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Mandado de Segurança 

Mandado de Segurança 
 
 Fundamento legal: art. 5º, LXIX e LXX, da CF e Lei nº 
12.016/09  
 
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou 
"habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 
5º, LXIX, da CF) 
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Requisitos:  
1) Direito líquido e certo (prova pré-constituída) - 

documental não admite emenda 
Súmula nº 415 do TST  MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO 
INICIAL. ART. 321 DO CPC DE 2015. ART. 284 DO CPC DE 
1973. INAPLICABILIDADE.. (atualizada em decorrência do 
CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 
26.04.2016 
Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-
constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 
do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do 
"mandamus", a ausência de documento indispensável ou de 
sua autenticação.  
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O mandado de segurança é uma ação constitucional, de 
natureza civil, regulamentada em lei especial e destinada a 
tutelar direito líquido e certo contra ato praticado por 
autoridade pública.  
 
 
Natureza Jurídica do Mandado de Segurança 
(Writ/mandamus) 
 
Ação de conhecimento, sendo seu objeto mandamental, em 
que o juiz determina à autoridade coatora o cumprimento 
imediato da ordem. 
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2) Ato de autoridade - ilegal ou abuso de poder  
 
Prazo para ajuizamento: 120 dias (decadencial) 
 
Competência:  
1) Tribunais Regionais do Trabalho quando a autoridade 

coatora for: 
• Juiz do Trabalho – diretor de secretaria e demais 

funcionários 
• Juiz de Direito investido de jurisdição trabalhista 
• Juízes e funcionários do próprio TRT 
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1.2) TST (seus próprios atos) 
Lei 7.701/88 e Regimento Interno 
 
• SDC – Julga originariamente os mandados de segurança 

contra atos praticados pelo Presidente do Tribunal ou por 
qualquer dos Ministros integrantes da SDC; 

• SDI – Julga os mandados de segurança de sua 
competência originária; 

• OE – Contra os atos do Presidente ou e qualquer Ministro 
do TST, ressalvada a competência da seção especializada   
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1.3) Vara do Trabalho (EC nº 45/04) 
Artigo 114, inciso VI da CF de 1988, estabeleceu como 
competência da Justiça do Trabalho processar e julgar os 
mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, 
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua 
jurisdição. 
 
• Autoridade coatora Auditor fiscal do Trabalho (interdição 

ou embargos de obras)  
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Jurisprudência do TST sobre o cabimento do MS 
  
1) Não cabe de decisão transitada em julgado (Súmula 33 

do TST)  
 
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL 
TRANSITADA EM JULGADO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 
19, 20 e 21.11.2003 
Não cabe mandado de segurança de decisão judicial 
transitada em julgado. 
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2) Não cabe de decisão judicial passível de reforma 
mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido (OJ 
nº 92 da SDI II do TST) 
 
92. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO 
PRÓPRIO (inserida em 27.05.2002) 
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial 
passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que 

com efeito diferido. (O efeito diferido recursal ocorrerá 
sempre que o conhecimento do recurso depender da 
admissibilidade de outro recurso). 
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3) Não cabe de tutela provisória concedida na sentença 
(Súmula 414 do TST) 
MANDADODESEGURANÇA. TUTELAPROVISÓRIA CONCEDIDA 
ANTES OU NA SENTENÇA (nova redação em decorrência do 
CPC de 2015) - Res.  217/2017 - DEJT  divulgado em 20, 24 
e 25.04.2017 I – A tutela provisória concedida na sentença 
não comporta impugnação pela via do mandado de 
segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. 
É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso 
ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao 
relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal 
recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho 
do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015. 
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II – No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou 
indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, 
em face da inexistência de recurso próprio. 

 
III – A superveniência da sentença, nos autos originários, 
faz perder o objeto do mandado de segurança que 
impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela 
provisória.  
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4) Não cabe de decisão de homologação de acordo (Súmula 
418 do TST)  
 
Súmula nº 418 do TST 
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À HOMOLOGAÇÃO DE 
ACORDO (nova redação em decorrência do CPC de 2015) -
 Res.  217/2017 - DEJT  divulgado em 20, 24 e 25.04.2017 
A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, 
inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do 
mandado de segurança. 
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5) Não fere direito líquido e certo a concessão de tutela 
antecipada para:  
a) reintegração de empregado protegido por estabilidade 

provisória decorrente de lei ou norma coletiva (OJ 64 da 
SDI II).  
 

64. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO 
LIMINARMENTE CONCEDIDA (inserida em 20.09.2000) 
Não fere direito líquido e certo a concessão de tutela 
antecipada para reintegração de empregado protegido por 
estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva. 
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b) Reintegração de dirigente sindical (OJ 65 da SDI II) 
 
65. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO 
LIMINARMENTE CONCEDIDA. DIRIGENTE SINDICAL 
(inserida em 20.09.2000) 
Ressalvada a hipótese do art. 494 da CLT, não fere direito 
líquido e certo a determinação liminar de reintegração no 
emprego de dirigente sindical, em face da previsão do inciso 
X do art. 659 da CLT. 
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Exceção: suspensão até decisão final do inquérito para 
apuração de falta grave (OJ 137 da SDI II) 
 
137. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE SINDICAL. 
ART. 494 DA CLT. APLICÁVEL (DJ 04.05.2004) 
Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão 
do empregado, ainda que detentor de estabilidade sindical, 
até a decisão final do inquérito em que se apure a falta 
grave a ele imputada, na forma do art. 494, "caput" e 
parágrafo único, da CLT.  



Mandado de Segurança 

c) Reintegração do empregado quando demonstrada a 
razoabilidade do direito subjetivo material, como nos casos 
de anistiado, aposentado, integrante de comissão de 
fábrica, dirigente sindical, portador de doença profissional, 
portador de vírus do HIV ou detentor de estabilidade 
provisória prevista em norma coletiva. (OJ 142 da SDI II) 
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142. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO 
LIMINARMENTE CONCEDIDA (DJ 04.05.2004) 
Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de 
Juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a 
reintegração do empregado até a decisão final do processo, 
quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo 
material, como nos casos de anistiado pela Lei nº 8.878/94, 
aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente 
sindical, portador de doença profissional, portador de vírus 
HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em 
norma coletiva. 
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d) Obstar transferência de empregado (OJ 67 da SDI II) 
 
67. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA. ART. 659, 
IX, DA CLT (inserida em 20.09.2000) 
Não fere direito líqüido e certo a concessão de liminar 
obstativa de transferência de empregado, em face da 
previsão do inciso IX do art. 659 da CLT.  
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6) Não fere direito líquido e certo: - Penhora de dinheiro do 
executado, em execução definitiva (Súmula 417 do TST);  
Súmula nº 417 do TST 
MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM 
DINHEIRO (alterado o item I, atualizado o item II e 
cancelado o item III, modulando-se os efeitos da presente 
redação de forma a atingir unicamente as penhoras em 
dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 
18.03.2016, data de vigência do CPC de 2015) - Res. 
212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016 
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I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato 
judicial que determina penhora em dinheiro do executado 
para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e 
obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 
(art. 655 do CPC de 1973).  
II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, 
não tem o executado direito líquido e certo a que os valores 
penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio 
banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do 
CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973). (ex-OJ nº 61 da 
SBDI-2 - inserida em 20.09.2000).  
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7) Fere direito líquido e certo exigência de: 
 
 a) bloqueio de conta salário – CPC 1973(OJ 153 da SDI II) 
153. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. ORDEM DE 
PENHORA SOBRE VALORES EXISTENTES EM CONTA 
SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC DE 1973. 
ILEGALIDADE.(atualizada em decorrência do CPC de 2015) -
 Res. 220/2017, DEJT divulgado em 21, 22 e 25.09.2017  
Ofende direito líquido e certo decisão que determina o 
bloqueio de numerário existente em conta salário, para 
satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a 
determinado percentual dos valores recebidos ou a valor 
revertido para fundo 
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de aplicação ou poupança, visto que o art. 649, IV, do CPC 
de 1973 contém norma imperativa que não admite 
interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no art. 
649, § 2º, do CPC de 1973 espécie e não gênero de crédito 
de natureza alimentícia, não englobando o crédito 
trabalhista.                            
  
b)depósito prévio para custeio de honorários periciais (OJ 
98 da SDI II) 
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98. MANDADO DE SEGURANÇA. CABÍVEL PARA ATACAR 
EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DE HONORÁRIOS 
PERICIAIS (nova redação) - DJ 22.08.2005  
É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos 
honorários periciais, dada a incompatibilidade com o 
processo do trabalho, sendo cabível o mandado de 
segurança visando à realização da perícia, 
independentemente do depósito. 
 
Jus Postulandi: inadmissível (Súmula 425 do TST) Inclusive 
recurso da autoridade coatora. 
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•Súmula nº 425 do TST 
•JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE. 
Res. 165/2010, DEJT divulgado em 30.04.2010 e 03 e 

04.05.2010 
O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, 
limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do 
Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, 
o mandado de segurança e os recursos de competência do 
Tribunal Superior do Trabalho. 
 


