutecti\'(i não infirma. porém. os atributos ínsitos :l.il/ri.\di~·üo: a
impessoalidade: a paridade das partes; a imparcialidade. ou seja, não ser o juiz
parte nas situações e relações jurídicas em jogo, decidindo com isenção.
É importante ,1 fixação da noção que preside o exercício da jimção desempenhada, pelo Judiciário. quando cu/llrola a atuação dos demais Puderes Políticus e
os vários segmentos e instituições governamentais.
O controle em sentido estrito, próprio, diferentemente da mera jiscalização,
envolve uma participaçüo do controlador na atividade controlada; importa a interferência, a ingerência, a co-participação na mesma, como a do superior hierárquico
em relação ao subordinado; já ajlscali::.açüo posiciona-se exteriormente em relação
a essa.
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No âmbito interno governamentaL e segundo o principIO básico de i/l(lependência harmônica dus Poderes Políticos (art. 2° da CF), com interligação e
inter-relação entre eles, mercê do famoso postulado dos 'freios e contrapesus', dos
'checks (/fui balances', desenvolve-se a função de controle recíproco, dentro da
moldura constitucional. E, sempre que um Poder ou uma instituição estatal se torna
sujeito ativo dessa atuação controladora, passa a desenvolver uma atividade com
denotação e conotações específicas: a jiIlIÇ'ÚO de controle.
Aderson de Menezes ('Teuria Geral do Estado', Rio, Forense, 1960, p. 282 e
seguintes), cita Louis Wodon ('Co/lsidérutions sur la sépamtiul/ et la délégation des
pouvuirs en droit public belge', p. 19): ,. Nüo é tullfo il separc!çc/o dos poderes-expressãu que ele não elllpregu /tI1la sú ve,:: - que Muntesquil.'/I dá impurtuncia para
u estabelecimento da liberdade política, senelu (lO seu equilíbrio, isto é, segundo ma
expressãu já posta em relevu, aquilu pur que 'u puder detém o poder' ('le pouvoir
arrête le puuvuir'), sendu certo que os poderes selo furçados a ir em cunjuntu ('alter
de cuncert')."
E aduz o Autor: .. De resto, lI/eslI/o os !l()r!e-wllericw/IIs, cujo doglllatislI/o
cunstituciunal fez o culto du sepuraçii.o dos poderes, f/ão ficaram estmnhus, em suas
usanças governamentais, à legítima concepção de Muntesquieu, por eles teuricamente mal interpretada, Porque, na prática estatal, constrlLÍrall/ (( teu ria dos freius
e contrapesus ('checks mui balances') pur via da qual estabeleceram efetiva correspondência cum o princípiu autêntico, pur que 'us puderes paSS(lmm a interferir
um na vida do uutro', de sorte a garantir o necessáriu equilíbriu du Estadu. E se
fez praxe extraconstitucional, entre eles, a jurisprudêllcia pela qual o 'Judiciáriu
aprecia a constituciunalidade das leis e o cumpurtamento du Executivo '."
Nesta linha, o cuntrole direto da cUllstitucionalidade dos atos l/on1lativus compreende uma participação do Judiciáriu nafunçüo legislati\'(/.
Na mesma linha, o que, aliás, é denunciado pelo caráter pretorianu do Direito
Administrativu, René Chapus ('Droit Adlllinistratif Général', Paris, Montchrestien,
1990, t.1, p. 526 e seguintes) sublinha, ao cuidar da ordem jurisdiciollal mlministrativa, que esta parte do princípio de que o Juiz que julga a Administração não
é, tão-só, um Juiz especializado em matéria administrativa: ele deve ser um
Juiz-administrador. Em outras palavras, "il doit être tel que te jugement de
l'administratiun se situe da/l!>' la líglle de I'action administrative et en sait cumme
un prolongement ou un complémenl. C'est ce qu 'exprime le principe, remarquablement étudié par Pierre Sandevoi r, selo/l lequel "juger I 'adl1linistration, c 'est
encure admin istrer" .
As tradicionais locuções, 'col/trole jurisdiciol/al da collstitucio/lulidade das
normas jurídicas' (' cunt role concentrado', , contml e difuso' ) e . controle jurisdicional da Administração Pública' não são expressões vazias, mas ricas de conteúdo, a
traduzir esse segmento, com identidade própria, da funçãu judicial, e cuja especificidade está na mesma linha de distinção, entre ajurisdição contenciusa e ajurisdiçãu
voluntária.
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lI! -

