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-Previsão Constitucional 

Artigo 5º, LXIX e LXX da CRFB. 

-Regulado pela lei 12.016 

-Cabimento: 

Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer 
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violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem 

as funções que exerça. ( MS repressivo e preventivo) 

-Pressupostos: Direito líquido e certo 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA 

AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.  
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“A noção de direito líquido e certoajusta-se, em seu 

específico sentido jurídico-processual, ao conceito de 

situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, 

suscetível de imediata demonstração mediante prova literal 

pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de 

Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência 

desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação 

probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.  
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3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
 

-Prazo para impetração 

 

Parágrafo único.  O exercício do direito previsto 

no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no art. 23 

desta Lei, contado da notificação.  
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Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança 

extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados 

da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.  

-Legitimidade passiva 

§ 1o  Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, 

os representantes ou órgãos de partidos políticos e os 

administradores de entidades autárquicas, bem como os 

dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no 
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exercício de atribuições do poder público, somente no que 

disser respeito a essas atribuições.  

§ 2o  Não cabe mandado de segurança contra os atos de 

gestão comercial praticados pelos administradores de 

empresas públicas, de sociedade de economia mista e de 

concessionárias de serviço público.  

-Não cabimento de Mandado de segurança- artigo 5º  

-Competência  
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Supremo Tribunal Federal: art 102, CRFB 

Superior Tribunal de Justiça: art 105, CRFB 

Tribunal Regional Federal: art 108, CRFB 

 

 


