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Resumo 

O estudo do mandado de segurança e sua utilização como instrumento garantidor 
de direitos trabalhistas é, ao revés do que se possa imaginar, um estudo complexo, 
pois, embora tal instrumento tenha uma participação restrita no direito do trabalho, 
representa uma das poucas, senão a única, forma de defesa eficaz contra atos 
arbitrários cometidos no trâmite do processo trabalhista. 

A exata dimensão do instrumento constitucional e sua aperfeiçoada utilização passa 
pela análise de sua constituição formal, sua história evolutiva, sua aplicação e 
análise de seus usos noutros países. 

Este notável instrumento de proteção aos direitos fundamentais tem aplicação no 
Processo do trabalho em razão de suas peculiaridades, que restringem a gama de 
recursos cabíveis das decisões interlocutórias, notadamente em razão do princípio 
da celeridade. 

No ProceSso trabalhista, as decisões interlocutórias não estão sujeitas a recurso, 
cabendo unicamente o registro de protestos, o que culmina com a renovação dos 
mesmos em sede recursal. Todavia, nem sempre as decisões judiciais expressam a 
rigorosa obediência da lei, podendo, por vezes, acarretar danos 21 ordem jurídica de 
uma das partes - ou de ambas - e tal prejuízo jurídico não pode ficar desamparado, 
mesmo porque, a própria Constituição Federal garante o acesso 2I jurisdição Para 
evitar lesão ou ameaça a lesão a direito (art. sO, XXXV da CF188). 

c claro que os princípios trabalhistas que incidem sobre a relação processual 
eficazes para impedir o alongamento da demanda, o debate sobre questóes 
Pontuais e preliminares, sendo praticamente todos os incidentes resolvidos na 
sentença. 

O mandado de segurança, no entanto, revela-se um instrumento de uso frequente, 
embora com admissibilidade limitada, em razão da própria essência do remédio 
heróico, que é a proteção a direito líquido e certo. 

Este estudo mostra os aspectos do instituto do mandado de segurança, ressaltando 
sua enorme modernidade, embora esteja por lei datada de 1951. 
Diversos institutos processuais como o da antecipação dos efeitos da tutela e 0 da 
suspensão dos efeitos da medida liminar em sede de ação cautelar OU açã0 civil 
pública, pela pessoa jurídica de direito público interessada ou pelo Ministério Público 
quando presentes determinados pressupostos, são exemplos da ~ S S U ~ Ç ~ O  dos 
eficazes elementos processuais do mandado de segurança no campo de outras 
ações. 

O trabalho apresenta-se dividido em duas partes. Na primeira se destacam os 
aspectos históricos e a evolução no Brasil e no mundo, além dos pontos principais 
no direito estrangeiro, principalmente como instrumento de controle de 
Constitucionalidade. 



A segunda parte do trabalho insere-se sobre os aspectos processuais, tentando 
abordar a posição da doutrina brasileira num apanhado comparativo e evolutivo até 
os mais recentes entendimentos. A preocupação com a solidez dos argumentos 
cientificos obrigou fosse perfilhada uma linha mais clássica da posição doutrinária, 
ressaltando o pretendido enfoque de aplicação do mandado de segurança como 
instrumento realizador de um dos mais sagrados direitos sociais do Homem, o direito 
do trabalho. 



Abstract 

The study of the mandamus and its use as warranting instrument of labor law it is, in 

spite of what can be thought, a complex study, therefore, even so such instrument 

has a little participation in the labor right, representing if not one of the fewest, the 

only one to form of efficient defense against acts in the proceeding of the working 

process. 

The accurate dimension of the constitutional instrument and its perfected use passes 

for the analysis of its formal constitution, its progressive history, its application and 

analysis of its others uses countries. 

This notable instrument of protection to the basic rights has application in the process 

of the work in reason of its peculiarities, that restrict the gamma of accepts resources 

of the interlocutory judgements, especially, in reason of the principie of the celerity. 

In the working process, the interlocutory judgements are not citizens the resource, 

fitting solely the registers of protests, what it culminates whit the renewal of the same 

ones in recur~al. However, headquarters, nor always the sentences eXpreSs the 

rigorous obediente of the law, being able, for times, to cause damages to the 

Juris~rudence of one of the parts - or of both - and such legal damage cannot be 

abandoned. same because the proper Federal Constitution guarantees the access to 

the jurisdiction to prevent injury or threat the injury the right. (article 5th, IUXV da 

CF). 

It is obvious that the working principies that happen on the procedual relation are 

efficient to block the allonge of the demand, the discussion about prompt and 

~reliminary questions, practically being ali incidents decided in the sentence. 

The mandamus, apears as an instrument uses frequently, limitless, accepted, in the 

reason of the proper essence of the heroic remedy, that is the protection of the liquid 

and certain right. 



This work shows to aspects of intitute of mandamus, emphatisizing its enourmous 

modernity, even so regulated by dated law of 1951. Many procedual justinian codes 

as of the anticipation of the effect of te guardianship and of the suspension of the 

effect of the restraining order in headquarters of action, for the legal entity of 

interested public law or for the public prosecution service when estimated definitive 

gifts, are examples of installation of the efficient procedural elements of the 

mandamus in the fiel of other actions. 

The work is presented divided in two parts. In the first one, the historical aspects and 

the evolution of Brazil and in the world has been destaqued, beyond the main points 

in the stranger jurisprudence, mainly as instrument of constitutionality controi. 

The second part of the work is inserted on the procedural aspects, trying to approach 

the position of the Brazilian doctrine in comparative and evolutive until recent 

positions. A concern with the solidity of the scientific arguments compelled Was a 

more classic line of the doctrinal position standing out the intended approach of 

application of the mandamus as complishing instrument of one of the most sacred 

social rights of the man, the right of the work. 



Introdução 

O mandado de segurança é um instrumento posto a disposição na 

Constituição Federal para "proteção de direito liquido 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 exercicio de atribuições 

do Poder Público" (artigo 5O, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988). 

A fruição do mandado de segurança guarda alguns requisitos cujo estudo 6 

imprescindível para sua correta impetração. O mandado de segurança tem USO 

contra atos da administração pública ou agentes que exerçam as atribuições desta, 

e sua utilização é limitada por diversos aparadores, que restringem seu cabimento. 

Em síntese, tais restrições ou limitações quanto ao uso do remédio heróico 

cingem-se aos seus requisitos de cabimento, à Iegitimaçao passiva e à natureza do 

ato combatido. Isso claro, com diversos desmembramentos possíveis, 0s quais 

serão objeto de estudo aprofundado. 

No campo do direito do trabalho, o mandado de segurança tem uma 

aplicação ainda mais limitada, haja vista a natureza dos atos praticados nas relações 

de emprego, conforme disposto no artigo 114 da Constituição Federal. Logo, 0 

principal uso do mandado de segurança no Direto do Trabalho volta-se à impetra@o 

contra atos judiciais ou atos administrativos, quando da competência dos tribunais e 

proferidos por autoridades da Justiça do Trabalho. Outrossim, com a edição da 

Emenda Constitucional no 45, de 08 de Dezembro de 2004, abriu-se uma nova 

Possibilidade de impetração de mandado de segurança na Justiça Obreira, em razão 

da ampliação de sua competência material para julgar "ações relativas às 

penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 6rgãos de 

fi~caiização das relações de trabalho" (inciso VII), bem assim, para processar e 

julgar mandado de segurança quando o ato questionado envolver matéria sujeita a 

sua jurisdição (inciso IV). 



