


ST J concede habeas corpus a acusado de 
tentar pichar clínica 

É assegurado ao adoles
cente, quando investigado pela 
suposta prática de ato infracio
nal, o direito de solicitar, em 
qualquer fase do procedimen
to, a presença dos seus pais ou 
responsável. Foi de acordo 
com essa norma do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
que a Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
concedeu habeas co1pus ao 
menor P.S.B.C., acusado de 
tentar pichar a parede de uma 
clínica em Botafogo, bairro da 
Zona Sul do Rio de Janeiro. 

O Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio deJaneiroman
teve a decisão do juiz da Se
gunda Vara da Infância e Ju
ventude da comarca da Capi
tal que aplicou a P.S.B.C., alu
no do 2° ano do Colégio São 
Zacharias, medida sócio-edu
cativa de prestação de servi
ços à comunidade. 

Inconformada, a defesa 
impetrou habeas corpus ale
gando inexistência de prova do 
crime e nulidade da confissão. 
Quando ouvido informalmen
te pelo Ministério Público, o 
menor mencionou ao agente 
sua intenção de praticar a 
pichação. Na ocasião, não lhe 
foi possibilitado pedir a 
presença dos seus pais ou 
responsável. Então, a confissão 
irregular foi usada como 
fundamento para a aplicação 
da pena alternativa. 

Ao conceder o habeas cor
pus, o Ministro Félix Fischer, 
relator do processo no STJ. 
entendeu que, ficando consta
tado que a formalidade prevista 
para a real ização do ato não 
foi observada e sendo eviden
te o prejuízo para o adolescen
te, o processo deve ser consi
derado nulo a partir dessa ir
regularidade. 

Suposto ganhador da Loteca perde ação 
contra Caixa Econômica 

A Terceira Thrma do Supe
riorTribunal de Justiça manteve 
a decisão do Jtibunal Regional 
FederaldoRiodeJaneiro,aqual 
nega a Antônio Macilon Barreto 
o direito de ser reconhecido 
como vencedor da Loteca. 

Antônio Barreto entrou com 
ação contra a Caixa Econômica 
Federal reclamando o direito de 
receber o prêmio do concurso 
Oll da Loteca do Certo e doEr
rado, realizado nos dias 7 e 8 de 
setembro de 1991. O apostador 
alegava ter direito ao prêmio de 
acordo com as antigas regras do 
jogo que, segundo ele, haviam 
sido alteradas sem ampla divul-
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gação ao público. 
No entender do STJ, porém, 

as regras do jogo não haviam 
sido alteradas e sim aperfeiço
adas para melhor comunicação 
ao público. Além disso, o 
volante no qual Antônio fez sua 
aposta trazia impresso no seu 
verso as regras, já aperfeiçoa
das. Em se tratando de loteria, 
que é considerada um título ao 
portador, vale o que está im
presso no cartão de aposta. 

Segundo o Ministro-rela
tor Ari Pargendler, "a solução 
poderia ser diferente, se tives
se ocorrido a alteração das re
gras do concurso". 

DOUTRinA • in LOCO • in VOGA • OPiniÃO DE 
in LEGIS • inSTÂNCIAS • inDICADORES 

N este artigo, Leonardo Dias Borges 
traz à baila que "As locações firma
das antes do início da demanda tra

balhista são eficazes; portanto, cumpre ao 
juízo executório e ao arrematante respeitá
las. Contudo, para que a imissão na posse 
não se opere de plano, e haja o respeito à 
relação ex loca to, ostenta a lei que o locatá
rio tenha cuidado de cumprir com certas for
malidades, já que o princípio que governa a 
matéria é no sentido de que a arrematação 
rompe a locação, conforme lições de Pontes 
de Miranda". Acompanhe o raciocínio do 
autor. (Página 10) 