As medidas liminares: sua mandamentalidade

Para que esse cOnTrole se reali;:.e. se concreti;:.e, um elemento é fundamental.
Sobrepairando a qualquer outra carga ou forçu eficaciul de aç'Des. deciscies e sentenças, certamente está a mandwl/enwlidade da atuaç~o jurisdicional frente aos entes
públicos. Não foi por acaso que, ao lado das classificações tradicionais (condenatória.
declaratória, executiva. constitutiva), se afirmou e se desenvolveu a caracterização
das ações. das sentenças, das decisões e dos atos /7wlldwl/entais. É através da ordelll,
em relação aos Poderes Públicos. que o Juiz atua. em forte dose. no contrule dos
mesmos. Não basta. em geral, ao Juiz da Justiça Governamental fornecer títulos
executórios ou desconstituir atos: é preciso que ele tenha instrumentos. para tornar
tudo isso efeti\'O de imediato, o que ele faz mediante I1lWZdamelltos.
A plenitude do controle jurisdicional dos Poderes Públicos é atingida com a
força, eficúcia ou carga de /7wndWl/eJltalidude. As sentença.l. me~ll1o ,'ullclellurÚuu.l.
mesmo declaratórias, mesmo descol/stirutil'as. somam à respecti vaf(;r~'(I, à eficácia
correspondente, a carga da lIlandamentalidade. E sublinhemos desde logo: isso se
desenvolve no dia-a-dia da Justiça Governamental. na medida em que as deciscies
liminares s~o essencialmente II/(/I/da/llelltais: enquanto se identifica. na~ ('uutelares.
um processo prel'enril'o, com forte dose orden(l{ória; na tutela allteciputúria. merc~
da existência de elementos. para que se decida, desde logo. mwulanzenwlmenre.
A mandu/Ilentalidade é, pois, elemento de decisiva importância para a realização de liminares e para a anTecipação de tutela em face das ações e omissões
governamentai s.
Pontes de Miranda (Tratado das Ações, São Paulo. RT. 1970. t.1. p. 284) chegou
a afirmar que o proviJlleJltu jurisdicional" de lIIandamentu fica LI meio CWI/illhu,
entre o ato judicial (declarativo a forte dose) e o ato de administraçe/u. ,.
A ordem está embutida na decise/o. no provimentu jurisdiciol/al. E esta ordem
há-de ser cumprida, efetil'uda.
A categoria das açcies mandamentais foi caracterizada por Georg Kuttner, e
sobre a matéria assim se manifestou Leo Rosemberg ('Trufadu de Derec/zu Procesal
Civil', 1955, 11:36): .. Georg Kuttner ...... coloca, também, junto às selltenças de
prestaçe/o, constitutivas e de declaraçâo a categoria das "sentenças ordenativas",
entendendo como tal "aquelas sentenças nas quais o jlli:: du processo, sem tomar
uma resoluç'e/o sobre a relaç'üo de direito pril'udu que l/zes seITe de base, dirige a
outro órgiio estatal, a uma autoridade pública ou a lImfúncio/lúriu, (/ ordem cuncreta
de executar ou omitir lIm aW oficial .... GOldschilllidr ........................ acrescellta,
também, às sentenças de prestaçe/o as ordenativas ". Este últimu assim as definiu:
"'A ilÇc70 do mandamento' tellde a obter U/11 malldado dirigido (I ollfru ôrgüo do
Estado, por meiu de sentenç'a judicial" .
No Direito Brasileiro. Pontes de Miranda foi o grande defen~or da exist~ncia
das ações mandamentais e responsável pela ampliação da categoria. Em seu' Tratado
das Ações' (Tomo I, 1970, p. 122), ensina: "'A açiio mandamental' prende-se a aWs
que o jui;:. ou outra autoridade deve mandar que se pratique. O juiz expede o
mandadu, pori/lIe o autor tem pretellse/o (lU malldamellfo e exercendo a pretensc70
à tutela jurídica, propôs a açüu mandamental" .
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Destarte, quando há mandamentalidade, além de declarar e constituir ou desconstituir, ou condenar (cf. Lei na 5.021/66). há a ordem para que a AP proceda,
cumpra a suajimção, de acordo com o declaradu, o constituído e o desconstituído.
Nas medidas assecuratórias, em que há concessão de liminares ou antecipa~'ão
de tutela, não há, ainda. declaraçüo. constillliçüo, desconstituiçüo ou co/ulenuç(/o,
mas a urdem é para que a AP procedu. CUl7lpru a sl/(/.filll~·aO. como se tivesse havido.
O comportamento administrativo terá que se afeiçoar ao conteúdo do /I1(//zdamento.
Na fixação do conteúelo da realizaçüo de lilllinares e twelas antecipadas, é
básico sublinhar-se que, em relação aos atos judiciais mandamentais de controle,
não há execuçüo, no sentido científico do termo, existe cumprimento. mercê da
realizaçüu da ordem jlldicial, pelo próprio desti nat:trio da ordem judicial ou efetivação por meios coercitivos, autotutelares e sllbstitlltil'os.
Na apreciação dos requerimentos de Iilllinure.1 e tlltelas wztel'ÍpUllas, quando se
fala de Slll1Zl1Zaria cognitiu. de /10/1 plena cognitiu. as expres~ões são usadas em
sentido diverso da cugniçâo incolllpleta elo adia/ltal1le/lto de tlltela (que se verifica.
por exemplo, nos alimentus IJrOl'isúrios); e sim, como uma delibação, uma apreciação
inicial, uma verificação da presença elos pressupostos e requisitos que ensejam a
concessão. Não há adiantamelltu. ainda que parcial, da cugniçúu.
Mesmo no tocante às sentenças condenatúrias, a Reforma du Cúdigo de Processo Civil, pela Lei n° 10.444, de 07.05.02, evidencia a tendência ele substituição
da execução, pelo cumprimento ou efetivaçâu forçada. Expressiva, por exemplo, a
alteração do disposto no art. 644, que afastou a execuçâo judicial das sentenças
condenatórias de obrigações de fazer, não fazer ou de entrega de cuisa, que passaram
a ter efetivaçüo, sem necessidade de ajuizamento ele processo de execuçâo de sentença, tornando-a mandamental, com o objetivo de sua reali::.ação, mediante cumprimento ou efetivaçc/o forçada, nos termos dos arts. 461 e 461-A do CPC. Era
posição que já defendíamos no Fórum de Debates, realizado pelo Conselho de Justiça
Federal, em Camboriú, em 11.11.2000.