O estudo do mandado de segurança no direito do trabalho poderia, com 

mais exatidão, ser dedicado à sua aplicação no processo do trabalho, visto que, até 

então, quase que exclusivamente, os mandados de segurança na Justiça do 

Trabalho são concedidos contra atos de juizes ou de órgãos de tribunais 

trabalhistas. Não obstante a análise sobre a alteração constitucional promovida no 

final do ano de 2004 e ainda não observada em termos práticos. 

c certo que antes da Constituição de 1946, a aplicação do mandado de 

segurança na Justiça do Trabalho sofria serios combates quanto a sua legitimidade, 

no entanto, a partir daquela Constituição, a inserção no texto do dizer "qualquer que 

seja a autoridade" dirimiu as dSividas, passando-se à bonança jurisprudencial e 

doutrinária a partir de então. 

Hodiernamente, o estudo deste instrumento eficaz contra abuso ou 

ilegalidade de autoridades, essencialmente as judiciárias, no campo do direito do 

trabalho, mostra-se interessante, merecendo um apontamento de sua evolução 

histórica no Brasil e no mundo, correlacionando-o a diversos institutos no direito 

estrangeiro, inclusive quanto a sua característica de controle de constitucionalidade 

difuso, trazendo suas principais características, pressupostos e sua natureza 
jurídica, dentre outras tantas importantes consideraç6es. 



PRIMEIRA PARTE 

DIREITO ESTRANGEIRO. 



CAP~TULO I - A ORIGEM HIST~RICA DO MANDADO DE SEGURANÇA 

A expressão "mandado de segurança" tanto se refere ao instrumento 

constitucional, à nomenclatura da ação propriamente dita, como à ordem expedida 

pelo juiz. Foi JOÃO MANGABEIRA que, em 1934, lançou o nomem iuris do instituto 

no Brasil. 

O instituto do mandado de segurança muito se assemelha, em sua origem, 

às açóes possessórias. Embora, atualmente, somente se pense na posse de bens 

corpóreos, remotamente, as ações possessórias destinavam-se à proteção também 

de outros direitos subjetivos. 

As "seguranças reais", "cartas de segurança" e "cartas testemunhiiveis", 

todas extraídas das Ordenações Filipinas, foram as primeiras ordens judiciais 

destinadas à garantia de direitos individuais ameaçados de lesão, de forma a 

impedir ou suspender os efeitos da priitica de certos atos. Tais ordenaçóes 

portuguesas traziam no Título CXXVIII, do Livro V, o seguinte texto: 

Segurança Real geralmente se chama a que pede às Justiças a pessoa, 
que se teme de outra por alguma razão. E se a Justiça da Terra, a quem for 
pedida, for informada, que a pessoa, que pede esta segurança, tem raz40 
justa de se temer, mandará vir perante si aquele, de que pede segurança, 
ou irá a ele, ou mandará 16 o Alcaide, segundo a qualidade da pessoa for e 
requerer-lhe-á da Nossa parte, que segure aquele, que dele pede 
segurança; e se o segurar, mandar-lhe-á disso um instrumento público, OU 

1 carta testemunhável, segundo for o julgador . 

OTHON SI DOU^ aponta as Ordenações Filipinas de 1603, que vigeram por 

200 anos em Portugal e tiveram grande influência no Direito Civil brasileiro, como 

origem remota do mandado de segurança. 

Considerando-se o regime monarquista português vigente à época das 

referidas Ordenações, as seguranças, emitidas pelos juizes - nomeados pelo Rei - 

' TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA DO 'IRABALHO. Ed. 
Ltr. 2" ed. p. 23 
2 SIDOU, J.  M. Othon. DO MANDADO DE SEGURANÇA. Revista da Fac. de Direito de Caruaru. 1985. 



não poderiam servir para coibir atos do monarca (num paralelo ao administrador 

público atual). Somente os particulares podiam ser alvo das seguranças reais. Tal 

limitaçao de legitimidade passiva nao decorria de norma expressa, mas do prbprio 
sistema político em vigor á época, qual seja: a Monarquia Absolutista. 

A Segurança Real era mais uma ordem do Monarca, proferida por um de 
seus juizes para que os direitos de particulares fossem assegurados, manifestando 

ainda mais a força do absolutismo real e sua interfergncia, de forma "legal", nas 

atividades e nos direitos de particulares. 

Com efeito, o VISCONDE DO URUGUAI ressaltou muito apropriadamente 

esta característica absolutista da monarquia lusitana e seus efeitos na 

impossibilidade de irresignação judicial contra atos administrativos, em seu "ENSAIO 

SOBRE 0 DIREITO ADMINISTRATIVO", Rio de Janeiro, vol. 1, 1862, p. 135, verbis: 

Nem qualquer autoridade ia ou podia ir de encontro ao que o Governo 
achasse de interesse público. Tinha este muitos meios para a fazer embicar 
no caminho que convinha, e era tão forte que nao podia ser, e não era, 
contrariado. Eram os juizes seus delegados e instrumentos e não havia 
divisão entre o Poder Judicial e Administrativo, que jaziam confundidos. 

Também RUI BARBOSA assenta que à época monarquista portuguesa, com 

a "identidade" nuclear do Poder Judiciário (antes denominavam menos tecnicamente 

Poder Judicial) e Administrativo, a possibilidade de se aventar um instrumento de 

segurança contra atos da administração pública seria impensável, tendo em vista 0 

contencioso administrativo. E tal poder de avocação de litígios contra a 

Administração Pública perdurou, no Brasil, até 1891, com a promulga~ao da 

República. Portanto, pode-se notar que a insurgencia contra atos do poder público 

num sistema monárquico era praticamente impossível. 

Veja-se que, ainda aqui, não há menção a que tipo de direito se estaria a 

proteger através do antigo procedimento português. Realmente não há ressalvas 

quanto ao direito a ser protegido, sendo que a "segurança" também era concedida 

através de uma espécie de carta real denominada "carta de segurança", que nada 

mais seria que uma expressa ordem do Rei dirigida a um particular com o objetivo 

de assegurar o direito de alguém. E tal direito assegurado pelo Rei não se restringia, 



como salienta MANOEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO, ao campo cível, mas também 

se estendia a esfera criminal. Ainda havia a "carta de seguro" que tinha aplicação 

unicamente no campo penal servindo para inibir que alguém, antes de passado em 

julgado o processo criminal, fosse levado à prisão, numa remota origem também do 

instituto do habeas corpus - sem se negar, é claro, a origem anglo-saxonica do 

instituto de proteção as liberdades.. 

As seguranças reais e as cartas de segurança eram portanto, expedidas 

pelos juizes em nome do Monarca com vista a impedir a lesão de direito de alguém, 

cometida por outrem, sendo este sempre um particular. É claro que, insisti-se em 

reafirmar, o sistema político de Monarquia Absolutista impedia que houvesse no 

sistema normativo uma "segurança" contra atos da Administração Pública que era, 

Para dizer-se resumidamente, exercida pelo Monarca. Entretanto, tal distinção no 

objetivo da impetração como modernamente admitido, qual seja, a defesa de atos da 

administração pública, não é capaz de afastar as similitudes que colocam as 

Ordenações Filipinas como a remota origem do instituto do mandado de segurança. 

J6 WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA3, sem descaracterizar a. 

essencia de ação possessória dos primórdios elementares do mandado de 

segurança, vai ainda mais longe em sua perseguição a origens do instituto, 

buscando efetivamente a origem nos direitos possessórios, OU melhor, nos 

instrumentos para a proteçao da posse. Referido autor aponta as INSTITUTAS de 

JUSTINIANO (Livro IV, Título XV, parhgrafo 10) que originalmente dispóe, literis: 

Prohibitoria sunt, quibus vetat aliquid fieri; veluti vim sine vitio possidenti, vel 
mortuum inferenti, ve/ jn sacro loco aedificari, vel in flumne publico ripave 
ejus aliquid fieri, quo pejus navigetur. 