Hipótese de incidência constitucional 
do mandado de segurança 

~!j~~~j "A República Federativa do Brasil, na vocação 
• constitucional de constituir-se em Estado De

mocrático de Direito (CF, art. 1°, caput), tem, 
como o primeiro de seus objetivos fundamen
tais, a construção de uma sociedade livre, jus
ta e solidária (CF, art. 3°, I) e, para tanto, garan
te às pessoas o pleno acesso à Justiça na deter
minação de que 'são a todos assegurados, in

dependentemente do pagamento de taxas, o direito de peti
ção aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ile
galidade ou abuso de poder (CF, art. 5°, xxxrv, a)'." Neste artigo, 
Antônio Souza Prudente discorre a respeito. (Página 4) 



Hipótese de incidência constitucional 
do mandado de segurança 

A República Federativa do Brasil, na 
vocação constitucional de consti
tuir-se em Estado Democrático de 

Direito (CF, art. 1 o, caput), tem, como o pri
meiro de seus objetivos fundamentais, a 
construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária (CF, art. 3°, De, para tanto, garante 
às pessoas o pleno acesso à Justiça na de
terminação de que "são a todos assegura
dos, independentemente do pagamento de 
taxas, o direito de petição aos Poderes Pú
blicos em defesa de direito ou contra ile
galidade ou abuso de poder" (CF, art. 5°, 
XXXI\!, a), sendo que "a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito" (CF, art. 5°,XXXV), impon
do-se, no plano dirigente da legislação or
dinária, o dever judicial de resolver com ra
pidez e eficácia, as lides, prevenindo ou re
primindo qualquer ato atentatório à digni
dade da Justiça (CPC, arts. 125, I a IV e 126), 
velando sempre, para que a lei, na 
materialização dos julgados, atenda aos fins 
sociais e superiores a que se destina (LICC, 
art. 5°). 

rm 13-38/4 

ANTôNIO SouZA PRUDENTE 

"Na lii=ão clássica de Lopes Meirelles, direito líquido e certo 
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado 
na sua extensão e apto a ser exercido no momento da 
impetra1=ão." 

Nessa ótica, afirma Ka
zuo Watanabe, com inegável 
razão, que "o princípio da ina
fastabilidade do controle ju
risdicional, inscrito no inci
so XXXV do art. 5° da Consti
tuição Federal, não assegura 
apenas o acesso formal aos 
órgãos judiciários, mas, sim, 
o acesso à Justiça que propi
cie a efetiva e tempestiva pro
teção contra qualquer forma 
de denegação da Justiça". 

A garantia constitucio
nal do mandado de segu
rança individual ou coleti
vo, para proteção imediata 
de direitos líquidos e certos, 
traz, na armadura eficaz da 
Lei Maior, a sobregarantia 
da auto-aplicabilidade ins
tantânea (CF, art. 5°, LXIX e 
LXX, a e b, e§ 1 °), outorgan
do ao Estado-juiz o poder
dever de antecipação da tu
tela mandamental, sempre 
que verifique, na sumariza

ção formal do processo devido, o "direito 
evidente" da parte, a reclamar imediato pro
vimento jurisdicional, na espécie. 

Na conjugação das garantias constitu
cionais da inafastabilidade da jurisdição e 
do pleno acesso à Justiça (CF, art. 5°, XXXI\!, 
a, e XXXV) com a do mandado de seguran
ça individual e coletivo (CF, art. 5°, LXIX e 
LXX), para proteção de direitos liquidos e 
certos, não amparáveis por habeas data ou 
habeas corpus, que tenham sido violados ou 
estejam ameaçados de agressão por ato ile
gal ou abusivo de autoridade pública ou de 
agente privado no exercício de atribuições 
do Poder Público, configuram-se os pressu
postos do mandado de segurança, como 
direito fundamental do cidadão, a ser exigi
do, liminarmente, pelo Juiz ou Tribunal 
competente, sem mais delongas. 

Nesta mira constitucional, vale dizer, 
que o cidadão tem direito líquido, certo e 
fundamental à segurança, de pronto, se de
monstrar, em juízo, através de prova docu
mental, pré-constituída, os pressupostos 
constitucionais da segurança pedida. 