IV -

A tutela jurisdicional de segllrança

Conforme sistematiza Pontes de Miranda ('Co/llelltúrios ao CPC', Rio, Forense,
2" ed., 1959, V IlI: 293). há três categorias de pretellsDes ti ll/(ela jurídica; a pretensão
à tutela de cogniçâu (à sentença em sentido estrito); à pretensc/u à tutela jurídica à
execução; e a pretensãu à tutela jllrídica de segurança.
Evidencia o Mestre que a tutela jurídica de segurança abrange, não só a
asseguraçe/o quanto aos fatus. ou quanto ao processo; mas também no tocante à
própria pretensâu principal deduzida em juí::.u; ou seja, serve às duas outras tlItelas,
quer no sentido processual, quer no sentido do direito material.
Destarte, a tutela de segurança não é simplesmente conserl'ativa, mas pode ser
antecipadora ou inol'Gtiva.
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Não há, no caso, é U/Jtecipaçâu da coglllçau, da força semencial - p. ex.
declaratória, constitutiva - , mas de efeitos da decisâo. de uma parte. portanto. de
sua eficácia global.
Como salienta \Villiam Santos Ferreira ( 'TlIlela Antecipad(/ no .4/11bilO Recursal', São Paulo, RT. 2000, p. 132). mesmo na tutela untecipuda. não se adianto "u
'provimento judicial em si' (que dejlnirá a reluçüu jurídica)". mas wltecipwl/-se
.. efeitos do prm'ime/lto dejlnitivo" .
Antecipar, por isso, não é (/dio/l{([r a t//tela jl/rídico defl/litil'a,
Neste ponto, já frisava Pontes. mesmu a tutelo 1IIlIecifJuc!o nãu se cunfullde com
a cugl/içâo ou a execuçüIJ incumplellls. mas udiwllac!us. como haVia nas lI~'ües
executivas. na configuração do antigo CPC (arl. 298), pois que. nestas uç'ije,l, a
sentellç'u final só completu o eleme/ltu se/l[(!nciul já contido no despacho inicial. Na
tutela de segurança. a sellfen~'({ é independente do conteúdo da decisâo limin(/r.
mesmo quando esta wuecipa efeitos daquela,
Exemplifica Pontes \oP, e loc. cit., p. 315): "A penho/'(/ e u urresto dijerenciam-se em que aquela 'inicia (/ e.recuçüu', e esse apena.\' 'ussegllra'''.
Nas citadas aç(]es execlltil'as, do velho CPC (art. 298), havia o adiantamento
da execllçüo; na penhora, existe a prepa/'({ç'üo do execlIçiio; no arresto, no seqüestro
e na busca e apreensüo cautelares. ocorre o ([('(ll/te/lI/1/el/[o c/o ere('I/I'c1I1. da prestação.
Assim, a apreciGl;âu dos aspectosfúticus e jurídicus, inclusi ve de probabilidade,
de verossimilhança, embora chamada de 'sUlnmaria cognitiu', não se confunde com
as ações de cogniçâo incompleta ou parcial, pois que, nestas últimas, conforme
salientado. a sentença completa o elemento sentencia/ do despacho inicial.
A cautela é antecipatória, quando a segurança só é possível através da anlecipação dos efeitos da procedência da açüo principal.
Em verdade, portanto, a tutela jllrídica de seguranç'a nunca é juridicamente
satisfativa. porque nunca o provimento judicial inici(/I esvazia. mesmo p(/rcialmente,
a prestaçüo jurisdicioll(/I principal.
O que pode haver é a irreversibilidade fátim, que, no entanto, é, por vezes,
inevitável, sob pena de se esterilizar o instituto da tutela ulltecip(/da. a qual. na
literalidade da regra, só se exclui, nos termos do art. 273, .~ 2". se a 'irreversibilidwle' for do 'prol'illlellto ulltecip(/(Ir/. isto é. se juridicwllente irrecuperál'el
a situação anterior.
Assinala, por isso. Pontes (op. e vol. cit., p. 304) que às providências de
segurança se opõem as sati.ljátivas, satisf(/çüu só obtida na decisâo meritória.
Destarte, Iilllinares, caute/ures cOllser\'ativas. tutelas antecipadas, tutelas específicas liminares, atriblliçüo de efeitu recursal ,\uspensil'O e sU!Jstitlllivo ativo são
todas medidas tutelares assecuratúrias.
Daí, todas elas. é certo que com nuances gradatil'a,\', estarem submetidas ao
binômio da aparência do direito. Oll da l'erossiJl/ill/(//l~'a das alegações. e do 'periculum in mura'.
Em termos de j()rça - de efeito prepunderante - , as medidas de segurança
são objeto de pretensões mandamentais.
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À pretensão à tlllela jurídica à segunlll~'a 011 ussecumtâria correspondem, com
efeito, medidas que dão lugar a provimenlUsjudiciais essencialmente mandamentais,
que, ou acautelam faticamente, isto é. a prova do fato: ou fático-juridicamente. quer
assegurando a efetividade da prestação fillll/'G. caso essa seja deferida na sentença
final. quer garantindo a situaçi'Ío jus-factual do titular da pretensão, determinando o
imediato cumprimento da obrigação ou do dever que alende ao direilo ou interesse
do requerente.
Difere, o asseguramenlU. da cognição e da execuçâo.
Não há, como grifado. adiantamento da primeira, nem .\'({ti.lfaçüu do direitu ou
interesse, porque essa só se dá com a cugniç'úo e, se c()/l(lel1utfÍrill a senlença. com
sua efetivação. pelo cU/llpri/llento ou pela execlIçüo jiJl'çuda.
Na tutela wuecipada. o que se faz é ordenar-se, liminarmente. o cl/l/lpril/lenw
da obrigação ou do dever, por parte do sujeito passivo: ou assegurar-se, de outra
forma, a efetivaçúofórçlldu do direito do autor. para tanto. se necessário, tomando-se
as medidas concretas perti nentes.
Como não há ('()/ulelluçiio, não se pode falar - senão impropriamente. como
o próprio CPC o fazia (art. 273, 30, na redação primitiva) - de execuç·üo. O que
há é efetivação (termo que passou a ser usado. sob a reforma da Lei 11" 10.444, de
07.05.02), vinculando-se o malldamento. de modo imediato. ao direito lIIaterial em
jogo. Atinge-se, pois, o objeto lIlediuto da tutelo JlIrisdiciUlWI de/illilil'u, seja esta
condenatória-executória. seja I/lwulu/Ilental. seja cOlIstiwti\'a, seja dec!u/'(/tcJria.
A antecipação não é da tutela cogniti\'(/ ou executória, da prestação jurisdicional, mas a efetivação da prestação de direito material, que é o que o CPC chama
de 'efeitos da tutela pretendida'.
A mandamentalidade, na tI/teia antecipada. não é a da definitiva, mas da própria
decisão' inicio litis'.
No caso da Fazenda Pública, o cumprimento da ordem tutelar assecuratória
não é execução judicial: integra a execução administrativa.
Executar - realizar, tornar efeti vo. provém de 'executare', verbo freqüentativo
de . exsequi', de .sequi', seguir até o fim, levar a cabo, ulti mar, conseguir. proceder
judicialmente, punir, castigar.
Cientificamente, o executar, no campo processual, deve designar o processo de
efetivação da sentença condenatória.
Usar o termo em sentido largo, para rotular qualquer cumprimento, realização
de sentença ou de decisclo é acientífico. Deve evitar-se . execlIfar' ou . execuçüo',
para se nomear o atendimento ao . cumpra-se', à ordem. 'ExeCl/lur' mandado é termo
impróprio.
Difere, do cumprimento mandamental, a execução voluntária pelo adimplemento do devedor da sentença condenatória; e que por seu turno. se opõe à execuç'ão
forçada. Há um segmento intercalar: quando o devedor, uma vez já intimado com
a citação, no processo executório, atende à sua condenação.
Assegurar não é, processualmente, executar: não se trata de execução forçuda.
Às medidas assecuratórias cOlTesponde, em geral, a concessão de mandado:
ordem ou comando de prestar, sem adiantamento de cognição. Acautelam, sem ser

*
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por adiantamento cognitivu, sem ser por conta de jiltura cogniçüu. Enfim, antecipaçãu de efeitos não é adiWZlamento de cugnição ou de execuçãu.
Há, portanto, a pretensão a executar e a pretensüu a assegurar: àquela corresponde a execlIçüu da sentença; a essa, a medida pre\"t'l/til'({ adequada.
A prete/lsüu à tutela jurídica de segurança, nos casos de perigo IUI demora,
superou o princípiu da illtelferêllcia nu poder de uwrel/l sumente depuis da cumpleta
cugnição.
A . ratio' da seguranÇ"u está na diferença entre ({ulutelar e sutisfú::.er. As \"eze~,
parecem importar s([{i~júÇ"âu, como nos alilllentos /Jrol-isiunais (não há cauçüo nem
restituição), mas isso decorre da própria nclfure;:a da prestaçãu de direito material.

