


DOUTA A 

"O cidadão tem direito líquido, certo e fun
damental à segurança, de pronto, se de
monstrar, em juízo, através de prova do

cumental, pré-constituída, os pressupostos cons
titucionais da segurança pedida." 

~ ''A processualidade do conceito de direito líqui-
do e certo pode adquirir importância decisiva para 
a compreensão do instituto do mandado de segu
rança." (Página 9) 

r ---------------------~ 

CADE suspende fusão 
A fusão Brahma-Antarctica, 

que cria a ArnBev, foi suspensa no 
dia 14 do corrente pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econô
mica- CADE. A decisão, inédita no 
País, vigorará até que a operação 
seja julgada pelo plenário daquele 

órgão, o que deve acontecer dentro 
de 120 dias, aproximadamente. 

Com essa medida, as empresas que 
formam a ArnBev ficam impedidas de 
desativar fábricas, demitir empregados 
ou unificar suas estruturas adrninistra
tivasoudedistribuição.Opresidentedo 

CADE, Gesner Oliveira, alirmou que 
a medida é cautelar e não constitui 
prejulgamento da fusão. De qual
quer modo, a decisão não 
deixou de constituir-se 
num duro golpe na 01uja 
de g/obalização. 

Multinacionais brasileiras 
Apesar da decisão liminar do Presidente FHC deixou claro que Clóvis Carvalho promo- y 

CADE que, de certa forma, inibe uma das missões da Pasta do Desen- verá mesclas de empre-~ 
tentativas de formação de empre- volvimento é, justamente, estimular sas que tenham grande 
sas multinacionais brasileiras, ao o surgimento dessas megafusões. escalaprodutivaequesejamcom
anunciar o seu novo ministério o Com o auxílio do BNDES o Ministro petitivas internacionalmente. 

~-----------------------------J 

DOUTR A 

Desconsideração da Pessoa Jurídica no 
Código de Defesa do Consumidor 

"Visa o presente trabalho a discussão do Ins
tituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica 
no que tange à sua aplicação ao Direito do Con
sumidor, tendo-se por base a previsão legal 
!!2~:'fi~ml~~;1 insculpida no art. 28 do 

Código de Proteção e 

- - -

D.efesa do Consumidor, 
Lei n2 8.078/90." 

(Página 3) 

Crlmn CORta141MIJ 
ln Vo a sançln 

"Diversas infrações 
que se encontravam em 
corpo de leis esparsas e 
eram consideradas con
travenções penais, com 
a nova lei passaram a ser 
consideradas crimes." 
(Página 12) 

Sinopse 
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Incidência Constitucional do Mandado de Segurança 
ANTÔNIO SOLJZA PRUDENTE 

Na conjugação das garantta-s-eons

titucionais da inafastabilidade da 

jurisdição e do pleno acesso à 

Justiça (CF, art. 5°,XXXN, a, e XXXV) coma do 

mandado de segurança individual e coletivo 

(CF, art. 5°, LXIX e LXX), para proteção de di

reitos líquidos e certos, não amparáveis por 

habeas data ou habeas corpus, que tenham 

sido violados ou estejam ameaçados de 

agressão por ato ilegal ou abusivo de autori

dade pública ou de agente privado no exer

cício de atribuições do Poder Público, confi

guram-se os pressupostos do mandado de 

segurança, como direito fundamental do ci

dadão, a ser exigido, liminarmente, pelo juiz 

ou tribunal competente, sem mais delongas. 
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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, di

reito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação pos

terior não é líquido nem certo, para fins de 

mandado de segurança. 1 

Observa, no ponto, com inegável acer-

"A processualidade 
do conceito de 
direito líquido e 
certo pode adquirir 
importância decisiva 
para a compreensão 
do instituto do 
mandado de 
segurança." 

to, o eminente processualista Ovídio 

Baptista que "para compreender o que o le

gislador brasileiro quer significar com a lo

cução direito líquido 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 líquido 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 líquido, no sentido de incontestável. 