Tal dispositivo, em síntese, dispunha sobre os interditos possessórios pelos 

quais o Pretor proibia que se fizesse alguma coisa, como "uma violdncia a quem 

possuísse regularmente, a quem quisesse enterrar um morto em lugar no qual 

CAMPOS BATALHA, Wilson de Souza. TRATADO DE DIREITO JUDICIARIO DO TRABALHO. Vol 11. 
Ed. Ltr. 1995, p. 255. 



tivesse o direito de fazê-lo, ou quisesse construir em lugar sagrado, ou fazer num no 

público, ou numa margem, coisa que prejudicasse a navegaçao '14. 

Destaque-se que, mais ainda à época do Império Romano, seria impossível 

imaginar-se uma segurança contra ato do Imperador ou de seus "delegados", logo, 

sempre a proteção era concedida a quem sofria lesão ou ameaça de lesão de 

particular. E ainda restrita a certos direito de posse. 

Não é de se estranhar que no Direito Romano, um dos tripés da civilização 

ocidental onde se fundamenta toda a estrutura de direito que, por sua caracteristica 

civilista, privilegia as coisas às pessoas, existisse um instrumento eficaz contra OS 

atentados a posse daquilo que 0s romanos tinham como de mais essencial - as 

coisas materiais. Não obçtante o interdito proibitório ter serventia para coibir lesões a 

direitos pessoais diversos. 

Do primeiro contorno de um instrumento que garantisse, de forma diversa da 

actio, pela sua rapidez procedimental e eficácia imediata a proteção aos direitos 

Possessórios é que se estabelece um paralelo histórico entre o mandado proibitório, 

extraídos dos interditos possessórios romanos, com o mandado de segurança em 

sua concepção moderna. 

Tais mandados proibitórios dos romanos tinham natureza de provimento de 

cognição sumária, com nítida característica cominatória, vez que o juiz atribuiria uma 

Sanção ao não cumprimento de sua ordem. 

Mais adiante, na Consolidaçao do Conselheiro ANTONIO JOAQUIM RIBAS~ 

a confirmação de tal assertiva: 

Se alguém recear que outro lhe queira ocupar ou tomar as suas coisas, ou 
ofendé-lo em seus direitos, poder& requerer ao juiz que o segure da 
violéncia iminente, expedindo mandado proibitório ao r6u e cominando nele 
certa pena para o caso de sua transgress~o. 

Op. cit. p. 255. 
5 Prof. Dra. ROSA MARIA ANDRADE B. NERY em sala de aula, na disciplina "Direito Civil à Luz da 
Constituição", ministrada no Curso de Mestrado em Direitos Fundamentais do UNIFIEO, 200 1 .  

in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 1866. P. 166 



FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA7, embora não negue a influência das 

Ordenações Filipinas, bem como das Manuelinas, na criação do mandado de 

segurança, especialmente no Brasil, reputa a verdadeira origem do instituto ao 

direito ang 10-saxão. Também THEM[STOCLES CAVALCANT18 esposa tal 

entendimento e, por seu turno, RUI BARBOSA9 também o fez, defendendo a 

manutenção do uso - comum à época - do habeas copus para proteção não 

apenas do direito de locomoção, mas de quaisquer direitos, numa concepção de 

uso tal qual se faz hoje com o mandado de segurança. 

c claro que não havia norma dispondo sobre o mandado de segurança 

quando RUI BARBOSA proferiu brilhante pronunciamento perante o Senado pela 

defesa da continuidade do uso do habeas copus para a finalidade descrita no 

par$grafo anterior. Embora longo, merece transcriçao o referido discurso, haja vista 

não apenas os aspectos históricos de direito, mas também pela eloquência, que 

tanto admiramos. Licença1': 

Agora, temos a reação contra o habeas corpus firmada em outro termo, 
depois que essa instituiçao passou pela transformação ampliativa que 
recebeu com o novo regime. Agora uma escola de índole restritiva o 
pretende circunscrever a uma esfera limitada como a sua antiga esfera, 
reduzindo-o às condiçbes de um recurso utilizado unicamente nos casos em 
que Se trate de acudir à liberdade de locomoção, de manter o que se chama 
liberdade corporal, de assegurar ao indivlduo a sua faculdade ordinhria e 
legal de se mover, de ir e vir, de entrar e sair. Eis ao que se reduziria O 
habeas corpus, amesquinhado pela interpretação constitucional com que 
alguns espíritos o interpretam no texto da Carta Republicana. Ora, S~S. 
Senadores, em apoio dessa hermeneutica eu não vejo senil0 a autoridade 
muito respeithvel, mas suscetível de erro como todas as autoridades, de 
alguns homens eminentes, um dos quais me merece especial consideração, 
com0 um dos mestres cujo saber, cuja competência jurldica ilustram o 
Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente, a questao nao se há de resolver 
pela autoridade: a questao resolve-se pela evidência literal dos textos. A 
questao está resolvida pelo confronto da letra das instituiçbes republicanas 
Com a letra das instituiçbes imperiais. Se a Constitui@o de 1891 
pretendesse manter no Brasil o habeas corpus com os mesmo limites dessa 
garantia durante o Impkrio, a Constituição de 1891 teria procedido em 
relação ao habeas corpus como procedeu relativamente à instituição do júri. 
A respeito do júri diz formalmente o texto constitucional: "E mantida a 
instituição do júri". O alcance dessa proposi@o na sua simplicidade é 
transparente. Quando se mantkm uma instituição, mantkm-se o que 
existem, mantém-se o que se acha estabelecido, mantém-se o que se 

7 
8 

in MANDADO DE SEGURANÇAE CONTROLE JURISDICIONAL. Ed. RT. 2a ed. P. 17 
in DO MANDADO DE SEGURANÇA. Ed. Freitas Bastos. 1936. P. 35 
in COMENTARIOS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA. 1933. P. 25 