v-

As limitaç'ões LlS medidas assecurcttúrius ellljúce da fa::.enda pública

A matéria relativa à concessüo de medidas liminares, de cawelares, de tlllelas
antecipadas. em face de atos do Poder Público. tem de ser. diante cio exposto,
apreciada à luz da índole. da tradição e do sistema do Direito Público Brasileiro,
hoje encimado pela Constituiçüo Federal de 1988.
É assente a noção de que o Puder Judiciáriu exerce o controle dos atus gUl'ernamentais, sejam ({tos execwi\'()s, inclusive os wllllinistruril'os. sejam legislatil'os,
formais ou materiais.
Esse cuntrole - que faz parte do sistema de Feius e contrapesos - opera-se
nos termos CO/lstitucionais, e, daí. não afrontar o prillcípiu. atualmente normatizado
pelo art. 2é'. da Carta Magna Nacional. da independência e !zanl/uniu dos Puderes
Pulíticos.
Deita. esse poder de controle. raízes no princípio da ubiqüidade da justiça, que
também tem sido objeto de dispositivo constitucional. ora contido no incisu XXXV
do art. 5é'. da vigente Constitllição Brasileira. que veda. à lei. excluir da apreciação.
do Poder Judiciário, "Iesclo ou ameaça a direito" .
É de significativa relevância. reitere-se. a explicitação aditiva, na dicção da
regra, do cuntrole jurisdiciollal em face da .. ameaça" . o que constitui faceta fundamental da atuação. do Judiciário. no campo dos Direitos Público~ e Social. frente
aos riscos de lesDes irrepurúl'eis. ou de dijlcil repuraçIio. ao patrimônio nacional;
a direitos e interesses legítimos dos administrado~. dos contribuintes. servidores.
segurados e beneficiários da Previdência Social; e da comunidade. como um todo.
ou de segmentos seus. a envolver direitos e interesses individuais. homogêneos. ou
não, e transindividuais. difusos e coletivos.
Por isso. tem sido a tônica da História do Direito Brasileiro, desde a instalação
efetiva desse controle, a busca de remédius jurídicus específicos para sua realização,
e que atendam às necessidades de ejiciência, de eficácia, de celeridade, de il1lediatidade com referência à lesão ou à respectiva ameaça. com especial realce para a
tutela jllrídica de segurança.
Podemos concluir. portanto. com tranqüilidade. que qualquer regra que se coloque na contramão de tal evolução; que afronte o sistema da Carta Magna Nacional,
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em sede de controle jurisdiciol/al dos ([tus públicos, inclusive de n/edidus a.\securatórias mandafllentais, é constitucionalfllellle ilícita.
Nessa linha, é de afirmar-se a dissonância entre as limitaçües impostas ao
mandado de segurança e às cautelares (cf. arts. 51.' e 71.' da Lei 1/1.' 4.348/64: art. lI.',
§ 4!!., da Lei nl.' 5.021/66; Lei nl.' 7.969, de 22.12.H9 e Lei /lI.' 8.076, de 23.0H.iJU) e a
Constituição Federal.
A questão assumiu proporções nunca pensadas, com a edição das Leis nl.'s. 8.437,
de 30.06.92; 9.494, de 10.09.97, e da Medida Provisória /11.' 2.180-35, de 24.08.01,
que se manteve em vigor por força do disposto no art. r da Emenda Constitucional
n° 32/2001.
Outras disposiçiies limiw!il'Us ou one/,{{I/te.\ surgiram. como as da Lei n" 8.036,
de 11.05.90 (art. 29-B), acrescido pela MP n" 2.1iJ7--+3, de 2-+.UH.01. sobre saque de
movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS: da Medidu Pro\'isiÍria
nU 2.158-35. de 24.08.01. (art. 55: lRPF): Lei 1/" 8.1 J2/90 (art. 4-6. ~ 3°. acrescentado
pela MP n° 2.225-45. de 0-1.09.01: atualizaçào de valores e~tipendiais).
Reproduzamos, a propósito, parte do teor de decisflo do Ministro Celso de Mello
(Rcl. n° 1.575-1 - medida liminar, DJ de U5.00, n° 147-E, p. 47):

.. DECISÃO: 'O ordenamentu pusitil'o brusileiro 1ll/0 impede CO/1cessão de
tutela antecipada contra u Puder Públicu '. Esse elllendilllento - que admite
a antecipaçüu jurisdicional dos efeilos da tl/tl'la - rt'.llIlt(/ de Lllltori-;ac/o
magistério duutrináriu (Nelso/l Nery lunioll Rusa Maria Alldrude Nery,
'Códigu de Prucessu Civil Cumentadu', p. 752, item n° 26, 4 a ed., 1999,
RT; Sergio Sahione Fadei, 'Anteclpaçüo da TlItela no Processo Civil', p.
85, item /lu 25.1., 1998, Dialética: Carlos Roberto Feres, 'Antecipuçüo da
Tutela jurisdicional', p. 45, itl'lII nU 14, 1999. Saraiva; Reis Friede, 'Tutela
Antecipada, Tutela Específica e Tlllela Cautelar', p. 195/196, item nU 18,
5 a ec/. 1999, Del Rey; 1. E. S. Frias, 'Tutela Antecipada em face da Fazenda
Pública', 'in' Re\'ista dos Tribunais 728/60-79, 69-70; Dorival Renato
Pavan / CristiC/lze da Custa Carvalho, 'Twela Amecipada em face da Fazenda Pública para Recebimento de Verbas de ClInho Alimcl/((/r', 'in'
Revista de Processo 911137-169, 145v.). Na realidade lima vez atendidus
os pressupostus legais fixados no art. 273, I e lI. do CPC, !la redação dada
pela Lei n° 8.952/94 - e obsermdas as resTriç(jes estabelecidas I/a Lei n°
9.494/97 (art. 1°)_, tornar-se-(Í lícito uo mugistrado deferir a fllte!a antecipatória requerida conTra a Fazenda Pública. Isso .Iignij/ca. purtanto, que
juízes e tribunais - sem incorrerem em desrespeito à ejicácia vinculante
decorrente du julgamentu proferido pelo Supremo Tribunal Federal na
apreciação do pedido de medida cautelar formulado fia ADC-4-DF, Rel.
Min. Sydney Sanc!zes - poderãu antecipar os efeitos do Twela jurisdicional
em face do Poder Público, desde qlle o pnll'il7lento de cllltecipaçüo não
incida em qualquer das situações de pré-exclusüo referidas, tuxatimme/lte,
nu art.
da Lei nU 9.494/97. A Lei /10 9.494/97, ao dispor sobre o temu ora
em análise, assim disciplinou a qllestüo pertinente à alltecipaçüo da tutela
relativamente aos órgâos e entidwles du Poder Público: "Arr. 1" - Apli-
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cu-se U tutela antecipada prel'istanu.l' arts. 273 e 461 do Código de Processu
Ciril, o disposto nos uns. 5" e seu fJurágrufiJ IÍnico e ur!. 7" da Lei n" 4.348,
de 26 de junhu de 1964. e /lO art. J" e .Ieu .~ 4" da Lei n" 5.021. de U9 de
junhu de 1966, e nos arts. /", 3" e 4" da Lei /l" 8.437, de 30 de junho de
1992." O exame dos diplo11llls legislativus menciunadus no preceito em
quest(/o e\'ide/lcill que o lur/iciâriu. em tema de alltecipaçüu de tutela contra
o Poder Público, somente nelo pode deferi-Ia nus hipóteses que importem
em: (o) rec!ossijicoÇclo 0/1 eq/lipamçâo de sen'idores públic(}s: (b) conce.lsão de oUl7IenlU ou extellsclO de vantugens pecuniárias: ((') oUforga ou
acréscimus de vencimentos: (d) pagolllenlUs de \'enCimenlUs e \Wltagens
peclIniúria.\' a sen'idur público ou (e) esgO{(llllenlU, totol ou parcial. do
objeto do oÇao, desde que {(lI oÇao diga rnpeito. exclusi\·ulllente. (/ (Iuu!c/ller
das 11lcuérias ocima referidos. Daí (/ correta obser\'Uçiiu feitu pur Sergiu
Sahione Fodel ( 'AnTecijJa~'üo da TUfelu no Pruce.l.lo Ci\'il '. p. 85 e 87. item
n" 25.1, 1998. Dialéticu), que. (/PÓS des{({car ql/(: as res(riç'(jes legais au
deferillle/llU da tutela wlteópatúria apenas enjúti:ul/l o fato 'de ser inqllestionú\'el o seu ('obimento' (,o/ltm o Poder Público (pois, 'caso ('ollfrcírio
lU/O /7a\'(:ria neces.lid(/(Ie de a nO/'lnLl legol re.l/ringir o (/ue 1'.1'(0\1(/ explicitamente proibido ou vedado 'i. aS.lil1(/la (/ue LlS IilllÍwç'(jes illlpostu pela lei
/I" 9.494/97 (art. /") ape/las alewlUl/n as aç'(}es propost(/S contm a F(/:endu
Pública. que impliquem 'pogumentos LI scr\'idores públicos COIII u incorporu~'üu, em jál/w de !J0gWI/C/l(O, de \'wltugens .!ltllci()/wis \·elleid(/.\', eijuijJuruçôes salariais Ol/ rec!assijic(/(,;ijes'.