Todo direito, depois de demonstrado, há de 

ser incontestável. O que o pode tornar 

ilíquido, no sentido de duvidoso ou incer

to, será a eventual dificuldade em que se en

contre 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 estabele

çam, existem ou não existem. O que a ciên

cia jurídica costuma indicar como direito 

certo ou direitos verossímeis são categorias 

que dizem respeito ao processo. São con

ceitos próprios do direito processual. Na 

dimensão do processo é que os direitos po

dem 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-
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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

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 artigo 273, 11, do CPC, com a reda

ção determinada pela Lei n° 8.952, de 13 de 

dezembro de 1994, quando o juiz pode e 

deve, a requerimento da parte, antecipar 

total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, 

existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança da alegação e fique carac

terizado o abuso de direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório do réu, 

determina-se o julgamento antecipado da 

lide, com sumariedade procedimental, si

milar à do mandado de segurança, de acor

do com a disciplina do artigo 330, I, do CPC, 

que ordena ao juiz conhecer diretamente do 

pedido, proferindo sentença, quando a 

questão de mérito for unicamente de direi

to, ou sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiên

cia, ainda que a decisão antecipatória da 

tutela, no espaço processual, não se confun

da com a s.entença que extingue o feito an

tecipadamente. 

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. 

que se refere Luiz Fux, "porque, ao preceito 

constitucional de que nenhuma lesão esca

pará à apreciação judicial, deve encaixar-se 

a tutela célere do direito material. O decur

so do tempo diante do direito evidente, sem 

resposta, por si só representa urna lesão. 

Ademais, a fórmula constitucional foi dita

da 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-

"Se o julgador já 
tem condições de 

saber, ao iniciar-se a 
demanda, que 

nenhuma 
contestação séria 

poderá ser 
contraposta ao 
direito líquido e 

certo, a legitimidade 
da tutela imediata 

torna-se um 
imperativo lógico e 

até mesmo 
constitucional." 

-
ção, conforme a demonstração da lesão seja 

evidente ou duvidosa. Essa visão constitu

cional não passou despercebida à doutrina 

gaúcha de Ovídio e Galeno 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 

Cuida-se, pois, de tutela de segurança e exauriente, decorrência mesmo da evidên-

de evidência, que reclama a exegese e apli

cação do princípio da justiça adequada, a 
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cia, diferentemente do que ocorre nos juízos 

de aparência (jumus boni juris) peculiares 

à tutela de urgência cautelar". 

Com vistas, assim, na vocação constitu

cional do mandado de segurança, que tem 

por finalidade a proteção de direitos líqui

dos e certos e, portanto, evidentes, a mere

cer, de logo, se presentes os pressupostos 

constitucionais, a tutela jurisdicional ante

cipada, de urgência e evidência, com natu

reza liberatória ou inibitória, na força de sua 

eficácia mandamental, potenciada consti

tucionalmente, não vejo como se possa ad

mitir, no espaço processual do mandamus, 

decisão judicial, in limine litis, com efeito 

puramente cautelar, baseada em simples 

aparência do direito pleiteado (jumus boni 

juris), mas, tão-somente será cabível, na 

instrumentalidade luminosa e satisfativa do 

processo de mandado de segurança, a an

tecipação dos efeitos da sentença de méri

to, que se pretende com natureza manda

mental, para realização plena e pronta da 

garantia fundamental de segurança do di

reito evidente, demonstrável de plano. 

A hermenêutica do mandado de segu

rança há de partir, necessariamente, do tex

to constitucional, que o consagrou como 

garantia fundamental do cidadão, imedia

tamente auto-aplicável (CF, art. 5°,§ 1°), em 

termo individual ou coletivo (CF, art. 5°, LXIX 

e LXX, a e b) com proteção de cláusula 

pétrea (CF, art. 60, § 4°, IV). contra as intro

missões indevidas do poder reformador e 

do legislador ordinário, a exemplo das in

terferências secantes da Lei na 1.533, de 

31.12.51 e suas congêneres (Leis n°s 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. (lZ) 
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