10 in Discursos históricos no Senado: www.senado.gov.br 



encontra, consolida-se o que estava ... Não foi deste modo que procedeu a 
Constituição Republicana no tocante ao habeas corpus. No Império o 
habeas corpus não tinha instituição constitucional. Ele nasceu do Código de 
Processo pelo artigo 340, que definiu o habeas corpus nestes termos: "Todo 
cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou um 
constrangimento ilegal em sua liberdade, tem o direito de pedir um ordem 
de habeas corpus em seu favor". A proposição é clara: tem o cidadão o 
direito de pedir uma ordem de habeas corpus em favor daquele que estiver 
sofrendo uma prisão ou um constrangimento ilegal em sua liberdade. Aqui 
se acha claramente definida a natureza material da lesão a que o habeas 
corpus, no antigo regime, tinha de acudir com o seu remédio tutelar. Este 
recurso estava confinado ao caso em que a liberdade sofresse, por um 
constrangimento material, constrangimento que se definiu especialmente 
com a fdrmula da prisão. Era prisão pública ou privada a situação de 
ilegalidade a que o habeas corpus no antigo ,regime devia socorrer. 
Estritamente na mesma ordem de idéias a Lei no 2.033, de 1871, que 
acabou de dar a mesma instituiçao a sua forma definitiva, sob o antigo 
regime ... O constrangimento corporal, era portanto, a condição sine Qua 
non da concessão do habeas corpus. Ora, se o pensamento do constituinte 
republicano fosse o de conservar o habeas corpus na sua proposição 
definitiva, análoga As das legislaçbes inglesa e americana, não tinha 
Constituição Republicana mais do que dizer do mesmo modo que disse em 
relação ao júri: Fica mantida a instituiçao do habeas corpus definido nas leis 
imperiais. Que fez, porém, o legislador constituinte neste regime? Rompeu, 
abertamente, pela fdrmula que adotou na Carta Republicana, com a 
estreiteza da concepção do habeas corpus sob o regime antigo. A definição 
do habeas corpus na Constituição vigente é esta: "Dar-se-á o habeas 
corpus, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de 
sofrer violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder". Não se fala 
em prisão, não se fala em constrangimentos corporais. Fala-se amplamente, 
indeterminadamente, absolutamente, em coação e violência; de modo que, 
onde quer que suja, onde quer que se manifeste a viol6ncia ou a c0açã0 
por um desses meios, ai está estabelecido o caso constitucional do habeas 
corpus. Quais são os meios indicados? Quais são as origens da coação e 
da violência, que devem concorrer para que se estabeleça o caso legitimo 
de habeas corpus: legalidade ou abuso de poder. Se deu m lado existe a 
coação ou a violência, e de outro a ilegalidade ou o abuso de poder, se a 
coação ou a violência resulta de ilegalidade ou abuso de poder, qualquer 
que seja a violência, qualquer que seja a coação, desde que resulte de 
abuso de poder, seja qual ele for, ou de ilegalidade, qualquer que seja ela, é 
inegável o recurso de habeas corpus, que é o que se chama coação? Que é 
0 que se denomina violência? Coação, definirei eu, é a pressão empregada 
em condiçks de eficácia contra a liberdade no exerclcio de um direito, 
qualquer que esse seja, desde que no exercfcio de um direito meu, qualquer 
que ele for, intervém uma coação externa, sob cuja pressão eu me sinto 
embaraçado ou tolhido para usar desse direito, na liberdade plena de seu 
exercicio, estou debaixo daquilo que em direito, se considera coação. E 
violência? Violência é o uso da força material ou oficial debaixo de qualquer 
das suas formas, em grau eficiente para evitar, contrariar ou dominar o 
exercício de um direito. Creio que a definição não é incorreta. Toda vez que 
a ação do que se chama força, ou seja a das armas, ou seja a da violência, 
ou seja a de um decreto do poder, me ameaça ou me domina no exercicio 
de meu direito, estou sujeito força no sentido que em direito pode receber 
esse nome. Essa força pode se exercer sobre todos os indivíduos, não s6 
em caráter privado, mas igualmente em caráter político, uma vez que o 
direito exista , que seja verificado, que seja indiscutível, e que o paciente se 
apresente com o seu titulo ao tribunal detentor da autoridade, para 
conceder-lhe a ordem presewadora. Logo, O habeas corpus hoje se estende 
a todos os casos em que um direito nosso, qualquer direito, estiver 
ameaçado, manietado, impossibilitado no seu exercício pela intervenção de 



um abuso de poder ou de uma ilegalidade, desde que a Constituiç80 nao 
particularizou os direitos que, com o habeas corpus, queria proteger contra 
a coação ou contra a violência, claro está que o seu propósito era escudar 
contra a violência e a coação todo e qualquer direito que elas podiam tolher 
e lesar nas suas manifestações. 

RUI BARBOSA defendeu a tese do uso do habeas corpus como remédio 

constitucional contra qualquer ato arbitrário que causasse lesão a direito - a qualquer 

direito, já que o texto da Constituição de 1891 não fazia qualquer restrição ao uso de 

tal mecanismo. Entretanto, já se iniciava forte corrente restritivista que alimentava a 

idéia de que o habeas corpus deveria funcionar com sua fórmula original inglesa, ou 

seja, para proteger unicamente o direito de liberdade de locomoção. 

Não cabe, entretanto, manifestar neste item a evolução histórica do instituto 

no Brasil, a qual se verá no Capitulo II, adiante. 

Ainda na origem remota do mandado de segurança, como já dito, diversos 

autores imputam ao direito anglo-saxão o nascedouro do mandado de segurança. 

0 s  writ's em especial o habeas corpus, como o mais antigo de todos, são, Sem 

dúvida alguma, uma das fontes remotas das garantias individuais, hoje tão 

aperfeiçoadas. Existem ainda hoje no direito inglês e americano diversos tipos de 

writk, que serão analisados pontualmente quando se expuser, no Capitulo 111, sobre 

direito estrangeiro. 

Assumindo-se a influência do habeas corpus como fundamental para O 

surgimento do mandado de segurança, PONTES DE MIRANDA'' afirma que 0 

remédio garantidor inglês surgiu antes da Magna Carta do Rei João Sem Terra 

(12151, mas foi no reinado dele que nasceu o "verdadeiro fundamento da liberdade 

nacional inglesa"'*. PONTES DE MIRANDA afirma ainda que "não deixa dúvidas ao 

estudioso do direito inglês é que a carta de 1215 foi a pedra inicial do novo estado 

de coisas, para a Inglaterra, para as naçóes-filhas e para O ~omem" '~ .  

" in HISTORIA E PRÁTICA DO HABEAS CORPUS. Ed. Bokwesser. 1989. P. 59 
l2  HEINRICHS, Christoph. GESCHICHTE von ENGLAND. I. P. 422 apud PONTES DE MIRANDA, ibidem. 
P. 45 
13 Idem, ibidem. P. 45 
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Inegável portanto, conforme teoriza ALFREDO BUZAID'~, que o mandado 

de segurança teve como origem de seu escopo a tutela da posse e da propriedade, 

trazendo a visão privatista do Direito Romano, e disciplinando-o nas Ordenações 

Filipinas, com enorme influência do Direito Anglo-saxão, que contribuiu com os 

writ's, especialmente o habeas corpus, utilizado para buscar os efeitos similares ao 

do atual mandado de segurança. 

l4 in JUICIO DE AMPARO E MANDADO DE SEGURANÇA. Rev. Fac. Dir. USP. S. Paulo. 1961 .P. 56 



CAP~TULO II - ORIGEM E EVOLUÇÃO NO BRASIL 

A grande maioria dos juristas brasileiros, e outros de grande expressa0 

internacional como EDUARDO COUTURE e MAURO CAPPELLETTI, atribuem a 

criação do mandado de segurança, na forma como hoje conhecemos, ao gênio 

brasileiro, que adaptou diversos institutos alienígenas dando-lhes a definiçao e 

utilização atuais. 

Se a criaçao no nomem iuris deveu-se a JOAO MANGABEIRA com a 

inclusão do termo "mandado de segurança" na Constituição de 1934, artigo 113, no 

33, pode-se afirmar que o instrumento teve seu nascedouro na conjunção de 

diversas fontes. Como já visto, as Ordenações Filipinas portuguesas talvez sejam 

uma das fontes que influenciaram diretamente a criação do mandado de segurança 

brasileiro. Neste sentido, como já visto no capítulo anterior, as opiniões de OTHON 

SIDOU15, MANOEL ANTONIO FERREIRA FILH0I6 e menos peremptoriamente de 

FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA1', que coloca as Ordenações Filipinas num 

grau mais distanciado de influência, priorizando o direito anglo-saxão, Com Seus 

wnf's, como a maior das fontes originais do mandado de segurança brasileiro. 

PEDRO LESSAl8 afirma que foi uma adaptação do habeas corpus que P M ~  

sustentar a proteção jurisdicional de direitos não abrangidos pelos interditos 

proibitorios. 

verdade que a origem remota mesmo do mandado de segurança, ou de 

um recurso que visasse a proteção de direitos ameaçados de lesão por ato ilegal 

teve inspiração nos direitos possessórios, ainda a 6poca do Imperio Romano. 0 

interdito, a manutenção e a reintegração de direitos têm, embora limitada, uma 

grande aproximação com o escopo do mandamus, conforme afirma ALFREDO 

BUZAID19. 