Os argumentos contrários à concessão da tutela ullTecipuda contra u Fazenda
Pública são. em síntese: a) se a sentença proferida contra a Fazenda Pública está
sujeita ao duplo gruu o!Jrigatório (art. 475, II e IIL do CPC), não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal. a décisão antecipatória. provimento-menor, não teria aptidão para produzir qualquer efeito; b) cuidando-se de
antecipação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. esta esbarraria. ainda.
no óbice do prec([fúrio, que requer, para a sua expedição. senten<;a judiciária (art.
100, 'caput'. da CF); C) o pressuposto negativo da irrncrsibiJidwlc. previsto no
§ 2 do art. 273 CPC. impediria a concess:LO da medida contra o Poder Público.
(Juvêncio Vasconelos Viana, . Execl/çe/o contm a Fa:endu Pública', São Paulo,
Dialética. 1998, p. 145).
Ora, o duplo grau de jurisdição é para a selltença de cugniçüo (art. 475, 1). e
não para a TI/tela de segu/,{/l1ç'u limin(/r, que tem como pressupostos, a (/II/e(/~'(/ de
violaçelo e o perigo ou risco de dallo. A Lei /lU 1U.259/U/, sobre luia[(los Especiais
Federais, excluiu, das causas de ljue trata, o reeXUllle I/eccs.lúriu.
Outrossim, repita-se. não se trata de selltellç'u judiciária, mas de decisüo assecuratúria, dotada de /I/(//ldwllclltalidade. e que n:lo está sujeita ao regime de precatórios.
Cabe sempre lembrar a Lei /l" 5.U21. de 0<).U6.66. sobre tl/wu/ai!o de segurUll~·({.
fundamental na evolução, do Direito Brasileiro. no tocante à oposição entre lIlanda266

mentalidade e condenuçiio, com referência à Fazenda Pública (v. nosso estudo, 'A
Natureza Mandalllental - Condenatória do Mandudu de Segurança', 'in' Revista
Forense 243: 28 e s.).
E a irreversibilidade. que, repise-se, quando existe. decorre da natureza da
prestação de direito l11uterial, é óbice que há ser sempre considerado 'ClI/lI granu
salis" .
Saliente-se, ademais, que a legislaçâo restritiva teve sua origem no período
ditatorial ou no de imperfeita democracia. Recorde-se que, por seu turno. a antiga
Lei n° 2.770. de 04.05.56. resultou de situação peculiar e excepcional, em que havia
acusações ao próprio Judiciário.
É mister, ademais. anotar, uma vez mais. que somente é sati.ljátiva a selltença
final, de modo que, também com reservas, devem ser tomadas as limitaç'ões com
base no satisfazimento lilllinar. que o § JO do art. 1" da Lei /lU /5.4J 7/92 , com a
cláusula do esgotamento, no todo ou em parte, do objeto da ação.
Grife-se que a remissão do art. 1" do Lei /l" 9.494/1.)7 a Lei /lu 8.437/<)2 é. tão-só,
ao 'caput' do respectivo urt. 1", não abrangendo o~ respectivos parágrafos (cf.
remissões ao art. 5°, e seu parágrafo único, da Lei nU 4.348/94; ao art. 1°, e seu §
4°, da Lei n° 5021166).
Finalmente. gostaríamos de reiterar nosso posicionamento sobre a incunstitucionalidade da suspenselu de lIIedida.\' por Presidellle.1 de Tribullal, conforme voto
nosso, no Plenário do TRF - 2a Região (Agravo Regimental na Petição de Suspensão
de Liminar n° 92.02. 16564-5/RJ. julg. em 17.12.92).