Na lição clássica de Lopes Meirelles, di
reito líquido e certo é o que se apresenta 
manifesto na sua existência, delimitado na 
sua extensão e apto a ser exercido no mo
mento da impetração. Em última análise, 
direito liquido e certo é direito comprova
do de plano. Se depender de comprovação 
posterior não é líquido nem certo, para fins 
de mandado de segurança.1 

Observa, no ponto, com inegável acer
to, o eminente processualista Ovídio 
Baptista que "para compreender o que o le
gislador brasileiro quer significar com a lo
cução direito liquido e certo, a que a Cons
tituição de 1934 referia-se como sendo di
reito certo e incontestável, é necessário ter 
presente que todo direito, tanto que existen
te, haverá de ser "liquido e certo", pois seria 
um contrasenso lógico supor que alguém 
pudesse ser titular de um direito incerto. O 
mesmo se deve dizer da condição de ser o 
direito liquido, no sentido de incontestável. 
Todo direito, depois de demonstrado, há de 
ser incontestável. O que o pode tornar 
"iliquido", no sentido de duvidoso ou "incer
to", será a eventual dificuldade em que se 
encontre seu titular de demonstrar ao juiz 
que o direito realmente existe. Se ele existir, 
será invariavelmente "líquido e certo". Os 
direitos, enquanto categorias próprias dos 
diversos ramos do direito material, que os 
estabeleçam, existem ou não existem. O que 
a ciência jurídica costuma indicar como di
reito certo ou direitos verossímeis são ca
tegorias que dizem respeito ao processo. 
São conceitos próprios do direito proces
sual. Na dimensão do processo é que os di
reitos podem apresentar -se como "incertos" 
ou "ilíquidos", no sentido de controversos. 

A processualidade do conceito de direi
to líquido e certo pode adquirir importân
cia decisiva para a compreensão do institu
to do mandado de segurança. Por duas ra
zões fundamentais: a) se, no plano do di
reito material, todos os direitos são certos, 
dependendo apenas da maior ou menor 
disponibilidade de provas dos fatos que o 
constitui, de que possa valer-se seu titular, 
devemos concluir que toda classe de direi
tos pode ser amparada pelo mandado de 
segurança desde que o titular seja capaz de 
demonstrar-lhe a existência, através da pro-
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va dos fatos, que o tornam incontroverso; 
b) o direito que se revista da condição que 
o faz certo e incontestável, determina o tipo 
de procedimento sumário, próprio do man
dado de segurança. 2 

Nesse sentido, impõe-se concluir que, 
nos feitos judiciais, onde se comporte a an
tecipação da tutela jurisdicional, nos ter
mos do art. 273, 11, do CPC, com a redação 
determinada pela Lei no 8.952, de 13 de de
zembro de 1994, quando o juiz pode e deve, 
a requerimento da parte, antecipar total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendi
da no pedido inicial, desde que, existindo 
prova inequívoca, se convença da verossi
milhança da alegação e fique caracterizado 
o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu, determina
se o julgamento antecipado da lide, com 
sumariedade procedimental, similar a do 
mandado de segurança, de acordo com a 
disciplina do art. 330, I, do CPC, que orde
na ao juiz conhecer diretamente do pedi
do, proferindo sentença, quando a questão 
de mérito for unicamente de direito, ou sen
do de direito e de fato, não houver necessi
dade de produzir prova em audiência, ain
da que a decisão antecipatória da tutela, no 
espaço processual, não se confunda com a 
sentença que extingue o feito antecipada
mente. 

Disto resulta que o mandado de segu
rança, nos termos do comando ordinatório 
e protetivo-constitucional (CF, art. 5°, LXIX 
e LXX), comporta, sempre, na tipificação 
normativa de sua hipótese de incidência, a 
antecipação da tutela mandamental, por se 
tratar de uma garantia fundamental, em fa
vor do titular de direito evidente, apresen
tado à proteção judicial. 