15 Op. cit. 
l6 in MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. Cit. 
" in MEDIDAS CAUTELARES ... Cit. 
l 8  in DO PODER JUDICIARIO. 191 5. P. 297 
19 Op. cit. 



No sistema normativo pátrio, o mandado de segurança - atualmente previsto 

no plano constitucional no artigo 5O, inciso LXIX, da Constituição da República 

promulgada em 05/10/1988, no Título e Capítulo que tratam dos direitos e garantias 

fundamentais - mostra-se extremamente relevante para a manutenção de um dos 

princípios estruturais do Estado Brasileiro, posto no artigo l0 da Carta Política, bem 

como em seu Preâmbulo, qual seja: o Estado Democrático de Direito. 

Esta é hoje a principal função do mandado de segurança, de servir como 

garantia fundamental de direitos, consagrado e elevado a nível constitucional para 

proteção dos direitos contra atos do Poder Público ou de agentes no exercício das 

funções daquele. 

Entretanto, não foi sempre assim. O mandado de segurança, como já dito, 

em tal nomenclatura somente surgiu em 1934. Mais remotamente, a proteção a 

direitos lesionados (potencial ou efetivamente) era obtida pela via do Habeas Corpus 

- daí porquê alguns juristas remeterem sua origem ao direito anglo-S~X~O. 

Enquanto foi colônia de Portugal, o Brasil, sob o comando do Império, não 

Possuía um instrumento garantidor contra abuso ou ilegalidade de atos emanados 

do Poder. Havia os interditos proibitbrios que tinham utilização contra atas de 

particulares para proteção não apenas do direito à posse de bens corpbreos, mas de 

direitos diversos. Como já sublinhado, na colaçao de texto do VISCONDE DO 

URUGUAI, não havia como impugnar-se ato do Governo, pois tanto 0 poder 

Judiciário como o Administrativo eram, de fato, exercidos pelo Soberano. 

Havia ainda no Brasil o contencioso administrativo, onde as demandas 

contra a administração pública eram por ela mesma decididas, podendo ainda, as 

intentadas perante o Poder Judiciário, ser avocadas para decisão da Administração, 

quando lhe conviesse. Essa situação de impossibilidade de se combater os atos 

administrativos pela via de um instrumento eficaz como é hoje o mandado de 

segurança, perdurou até 1891. 

A partir de 1891, consagrou-se na Constituição Republicana o instituto do 

habeas corpus, passando a ser utilizado na forma como preconizou RUI BARBOSA 



em seu pronunciamento - transcrito no capitulo anterior -, ou seja, como 

instrumento de garantia de direitos. 

Com o fim do Império e a proclamação da República termina a era da 

impossibilidade de se aviar medida judicial contra ato da administração pública, 

abrindo-se então, com o fim do contencioso administrativo, as portas do Poder 

Judiciário para a apreciação e julgamento dos interditos e dos habeas corpus 

impetrados contra - também - atos da Administração Pública. 

Em 1914, "ao elaborar o projeto de revisão constitucional, ALBERTO 

TORRES encontrou oportunidade para sugerir a instituição de uma providencia 

jurisdicional, distinta do habeas corpus e dos interditos possessórios, destinada a 

fazer respeitar, de maneira preventiva, os direitos individuais, públicos ou privados, 

ameaçados por ato de particular ou do próprio Poder Público, a ser deferida quando 

nenhum outro instrumento especial fosse apto para esse fim. A denominação 

mandado de garantia, que atribuiu a esse rembdio, tomou-a por empréstimo a MEL0 

FREIRE, que a utilizara quando da feitura do seu Projeto de Código Criminal 

Em 1922, o Ministro MUNIZ BARRETO, inspirado no juicio de amparo 

mexicano justificou, em pronunciamento feito no Congresso Jurídico realizado pelo 

Instituto dos Advogados Brasileiros, a necessidade da impiementa~ão de um 

instrumento em nosso direito positivo, nos moldes daquele amparo. Ainda naquela 

b~oca,  0 amparo tinha uma forte conotação de direito possessório, notada pela 

utilização do termo "reintegrar o direito violado" na referida apresentag0 do ministro. 

Eis um trecho do discurso, verbis: 

O incremento da vida judiciária e a necessidade de soluçao rápida de certas 
situações de anormalidade, apreciáveis de plano pelos tribunais e 
incabíveis no remédio do habeas corpus, exigem a criação de um instituto 
processual capaz de reintegrar o direito violado. 

A proposta do Ministro MUNIZ BARRETO que de um lado mostrava-se 

restritivista, limitando a ação do habeas corpus à proteção da liberdade de 

20 TEIXEIRA FILHO, MANOEL ANTONIO. Op. cit. P. 27. 
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locomoção, de outro era progressista, na medida em que sugeria a criação de um 

novo mecanismo para proteção de direitos outros. No galope desta "proposta" 

seguiram-se inúmeras outras, dentre as quais os projetos de lei apresentados por 

"GUDESTEU PIRES ("mandado de proteção e de restauração") - 1926, AFMNIO 
DE MEL0 FRANCO ("mandado de reintegração, de manutenção ou proibitório") - 
1927, MATOS PEIXOTO ("ação de manutenção") - 1927, ODILON BRAGA ("ordem 

de garantia"), BERNARDES SOBRINHO ("mandado proibitório"), CLODOMIRO 

CARDOSO ("mandado de reintegração") e SERGIO LORETO ('mandado 

aS~ecuratÓrio")"~~. 

Entretanto, nenhum destes projetos p6de ser abarcado pela reforma 

constitucional. Em que pese o esforço do então Relator-Geral HERCULANO DE 

FREITAS2' no sentido de demonstrar a necessidade de criação de novos 

mecanismos capazes de reparar ofensas a certos direitos de forma rápida e eficaz. 

Foi a Revolução de 1930 que impediu a inserção de mecanismos de garantia no 

sistema normativo brasileiro, em razão da suspensão dos trabalhos legislativos. 

Com efeito, somente com a promulgação da Constituição de 1934 é que 

surgiu 0 mandado de segurança, tanto com essa denominação, como na forma mais 

ou menos similar à atualmente existente. Como já dito, a criação do nOmen iuns 6 

atribuída a JOAO MANGABEIRA cujo projeto muito se assemelhou a0 proposto Por 

THEM[STOCLES CAVALCANTI. Com algumas alterações, a proposta foi aprovada 

passando a constar no artigo 113, no 33, da Constituição da República de 1934 0 

seguinte texto, verbis: 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no pais a inviolabilidade dos direito concernentes à liberdade, à 
subsisténcia, à segurança individual e 4 propriedade, nos termos seguintes: 
.......................................................................................................................... 
33 - Dar-se-á mandado de segurança para a defesa de direito, certo e 
incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional 
ou ilegal de qualquer autoridade. O processo será o mesmo do habeas 
corpus, devendo sempre ser ouvida a pessoa de direito público interessada. 
O mandado não prejudica as ações petitórias competentes. 

2' TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Op. cit. P. 28 
22 Idem, ibidem. P .  29 



Embora o procedimento viesse regulado por ordem constitucional, da 

mesma forma que o procedimento do habeas coqus, não havia norma infra 

constitucional específica, o que surgiu somente em 1936, com a edição da Lei no 

191, de 16 de janeiro de 1936. 

A esta adaptação criativa de um instrumento novo e desvinculado - por seus 

objetivos próprios - do habeas corpus, mas com a assunção de seu procedimento 

eficaz e rápido, é que se deve a originalidade do mandado de segurança brasileiro. 