VI -

A efetivaçiiu das l1ledilfus assecllrutúrios elll fuce du júzefulll públicu

Fundamental é grifar-se que a tendência que se observa com as mais recentes
alterações do Processo Ci\'il Brasileiro (urts. 621. 624. 627 e 644) é a da I1wdificaçãu
do sistema de concretização dos lIledidas judiciais, inclusi ve execuç(iu de sentençus
de cognição, com a transformação das sentenças condel/utárius em l1ulIldwnentais,
efetiváveis independentemente do processo de execuçüo. necessário no caso de título
extrajudicial. Para o títulu judicial, prevalecem os regimes dos urts. 461 e 461 -A,
que cuidam da tutela específicu, na efetil'a~·c7(). por cumprimento ou medidas concretas judiciais, de limillures ou sentenças, nos casos cle obrigaçues dejá::.er, de nelU
jázer. e de entrega de coi.I(1.
Para a tutela alltecipada. o CPc. sob a reforma da Lei nU 10.444. de U7.U5.02,
passou a falar em efetivaç·ão. e não em execuçãu: art. 273. § JO. Quanto à tutela
específica, definitiva ou liminar, para as obriguç'ues de jú::.er. Ili'íO fa::.er e entrega
de coisa certa. a referência é a mesma: ur!. 461. § 5°. e 461-A . .§ 3 u .
É certo. que, na moldura da evolução já assinalada. a própria CF. em razão das
alterações que experimentou. passou, ainda que deI1lro de certos limites, e mesmo
em matéria de qllantia certa, da condenaç'üo e da execlIçi'ío, para o mandamento, o
cumprimentu e a efetiva~·a().
As Emendas Constitucionais nUs 30/2000 e 37/2002 alteraram. nesta linha. o
regime de precatúriIJs. contido no (lrt. lUU. e .9.9. da CF.
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o § r-A du urt. 100 11(/ CF, acrescentado pela Emendu Cunstituciullal /lU
30/2000. caracterizou como débitos de llUlure::a ali11lenlíóa. que têm tmtamentu
especial no tocante à ordem dos prcl'(uárius (art. 6° da Lei n° 9.469. de lU.07.97).
.. aqueles decurrentes de salárius. vencimcntos. proventos. pensões e suas cumplementações. benejfcios previdenciários e indeni::açiJes por mortc ou i1l\·alide::. jillldadas na responsabilidade civil. em I'irtude de sentença transi{({da el1/ julgado,"
Por seu turno, .9 3 deles excluiu os p({gwnentos de obrigaçiJes dcj/nid(/s em lei
como de peqlleno valor, que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal
deva fazer em virtude ele sentença judicial transitada em julgado: v. art. 17. l°. da
Lei na 10.259/01.
Quanto aos débitos referentes a benejfcios IJrel'iclenciários de assistência ~(!cial,
a dispensa de prccatário. isto é a atribuição de carúter I/lWu/wllell{({/ ~l selllenç·u. a
ser cllmprida, e nau execl/fw/a. dispuseram o UrI. 128 da Lei 11" 8.213. de 2-1.U7.Y1.
com a redação ela Lei nU 10.099, de 19.12.00, e (Ir!. r da mesma.
Assim. a Lei n° 10.259. de 12.07.01. que instituiu os JlIi::w/os Espcciais Cíl'eis
e Crimill({is no âmbito da Justiça Federal. conferiu carúter I1Ul/li/Wl1cll{({1 às sua~
sentenças. sejam elas referentes a obrigaç6es de jcr;('/'. núofá::er. entregar coisa. ou
pagar quantia certa. e. no tocante àquelas cujo ctl/1/primento importa em pugalllento
dessa, prevê o seqiieslro sati~:tàtivo.
Encontramo-nos na úrea das pre.\ta~·ões pusúi\'({s, . que sao as de fa::er, incluídas
as de dar'. se se trata da prestaçüo de ubjetos (PONTES. 'Tmtado de Direito
Privado'. São Paulo. RT. 3" ed .. 1984. XXII: (3). Em outras palavras: em sentido
largo o fa::er, quando se trata de prest(/~-{LU de ubje/O.\. abrange o duro
No que diz respeito ao cumprimento 'ad jitturtl/n', ele del'eres e ubrigações da
Fazenda Pública, ainda que tenham, por objetu. pecLÍnia. a sentença prolatada em
face da mesma, tem caráter mandamental, ordenat()riu, porque. jú aí, a faceta do
fazer prepondera sobre a subespécie do duro E o fa::er nada mais é. na hipótese. do
que o desenvolvimentu normal da ji/1/çüo executiva.
Daí, se, de um lado, os (l{rasados remuneratórios são objeto do processu de
execuçüo em referência, o pagamento dos vencimentos é objeto de cOII/ando sentencialmandamental, o que faz com que a sentença tenha o duplo caráter, condenatórío-lIlandalllen tal.
Dever ou obrigaçüu de fa::.er, porque a s~ntellça estarú orden(//u/o, conforme já
assinalado. que o Poder Público aja, doravante.licitwllellle. cllmprindo. regularmente. sua jimçelu.
Como se trata de urdem de cllII/prillzento (e. por isso. se cuida de del'er ou
obrigaçüu de fa::er, de agir, ou nelo fazer ou nüo ugir, enfim. de de.\empenlwr u
jilllÇÜO guvernamental). a recalcitrôncill, o desclIlllprill/l!llto acarretará a responsabilidade do agente rebelde. inclusive penal, políticu-ad11linistrutil"O (crime de responsabilidade) e cil'il, mesmo porque o prejudicado terá direito ao ressurcilllenlU
em face da pessoa governamental, sem prejuízo do pedido de inten·ençelo. se estivermos no âmbito estadual ou 11lullicipul.
Uma das questões é que se colocam é qual o crime praticado pelo autoridade
recalcitrante.
U
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A Lei n° 191, em sede de mwu/culo d~ s~glllWJç·u. dispunha sobre a hipótese,
em seu art. lO. parágrafo único, e o CPC, de 1939, no art. 327. A Lei 1.533/51 é
omissa. Como as anteriores aludiam a desobediência. referindo-se a 'sob p~na de
responsabilidade' para o agente público, e a 'sob pena de desob~diênci(l. pura o
privado delegatário'. há debates sobre se o crime seria aquele (art. 330 do C. Penal)
ou o de prevaricaçiio «(trI. 319), ou ainda, o de corrupção passiva (art. 317, § r )
- cf. Jorge Salomão, . ExeclIção', págs. 56/8 - , por se tratar de crime praticado
por funcionário público (cf. Seabra Fagundes, 'Controle', pág 309, nota 10; v. de
Nelson Hungria, na represo n° 2211. D. Jus!. de 16-5-60, tls. 5087/8: V. 'Comentários', vol. IX, págs. 377/8).
Como Relator, proferimos o seguinte acórdão (HC 93.02.01160-7 IES, 2" Turma:
DJ de 07.06.94): .. Penal e Procesu(/I Penal. Hab~as corpus. ~III que jigura. cumo
coatora. Junta de Conciliaçüo e Jlllgam~nto do Espírito Santo. Rcjeiçüu da pr~/i