Cuida-se, pois, de tutela de segurança 
e de evidência, que reclama a exegese e apli
cação do princípio da justiça adequada, a 
que se refere Luiz Fux, porque, ao preceito 
constitucional de que "nenhuma lesão es
capará à apreciação judicial", deve encaixar
se a tutela célere do direito material. O de-
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curso do tempo diante do direito evidente, 
sem resposta, por si só representa uma "le
são". Ademais, a fórmula constitucional foi 
ditada para "entrar em ação", tão logo 
descumprido o direito objetivo. Assim, des
respeitado o direito evidente, incide a ga
rantia judicial, que variará na sua efetiva
ção, conforme a demonstração da lesão seja 
evidente ou duvidosa. Essa visão constitu
cional não passou despercebida à doutrina 
gaúcha de Ovídio e Galena Lacerda. Ora, se 
o julgador já tem condições de saber, ao ini
ciar-se a demanda, que nenhuma contes
tação séria poderá ser contraposta ao direi
to líquido e certo, a legitimidade da tutela 
imediata torna-se um imperativo lógico e 
até mesmo constitucional (Ovídio, Curso, 
cit. v. 3, pág. 296, nota).3 

Nesse caso, conclui o eminente jurista, 
"a liminar é deferível mediante cognição 
exauriente, decorrência mesmo da evidên
cia, diferentemente do que ocorre nos juízos 
de aparência (fumus boni juris) peculiares 
à tutela de urgência cautelar". 

Com vistas, assim, na vocação consti
tucional do mandado de segurança, que 
tem por finalidade a proteção de direitos 
líquidos e certos e, portanto, evidentes, a 
merecer, de logo, se presentes os pressupos
tos constitucionais, a tutela jurisdicional 
antecipada, de urgência e evidência, com 
natureza liberatória ou inibitória, na força 
de sua eficácia mandamental, potenciada 
constitucionalmente, não vejo como se pos
sa admitir, no espaço processual do man
damus, decisão judicial, in limine litis, com 
efeito puramente cautelar, baseada em sim
ples aparência do direito pleiteado (fumis 
boni juris), mas, tão-somente será cabível, 
na instrumentalidade luminosa e satisfati
va do processo de mandado de segurança, 
a antecipação dos efeitos da sentença de 
mérito, que se pretende com natureza man
damental, para realização plena e pronta da 
garantia fundamental de segurança do di
reito evidente, demonstrável de plano. 

O processo célere do mandado de se-

gurança materializa, sem dúvida, uma ação 
especial de procedimento sumário, cujos 
elementos formadores e constitutivos estão 
vinculados e tipificados na hipótese de in
cidência constitucional, a saber: a) existên
cia de direito líquído e certo não ampara
do por habeas corpus ou habeas data; b) vi
olação ou ameaça de lesão a esse direito; 
c) a identificação de autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício· de 
atribuições do Poder Público, responsável 
pelo ato coator; d) a ordem mandamental, 
protetora e auto-aplicável, dirigida ao Es
tado-juiz, para que exerça o poder-dever de 
segurança, a que tem direito o impetrante 
dessa ordem, como garantia fundamental. 

A hermenêutica do mandado de segu
rança há de partir, assim, necessariamente, 
do texto constitucional, que o consagrou 
como garantia fundamental do cidadão, 
imediatamente auto-aplicável (CF, art. 5°,§ 
1 °), em termo individual ou coletivo (CF, art. 
5°, LXIX e LXX, a e b) com proteção de cláu
sula pétrea (CF, art. 60, § 4°, IV), contra as 
intromissões indevidas do poder reforma
dor e do legislador ordinário, a exemplo das 
interferências secantes da Lei no 1.533, de 
31.12.51 e suas congêneres (Leis nos 2.770/56; 
4.348/64; 4.862/65; 5.021 /66 e 9.494/97), a 
desafiar, no tempo, o comando dirigente de 
nossa Lei Suprema.o 

NOTAS 
Meirelles, Hely Lopes. Mondado de Segurança, 
Ação Popular, Ação Ovil Pública, Mandado de 
Injunção e Habeas Data, 12' ed. ampliada e 
atualizada pela Constituição da República de 
1988,RT/SP, pág.l3. 

2 Da Silva, Ovfdio A Baptista. Curso de Processo 
Ovil, voi.II,SérgioAntônio Fabris Editor, 1990, 
págs. 2721273. 

3 Fux, Luiz. Tutela de Segurança e Tutela de Evidên
cia, Ed. Saraiva, I" ed., 1996, pág. 58. 
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