E, como dito alhures, tal fato é reconhecido por inúmeros juristas de peso, como os 

já mencionados EDUARDO COUTURE23, MAURO CAPPELLETT124, e ainda pelo 

mexicano HECTOR FIX-ZAMUND1025. 

Como se depreende do artigo 1 13, no 33 da Constituição de 1934, eram 

fn~itos os pressupostos para admissão do mandado de segurança. O principal deles 

era a existência de um direito "certo e incontestável1' a proteger. Numa relação com O 

direito líquido e certo, pode-se afirmar que a liquidez de um direito 6 mais auferível 

que sua incontestabilidade, mas não se pode renegar a lucidez da norma, pois foi O 

próprio Ministro MUNIZ BARRETO quem propds, quando tratando do procedimento, 

que 0 fato exposto na petição inicial deveria acompanhar documentos que 

Provassem de forma absoluta a existência do direito, utilizando inclusive OS termos 

"certo e líquido" relacionando-os ao fato, rn continuidade do pronunciamento jd 

supra mencionado. Portanto, reputava-se já em 1934, como pressuposto para a 

admissão do mandado de segurança, a certeza do direito, provado iuri et de iun, 

Para que se pudesse prestar a garantia mandamental. 

0 ato a ser atacado pela via do mandado de segurança em 1934 era aquele 

incontestavelmente inconstitucional ou ilegal. Com isso, o constituinte eximiu da 

órbita do controle jurisdicional o ato administrativo discricionário puro, deixando livre 

a autonomia dos poderes. E por fim, ainda quanto aos pressupostos, a legitimidade 

23 
in LAS GARANTIAS CONSITUCIONALES DEL PROCESO CIVIL. Buenos Aires. EDIAR. 1948. 

24 in CONTROLE JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NO DIREITO COMPAR4DO. 
Trad. AROLDO PLÍNIO GONÇALVES. Fabris. 1984. 

25 in MANDADO DE SEGURIDAD Y JUICIO DE AMPARO, IN TRES ESI"I'DIOS SOBRE EL MANDADO 
DE SEGURIDAD BRASILENO . MBxico. 1963. 



passiva era, em certo sentido, ampla, ou seja, "qualquer autoridade" poderia sofrer a 

impetração. Todavia, os agentes de pessoas juridicas de direito público estariam 

fora da esfera do remédio heróico. 

Seguindo a ordem cronológica, após a adoção pela Carta de 1934 do 

instituto do mandado de segurança, mantendo-se o habeas corpus para proteger o 

direito a locomoção e os interditos dirigidos à proteção da posse de bens corpóreos, 

veio a Lei no 191136 (íntegra no ANEXO - Legislação histórica) que disciplinou, na 

esfera legal, o procedimento do mandado. O parhgrafo unico do artigo l0 da Lei no 

19113626 estabeleceu a definição legal de autoridade, ampliando o espectro de 

legitimidade passiva do mandado. 

Outros aspectos da lei foram o estabelecimento da competdncia judiciária 

Para determinados atas: I) da Justiça Federal: contra atos do Presidente da 

República, de Ministro de Estado ou de seu presidente - à Corte Suprema; /I) contra 

atas de quaisquer outras autoridades federais, inclusive legislativas, e de entidades 

autárquicas, institutos ou empresas que dirijam ou explorem serviços criados e 

mantidos ou delegados pela União - aos tribunais ou juizes federais de primeira 

instãncia. Também estabeleceu aquela norma, as hipóteses de cabimento, 0 Prazo 

decadencia1 para impetração, a legitimação concorrente de terceiros, dentre outros 

detalhes do procedimento. 

Com a outorga pelo então Presidente da República GETÚLIO VARGAS, em 

10 de novembro de 1937, da nova ConstituiçBo Federal, restou suprimido o instituto 

do mandado de segurança do gmbito constitucional, perdendo o remédio seu status 

de garantia Constitucional e permanecendo unicamente no piano infra c o n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l ,  

na medida em que a Lei no 191136 permaneceu inalterada. 

0 Decreto no 6, de 16 de novembro de 1937 (íntegra ANEXO - Legislação 

histórica) restringiu sobremaneira as autoridades submetidas a controle de seus atos 

26 Lei no 191136. Art. l0  Dar-se-á mandado de segurança para defesa de direito certo e incontestavel, ameaçado, 
ou violado, por acto manifestamente inconstitucional, ou illegal, de qualquer autoridade. 
Paragrapho unico. Consideram-se actos de autoridades os das entidades autarchicas e de pessoas naturaes ou 
juridicas, no desempenho de serviços publicos, em virtude de delegaçiío ou de contracto exclusivo, ainda quando 
transgridam o mesmo contracto. 



pelo Poder Judiciário, via mandamus, além do que, ilustre-se, ter sido este diploma o 

veículo que pretendeu extinguir (o fez por certo prazo de tempo) a Justiça Federal no 

Brasil27. O regime político ditatorial do Presidente VARGAS mostrou-se evidente ao 

inibir, por este decreto, a impetração contra ato do Presidente da República e dos 

Ministros de Estado. A medida, então, tomou a feição das remotas "seguranças 

reais1', quando o cabimento da segurança somente tinha lugar contra atos de 

 articulares^^. Claro que na "Era Vargas" a supressao do mandado contra atos 

administrativos se restringia aos de autoridades executivas representativas da 

Federação e dos Estados, ficando ainda vigentes os dispositivos que possibilitavam 

a impetração contra atos dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, salvo dos 

Governadores de Estado e Interventores, conforme art. 16 do Decreto no 613729. 

Através do Decreto-lei no 1.608, de 18 de setembro de 1939, entra em vigor 

0 Código de Processo Civil onde, nos artigos 319 a 331 veio disciplinado, como 

Processo especial, o mandado de segurança. Com efeito, manteve-se a restriç80 da 

impetração contra atos do Presidente da República e dos Ministros de Estado, 

embora se tivesse nessa época sedimentado o uso do remédio heróico. 

O mandado de segurança permaneceu regulado por lei ate 1946, quando a 

Constituiçao Federal, promulgada em 18 de setembro daquele ano, novamente 

restabeleceu o nlvel constitucional da garantia fundamental que representa 0 

mandamus. Previa o artigo 141, §24 da Constituição de 1946: 

Art. 747 - A Constituiçao assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no pals a inviolabilidade dos direitos concernentes 8 vida, 8 
liberdade, 8 segurança individual e 8 propriedade, nos termos seguintes: 

27 
0 s  arts. 2" a 14" do Decreto no 6/37 dispõem sobre o procedimento das ações perante o Justiça Federal. O art. 

I", do mesmo diploma extinguiu o cargo de juiz federal. 

28 
0 mandado de segurança previsto na Lei no 191136 continuou a prever a sujeição passiva das autoridades 

enumeradas no art. 1°, restringindo-se, pelo Decreto no 6/37, a impetração contra atos do Presidente da 
República, ministros de Estado e Governadores ou Interventos, tão somente. A alusão tis "seguranças reais" se 
faz no sentido da forma de governo ditatorial da Bpoca. 

29 Decreto no 6/37. Art. 16 Continua em vigor o remkdio do mandado de segurança, nos termos da lei n. 191 de 
16 de janeiro de 1936, exceto a partir de 10 de novembro de 1937, quanto aos atos do Presidente da República e 
dos ministros de Estado, Governadores e Interventores. 
Parágrafo único. Os mandados de segurança contra atos das demais autoridades federais são, no Distrito Federal, 
da competência de um dos três juizes da Fazenda Pública, a que se refere o art. 9" desta lei, e, nos Estados e 
Territórios, dos juizes da Capital a quem couber o feito nos têrmos do art. 108 da constituição Federal. 