minar de falta de jurisdiçüo da Justiça Fed~/'(//. e d~ remessa do feito (/(J Egrégio
TRT da respectiva regiüo. No mérito. ufástados os pacielltes nüo fWl7linac!os, cor/cessão parcial da ordem pura ufastar a cominação prévia de impuwçiio de crime
de desobediência. na hipótese de desclImprimento da ordem jlldiciul. Equiparação
dos economiários aos jÍlncionúrios públicos: art. 327. §
do CP, com a redação
da Lei nU 6.799/80. NeL'e.l'sidwle d~ \'enjinlç'üu ('onereTu, (lI/ando do e\'eIlTlIa! descumprimento. dwlas as peculiaridade s dos crimes de prevuricaç'(/o (arT. 3 19 do CP)
e de corrupçc!o passiva (arT. 3 I 7, § r), possíveis nu hipóteses. dada a inexistência,
no direito brasileiro. de delito específico para o contempt of (,our!."
Para Prefeitos, está previsto o crime - pe/l(/I - de respo/lsubiliduc!l.'. do urt.
XIV, do Decreto-lei flo 201, de 27.02.67.
No campo da ilicitude político-administrativo, citem-se os arTs. 155, VII, e 100,
§ 6°. da CF; e Lei n° 1.709. de 10.04,50. arts. 4 u VJl!; 12: 13 e 14.
Ainda no campo político, lembre-se o instituto da intervençüo, da União, nos
Estados ou no Distrito Federal, e dos Estados. nos Municípios (arts. 34. VI, e 35.
IV, da CF).
Por seu turno, a Lei nU 8.429. de 02.06.92, sobre il1/probidade administrativa,
há-de ser citada, em seu art. 11, e respectivo inciso 11,
Lembremos o disposto no arT. 14, V, e parágm(o único, du CPc. acrescentado
pela Lei nU 10.358. de 27.12.01, e segundo o qual ~ dever das partes e de todos
aqueles que, de qualquer forma, participem do processo" cumprir COIll exatidüo os
provimentos mandamentais e não criar embaraç'os à efetivaçâo de pro\'imentos
judiciais, de natureza antecipat()ria ou jinul": dever este cuja vio!aç'c!o ., constitui
ato atentatório ao exercício da jllrisdiçüu. pod~lJdo o Jui::.. sem prejuízo das sanções
criminais. civis e processuais cabí\'eis, aplicar ao responsál'el milita em lIlontante
a ser fixado de acordo CO/1/ a gr(/\'idade da conduta e /J(/O superior (I 20 c7c (vinte
por cento) do valor da callsa; nüo sendo paga no pra::.o estabelecido. contadu do
trânsito em julgado da decis(/o jlnal da causa, a multa será inscrita sempre como
dívida ativa da Uniüo ou do Estado."
Estamos no campo dos deveres e obrigaçDes de já::.a (e/ll sellTido largo. a
abranger todas as formas de agirjimciollul dos Poderes Públicos). sendo. portanto.
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hipótese de adoção da tutela específica (arts. 461 e 461-A du CPC). a envolver a
determinação de medidas de cUllcre[izaç'üo, tais como a busca e apreens,io, a remo..-ão
de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, o impedimento de atividade nociva, a
imissão na posse e outras, se necessário com requisição de força policial (§ 5°, do
art. 461).
Na ação de cumprimentu, o que há é a ordem para a adimplência, e, daí. a
mandamenralidade.
Se há descumprimento, inadimplência. tem de haver as medidas substitl/tivas
de efetil'ação, de auto-execlIforiedade, de autollltelajlldicial. através de illstl"llfl/entus
de concreti:açüo. além é claro. das dependentes de c()aç'üo illdireta, como as sWlç'fíes
civis, penais. políticas e wlnlinistrati\'(/s.
Se a aUlOridade administratil'a telll o poder de uutu-execlIforiet!ude. p()rque mio
o teria o jui:?
Como medida específica, no caso das medidas . illitiu liti.\·. para a espécie,
identifica-se o seqüestro. para atendimento do débito pecuniário.
Não se trata de penhura, renova-se. eis que não se está em processo ele execuç'ão
de sentença cundenatória, mas de decisúo nwndwllenwl e. portanto, nada tem a ver
com a impenhurabilidade de bens.
O seqüestro satisjátivo veio a ser consagradu, conforme citado. pela Lei dos
Juizados Especiais Federais.
Como o que se obtém com as medidas assecl/ratúrias em face dos Puderes
Públicos, é, afinal, uma urdem, para que, de acordo com a espécie de provimento,
o órgão ou organismo público - ou equiparadu - proceda nos muldes do conteúdo
do mandamentu, sempre teremos umjazer, um nüofazer, um entregar. e, daí, sempre
caber a tutela específica, com a obtenção do resultado que corresponde ao adimplemento da obrigação.
Para tanto, além das medidas coercitivas, de Ilatureza indireta, com a cominação
das sanções cíveis. penais e político-administrativas, existem, como anteriormente
referido, os instrumentos de auto-executoriedade, de autututela judiciária. de efetivaçãu direta do resultadu. mediante meios concretos. conforme referido: busca e
apreensão, imissão na posse, remoção e destituição de coisas, seqüestro de importâncias pecuniárias, impedimento do desenvolvimento de atividade, tudo, se necessário, com a cobertura da força pública.
Há os que admitem. por analogia com a 'Lei Antitruste '. Lei n° 8.884, de
11.06.94 (arts. 69 e s.), a adoção da illtervcnç'(/ojudici(/I, cUl1lnoll/euç'üo de rert"eiro.
para realizar a tarefa especíjica que cabia ao coutor (' Etecuç'üo de Sentença em
Mandadu de Segurança " Marcelo Lima Guerra, em ·Aspecto.\" Polêmicos e Atuais
do Mandado de Segurança " São Paulo, RT, 2002, p. 647 e s.)
Não cabe a efetivaçâo do resultado das obrigaç6es de dar qual/tia certa, referente à inadimplência em períudo pretérito. pois que. já agura. t:stal1los diante de
obrigaçãu por ilicitude, nascida da prática desta própria. e que tem, pur força de
dispositivo constitucional, procedimentos próprios, e que só cabem após u trânsito
em julgado, por força dos §§ r, 1 -A e 3" do art. 100 da Constituição Federal.
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Preleciona Pontes De Miranda ('Trutadu de Direito Privado'. São Paulo. RT.
3' ed .. XII:68): .. O devedor há de prestar o que prometeu. fIO tempo (nascimento
da obrigação. ou no prazo após u nascimentu se a favor du del'edur) e flU lugar
devido. Se não o faz incorre na obrigação por inadimplemento (({(OS ilícitos. atu-fatu
ilícito. fato stricto senslI ilícito). 'que n(/o se c()J~fitl1d(' com (/ obrigaçIIO de prestar.
