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Nova Lei a Disciplinar o Mandado de Segurança  Data 11/08/2009 
 
 
Foi publicada, no Diário Oficial da União de ontem (10/08), a Lei nº 12.016 
disciplinando inteiramente o mandado de segurança com a revogação da Lei nº 
1.533/51. 
 
Dentre as diversas modificações, destacamos as mais relevantes: 
 

a) Está facultado ao juiz, ao conceder a medida liminar, a possibilidade de 
exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de 
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica de direito público (artigo 7º, inciso 
III). No passado, muito se discutiu se os juízes poderiam condicionar o 
deferimento de liminar (se presentes os requisitos para tanto) à prestação de 
garantia uma vez que, ao fazê-lo, tal ato equivaleria a negar a medida. 
Contudo, com a nova redação da Lei, entendemos que muitos juízes passarão 
a exigir a garantia de imediato, não sendo possível sustentar a ilegalidade 
desta constrição; 
 

b) Da decisão que conceder ou negar a medida liminar caberá agravo de 
instrumento (artigo 7º, § 1º). É possível a interpretação deste dispositivo no 
sentido de que o agravo somente pode ser processado sob a forma de 
instrumento, não havendo que se aplicar a modalidade retida nesta situação; 
 

c) Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação 
de créditos tributários e a entrega de bens e mercadorias provenientes 
do exterior (artigo 7º, § 2º). Com relação à vedação de deferimento da 
medida para compensação de tributos, a situação não é nova desde a edição 
do artigo 170-A do CTN; contudo, não mais se admite a concessão de liminar 
com o objetivo de liberação de mercadorias importadas; 
 

d) Foram trazidas para a nova lei algumas das disposições da Lei nº 8.437/92, 
dentre elas a possibilidade de, caso a execução da liminar ou da sentença 
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possam trazer grave lesão à ordem, saúde, segurança ou à economia 
públicas, ser concedida a suspensão da segurança pelo Tribunal competente 
a conhecer do recurso (artigo 15). Ainda, as liminares concedidas contra o 
Poder Público que tenham objeto idêntico poderão ser suspensas em 
uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos 
da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento 
do pedido original. A nosso ver, com tal dispositivo ficou muito mais fácil ao 
Poder Público cassar de uma só vez as diversas liminares deferidas em 
causas formuladas por contribuintes, quando versem a mesma questão, sem 
necessidade de fazê-lo de forma individualizada. 

 
 
Sendo o que nos reservava o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
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