.......................................................................................................................... 
524 - Para proteger direito líquido e certo nao amparado por habeas corpus, 
conceder-se-á mandado de segurança, seja qual for a autoridade 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. 

O texto constitucional trouxe inovações no aspecto material: permitiu a 

impetração contra atos do Presidente da República e dos Ministros de Estado, e 

apartou o uso no campo penal para a proteção ao direito de locomoção, pela 

exceção ao processo de habeas corpus. No aspecto processual modernizou o 

entendimento de ilegalidade, não havendo de cogitar-se sobre inconstitucionalidade 

e ilegalidade, simplificando as expressões, bem como, e talvez o mais importante 

dentro do aspecto processual, colocou como pressuposto a proteçao de direito 

líquido e certo, extirpando a expressão incontestável, e incluiu o abuso de poder 

como requisito apto a ensejar a impugnação via mandamus. 

Portanto, foi somente em 1946 que se restabeleceu a importância do 

instituto do mandado de segurança no Brasil, com sua elevação à garantia 

fundamental. Logo, muito recente o instituto que veio a sofrer regulamentação legal 

em 1951, por meio da Lei no 1.533151, at6 hoje produzindo efeitos. 

Com a edição da Lei no 1.533151, os artigos 319 a 331 do CPC de 1939 

foram expressamente revogados, pelo disposto no artigo 20 da lei. O processo de 

mandado de segurança sofreu algumas limitações posteriores, conforme se extrai do 

teor das seguintes normas: Lei no 4.166162 - ampliou prazo para prestação de 

informações pela autoridade coatora; Lei no 4.348164 - fixou o prazo de eficácia da 

medida liminar, proibiu a concessão de liminares visando reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos ou para concessão de aumento ou extensão de 

vantagens, proibiu a execução provisória de sentenças sobre tais assuntos e atribuiu 

efeito suspensivo a recurso que tratasse sobre este tema; e, Lei no 5.021166 - 
estabeleceu normas atinentes ao pagamento de vencimentos e vantagens 

Pecuniárias decorrentes de sentenças concessivas de mandado de segurança a 

servidor civil. 



A Lei no 1.533151 é base legal fundamental para entendimento do mandado 

de segurança e seu estudo pormenorizado se fará no desenvolvimento dos capítulos 

deste trabalho. 

Cronologicamente, sobreveio a Constituição Federal de 1967 que em nada, 

ou quase nada, alterou o instituto - exceção feita ao detalhe da expressão 

"individual" posta como qualitativo do direito a ser protegido pelo mandado de 

segurança. No entanto, como ressalta OTHON SIDOU a suposta restriçáo náo 

ocorreu, na medida em que a "expressão direito individual nada limita, seja na 

abrangência dos direitos constitucionalmente consagrados, seja na personificaçáo 

dos sujeitos jurisdicionados, não significa uma pessoa só, mas todas as pessoas e é 

locução sinonima de direitos fundamentais, direitos coletivos e direitos do homem"30. 

SEABRA FAGUNDES também afirmando não ter ocorrido qualquer restrição quanto 

h admissibilidade do mandado de segurança, atribuí a inserçáo do adjetivo individual 

à "irreflexão a que são dadas obras humanas, mesmo quando não feitas de 

afogadilho, como foi a nossa ~onstituição"~'. 

Portanto, não houve, quer pelo entendimento doutrinario, quer pela 

jurisprudência, qualquer limitação quanto h aparente restriçáo do direito objeto de 

proteção por meio de mandado de segurança. 

Mesmo com a entrada em vigor do então novo Código de Processo Civil em 

1' de Janeiro de 1974, o mandado de segurança permaneceu regulado pela Lei no 

1.533151, sofrendo algumas alterações nos anos seguintes por meio de legislações 

especificas (Lei no 2.770156; Lei no 4.348164; Lei no 5.021166). 

Com isso, chega-se à Atual Carta Magna, promulgada em 5 de outubro de 

1988, onde, no artigo SO, inciso LXIX, constou: 

Art. 5 O  - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pals a 

30 in DO MANDADO DE SEGURANÇA. Cit. P. 245 

3' FAGUNDES, Seabra. A NOVA CONSTITUIÇÃO E O MANDADO DE SEGURANÇA. R. Forense. V. 219. 
P. 5 



inviolabilidade do direito 8 vida, à liberdade, à igualdade, 8 segurança e 8 

propriedade, nos termos seguintes: 

.......................................................................................................................... 
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito Ilquido e 

certo, ndo amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa juridica no exercicio de atribuiçoes do Poder Público. 

Embora não seja objeto principal deste estudo, cumpre destacar que o 

mandado de segurança coletivo veio previsto no mesmo artigo, no inciso seguinte, 

verbis: 

LXX- o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 

a) partido politico com representaçdo no Congresso Nacional; 

b) organizaçdo sindical, entidade de classe ou associaçdo legalmente 
constitulda e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de seus 

membros ou associados; 

A principal inovação da atual Constituição foi trazer a figura do mandado de 

segurança coletivo, prestigiando o instituto como meio de defesa da sociedade 

organizada num Estado Democrático. 



CAP~TULO III - DIREITO ESTRANGEIRO 

O advento da Segunda Grande Guerra foi supedâneo para o fortalecimento 

do controle de constitucionalidade. O desrespeito do TERCEIRO REICH pela 

Constituição de Weimar (1919) mostrou à humanidade a necessidade de 

Constituições rígidas que garantissem permanentemente os direitos fundamentais. O 

mandado de segurança destina-se a proceder o controle dos atos do Estado, mas 

não é, evidentemente, a única forma da sociedade se proteger do arbítrio e da 

ilegalidade cometidos por detentores de poder. O estudo do direito estrangeiro, no 

que se refere ao tema mandado de segurança, insere-se no contexto das diversas 

formas de controle da constitucionalidade, sendo necessário para a exata percepção 

da relevância do mandado de segurança notadamente por seu status de garantia 

fundamental expressa em nossa Constituição Federal. 

Inserindo-se neste tema, impossível não estudar o modelo austríaco de 

controle de constitucionalidade. Idealizado por HANS KELSEN em 1920, 

sensivelmente remodelado na Constituição de 1929, teve uma concepção diversa do 

modelo americano (modelo difuso), pois no sistema austriaco existe uma Corte 

Constitucional com funções espec[ficas de efetuar o controle da constitucionalidade 

de forma Concentrada. Com a evoluçao do sistema de controle concentrado, 

introduziu-se na Austria, e tambem na Alemanha, um recurso de amparo, onde se 

admite provocar o órgão constitucional sobre a constitucionalidade de atos do poder 

público que firam, concretamente, direitos fundamentais. Entretanto, o controle neste 

modelo adotado em quase toda a Europa 6 feito por um órgão específico, 

concentrado num único órgão, que não e o órgão supremo do Poder Judiciário, mas 

uma Corte Constitucional, destacada deste poder, e com funções restritas e 

exclusivas para proceder ao controle de constitucionalidade. 

O modelo de controle americano apresenta uma concepção diferente, onde 

o particular pode provocar diretamente o Poder Judiciário a se manifestar sobre a 

aplicabilidade de normas que entenda incompatíveis com a Constituição. É o 

chamado controle difuso da constitucionalidade. 



O mandado de segurança, como hoje conhecemos, somente tem lugar em 

razão da influência, predominante em nossa Constituição de 1891, do sistema 

americano de controle de constitucionalidade, qual seja: difuso ou por via de 

exceção. Mas o processo do juicio de amparo mexicano é, com as devidas 

adaptações, a fonte mais próxima do atual mandamus brasileiro, como se verá 

adiante. 