que se violou '."
Aduz o Mestre: ... A ação de condenaçüo' slIpõe que aquele ou aqueles, a quem
ela se dirige, tenham obrudo 'CO/llra direito', que tenham causado dww e mereçam,
por isso, ser condenados ('col1-dwllIwre'). Nüo se \'(/i até à prútica do condano;
mas já se inscreve !lU mundo jurídico que houve a dwwçüo, de que se acusou alguém,
e pede-se a condenação. À açe/o executiva é que compete, depois. ou concomitantemente, ou por adiantal7le/ltu, levar ao plano fácticu o que (/ condenaçe/o estabelece
!1O plano jurídico" .
Está-se. pois. no campo da distinção entre, de Ulll lado. o crédito, sua et"etil'aç"i'iu,
a do direito à prestação; e, de outro, o direitu li gu/"(/ntiu. o direitu de execuç'ão
forçada sobre o patrimônio do devedor. Daí, o pagamento. neste último caso, não
corresponder ao exercício ordinário da função governamental, e não caber no âmbito
das liminares e tllte(a.\" a/ltecipadas, mas exigir a concessüo. a ser executada ou
efetivada
Sempre se entendeu que os alimentos não estavam ligados. apenas. ao direito
de família (parental e matrimonial). mas podiam pertencer ao capítulo do direito
das obrigações (Pontes de Miranda, 'Tratado de Direito Privado '. Rio, Borsoi, 3i!
ed., 1971, IX: 208). Os alimentos são de qualquer espécie: de direito de família; de
origem negociaI; em virtl/de de respo/lsabilizaç'üo: de direito público. Daí. a existência dos alimentos de Direito Adlllinistr(/tivu.
No tocante a liminares e llltelas antecipatórias. sempre dentro da moldura
mandamental de pagamentos 'ad futllntm', os débitos alimentícios oferecem conotações que lhes reforçam sua reali::.a~·ão.
Em termos de medida alimentcJr 'initio litis', no Direito Público, algumas
considerações devem ser feitas.
Vários são os caminhos para sua obtenção.
O primeiro é o dos alilflentos provisórios, tufela assecuratória especial, contemplada no art. 4° da Lei n° 5.478, de 25.07.68. e que pressupõe a prova da
"obrigaçiio de alimentar do devedor" (art. 2°). como tíllllo iniciul a permitir o
adiantamento (não antecipação) d(/ cogtli~'üo em decisüu lilllil/ur.
O segundo é o dos alimentos provisionais. nos termos do art. 852. especialmente
inciso lIl, do CPC, e que se caracteriza como lIledida mllle(ar.
O terceiro é o da tlltc!a antecipada. em processo de conhecimento. na configuração dos arts. 273 e 461, § 3". do CPC. quando. não sendo caso de caute/aridade,
tampouco o é dos alimentus provisórios.
Essas três vias são pertinentes ao controle jurisdicional da Administraçüo PÚblica a que se soma a liminar em mandado de segurunç'a, como quarta via.
A primeira trilha cabe. por exemplo. na hipótese de segurado ou beneficiário
da Previdência Social. que tem seu benefício suspenso inopinadamente: ou de
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pensionista. de servidor. a que S~lO pagos. apenas. SO(;~ da pensão. em afronta ao (lrt.
40, ,9 2", d(l CF.
A seglll/da. exemplificativumente. no caso do concursado. com direito ~ nomeação, e não investido no cargo, enquanto se desenrola a ação principal cogniti\a.
A tercl.:'iro. diante do sustentado neste estudo. tem por base o disposto no urt.
461. ,9 3". du CPc. em caso de algum reajuste a que tenha direito o servidor e que
não lhe tenha sido concedido.
A quarta. quando I:--.JSS suspende o pagamento de benefício previdenciário, sob
a alegação de fraude. mas sem o atendimento iL garantia do de\'ido processu legal,
A realização de cada um desses prul'iJnel/tos liminares tem seu regime próprio,
sendo todos de caráter 11101/(/011/1.:'1/[([/. com ordell/ expedida sob a UJl/ÚI/U\'C/o das
SQIlç'íics já indicadas. que. nos dois primeiros casos. pode ser a prisiio ci\'i/ (art. 735,
e §§ do CPC: arts. 18, 19 e 27 da Lei nU 5,478/68); e sempre sem prejuízo. na hipótese
de recalcitrâllcio da autoridade. das lI1edidus de al/tutule/a jl/diciária, de eji:til'Uç'üu
du pr(}\'imenro (cf. TRF - 2a Região, proc. 98,02.29173-0)
Cabem IilJlil/url.:'s e rl/re/us wllecipL/(/u,l, em casos de ({ç'iies dl'c!uf'(/liJrius e
cunstitll[il'us. porque a OU/til/ será. para que a cOlldl/w gOI'I.:'I'I/WI/l.:'lltU/ sej~l desenvolvida, como se a dec!amç'üu e a cunsrirlliç'(/o ou descolIsrituiçüu já tivessem tido
lugar.
Há hipóteses em que cabe IIlw/{ludo de segllral1ç'u cuntra u l10rma el/l tese, como
quando se trata de regra pmibiril'u. a qual. por si mesma Jú atinge o administrado.
Nos casos em que descabe o mandado contra a lei, por necessitar esta de ({(OS
de execuçc/u 'i/l cO/lcreto', tem pertinência o IIlUl/dudo de segllrctnç'a pre\'enril'o
contra tais atus de execllç'üo, quando, sendo a 110m/({ i/lcu/lstitllcio/lu/, estejam
presentes a ameaça e o jllsru receio de sua execução lesiva ao patrimônio jurídico
indi vidual.
Em ambas as situações, é possível a concessão de limi/lar,
No caso de prestaç'(/o de dec!araçâu de I'untade, (arts, 639 a 641 do CPC),
quando o obrigado seja o Estado, muitos sustentam que contraria a independência
e harmonia dos Poderes Políticos. o reconhecimento do cabimento da chamada
sentença de sllbs[illliçüo. mesmo que a obrigação de prestar a dec!uruçIio de I'u/ltude
derive da /I.:'i ou de cu/lfm[(} pre/illlil/ur.
Se se trata de obrigaçiiu co/ltmtl/a/, respeitados os poderes discricionais unilaterais, da Administração Pública, de encampação, de resilição unilateral de contratos,
será admissível tal espécie de sentença contra pess(}u udllli/lisrrutim plÍblicu,
Mas em termos de ({[IJ (pro\'illlentu) udlllinis[mtivo. ato de direito público
unilateral e imperativo, constituinte da função administrativa material e formalmente
considerada. a hipótese terá de ser analisada de per si.
Como se cuida de ubriguçüo de /ú::er (obrigação do Poder Público de nomear
aprovado em concurso. dentro de certo prazo, após a ocorrência de vaga), no caso
de fIIte/a w/recipuda. hú a I/Iw/dwlIel1tulidade. nos termo" jú visto",
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