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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA (TURMA) Nº
5000219-75.2020.4.04.0000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
AGRAVANTE: FATIMA REGA CASSARO DA SILVA

AGRAVADO: JUÍZO FEDERAL DA 13ª VF DE CURITIBA

EMENTA

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". MANDADO DE
SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS.

1. A concessão de liminar em mandado de segurança deve
ser reservada àqueles casos em que se acumulem os dois requisitos
previstos no art. 7º, III da Lei nº 12.016/2009, ou seja, além da
relevância dos fundamentos expostos pela parte impetrante, é necessário
que exista a demonstração inequívoca de risco de ineficácia da medida
postulada caso venha a ser concedida apenas ao final do julgamento do
processo.

2. A natureza emergencial da ação mandamental e, de
resto, das tutelas cautelares, submete-se ao crivo do magistrado, a quem
compete examinar a presença dos requisitos autorizadores da medida
emergencial.

3. Ausente os requisitos cumulativos do art. 7º III da Lei nº
12.016/2009, mostra-se inviável o deferimento da liminar pleiteada.
Hipótese em que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da
ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza
satisfativa do pleito.

4. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2020.
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Documento eletrônico assinado por NIVALDO BRUNONI, Juiz Federal Convocado, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante
o preenchimento do código verificador 40001582490v3 e do código CRC d195b945.
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