Atualmente, nosso sistema de controle de constitucionalidade é misto, ou 

seja, admite o controle concentrado, qual seja, o feito por um determinado órgão 

legitimado para este fim (Supremo Tribunal Federal; art. 102, inciso I, letra "a", 

Constituição Federal de 1 9 8 8 ~ ~ ) ~  e que profere decisões com efeito erga omnes. Ao 

mesmo tempo, há o controle difuso que patenteou-se através da possibilidade de 

recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, cabível contra as causas 

decididas em única ou última instância, que contrariarem dispositivo da 

Constituição, declararem inconstitucional tratado ou lei federal, julgarem válida lei OU 

ato de governo local contestado em face da Constituição da República (art. 102, 

incis0 11, letras "a", "b" e, "c" da CFl88). 

O estudo dos sistemas de controle de constitucionalidade é bastante afeito 

ao estudo das garantias dos direitos fundamentais, protegidos por instrumentos 

similares a0 mandado de segurança no Brasil, o juicio de amparo mexicano. 0 

recurso de amparo da Espanha e da Alemanha, enfim, uma análise, mesmo que 

superficial em alguns sistemas e mais aprofundada noutros, mostra-se necessária 

Para 0 compieto entendimento dos sistemas de garantias fundamentais existentes 

no mundo. 

a) Direito mexicano 

É de grande destaque a influência do direito mexicano no instituto do 

mandado de segurança brasileiro, embora, como já dito, o mandado pátrio tenha 

32 CFl88. Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente a guarda da Constituição, cabendo- 
lhe: I - processar e julgar. originariamente: a) aç8o direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual e aç8o declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 



surgido de uma mescla de influgncias, sendo, conforme admite a maioria da 

doutrina, criação original do gênio brasileiro. 

Todos os autores pátrios concedem um percentual de dedicação ao direito 

mexicano para comparar o juicio de amparo ao mandado de segurança (OTHON 

SIDOU, SEABRA FAGUNDES, JOSE DE CASTRO NUNES, THEMISTOCLES 

CAVALCANTI, CELSO AGR~COLA BARBI, ALFREDO BUZAID e os trabalhistas 

FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA, MANOEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO, 

WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA, dentre outros33). 

Modernamente, o amparo mexicano guarda diferenças procedimentais 

importantes com relação ao mandado de segurança brasileiro, principalmente por 

Prever a realizaçao de uma audiência, onde se produzirá a prova oral. o que vai de 

encontro aos pressupostos do mandamus brasileiro, que coloca como condição a 

existência do direito liquido e certo34, sendo este o que se prova documentalmente, 

de plano, na propositura da ação ou mediante apresentação pelo impetrado 

Certo que o sistema mexicano que introduziu o amparo para proteç8o dos 

direitos violados por atas do Estado teve sua origem no projeto de C O ~ S ~ ~ ~ U ~ Ç G O  

elaborado por D. MANUEL CRESCÊNCIO REJÓN para o Estado de Yucatam. em 

1840 que. por sua vez, sofreu inegável influência do sistema americano para 0 

controle dos atos estatais. 

Alguns juristas mexicanos dão como origem do amparo a Constitui@o de 

1936, que instituiu o Supremo Poder Conservador, tendo como função a declaração 

de nulidade dos atos que confrontassem com a Constituição. Mas este não 6 o 

entendimento majoritário, e contra ele esta TRUEBA URBINA31, que atribui i3 

Constituição de 1824 o surgimento do amparo decorrente da competência da Corte 

Suprema para julgar ofensas a normas legais. 

33 Obras e autores já referenciados. 
34 O conceito de direito liquido e certo encontra-se no Capitulo IV. 

35 URBINA, Trueba. NUEVA LEGISLACI~N DE AMPARO. 4' ed., p. 10 



Mas foi mesmo D. MARIANO OTERO quem teve o mérito, reconhecido por 

URBINA36, de conceber a criação do juicio de amparo em sua forma consagrada na 

ConstituiçÉlo de 1857. 

Como instrumento do controle difuso da constitucionalidade o juicio de 

amparo mexicano tem inúmeras facetas, tendo utilização mais ampla que o 

mandado de segurança brasileiro, já que é admissível a impetração contra lei em 

tese, desde que seja provada a ocorrência de dano patrimonial em caso de 

execução da lei. 

CELSO AGR[COLA BARB137 expõe algumas características do amparo 

mexicano que mais apresentam diferenças que semelhanças com o mandado do 

direito brasileiro. Um dos principais aspectos, além da audiência e da impetraçao 

contra lei em tese (controle abstrato), admite a legislaçao mexicana que O 

Particulat"ode figurar como sujeito passivo do amparo, quando estiverem em jogo 

direitos patrimoniais, e mesmo que o Impetrante seja pessoa jurídica de direito 

público. 

Ainda registra CELSO BARBI que a suspensão dos efeitos do ato 

impugnado esth sujeita & prestaçao de cauçgo e só pode ser deferida após a 0itiva 

da Parte contrária, que apresenta informações com natureza de contestaç80, sob 

Pena de não o fazendo, ser condenada ao pagamento de multa. Há tambbm, de 

forma bastante peculiar, a imposiçao de pena de prisão e multa pecuniária para 

quem faltar com a verdade dos fatos, quer seja de forma comissiva ou omissiva. 

HECTOR FIX-ZAMUND1039 e ALCALA-ZAMORA y CASTILLO demonstram 

as hipóteses de cabimento e os tipos de amparo no México, sendo eles um "a) 

amparo liberdade - que se assemelha ao habeas corpus, quando impetrado para 

36 Idem, ibidem. P. 23 

37 in DO MANDADO DE SEGURANÇA. Ed. Forense. 2000. 10" ed. 

38 Daí um dos pontos fundamentadores de nosso artigo A EVOLUÇÃO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS. 
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO CORPORATIVO. JUS NAVIGANDI, TERESINA, A. 7, N. 
62, FEV. 2003, abordando a impetração contra atos corporativos, emanados de particulares. 
39 in MANDADO DE SEGURIDAD Y JUICIO DE AMPARO, IN TRES ESTUDIOS SOBRE EL MANDADO 
DE SEGURIDAD BRASILENO . México. 1963 



impedir coação na liberdade de locomoção, e ao nosso mandado de segurança, 

quando usado como instrumento tutelar dos direitos fundamentais frente à 
autoridade pública; b) amparo-arguição de inconstitucionalidade - empregado como 

garantia jurisdicional contra as leis inconstitucionais, podendo ser impetrado em caso 

concreto, o que é mais comum, e em abstrato, isto é, contra lei em tese; e, c) 

amparo-cassação - usado na tutela da legalidade das decisões judiciais". 

Veja-se portanto que o juicio de ampara mexicano guarda com o mandado 

de segurança do direito brasileiro apenas uma similitude histórica, oriunda de uma 

necessidade de se estabelecer uma proteção aos direitos contra atos do Estado. O 

direito mexicano sofreu grande influência do direito americano (que tem, por seu 

turno, origem anglo-saxá), logo, procedente o argumento de que a origem do 

mandado de segurança brasileiro tem raizes no direito anglo-saxão. Tal assertiva, 

Porbm, nCLo significa refutar-se a influência lusitana, mas admitir que o mandado de 

segurança brasileiro, por este prisma histbrico, tem sua origem em fontes diversas, 

como a inglesa, a portuguesa e a mexicana. 

b) Direito francês 

Para se ter a exata compreensão do sistema francês de controle dos atos 

administrativos é necessária uma ligeira passagem do conceito de jurisdição, num 

comparativo com os atas administrativos, de modo a concluir que não 6 científico 

falar-se em Justiça Administrativa, como a existente na França para dirimir conflitos 

onde a Administração Pública é parte interessada. 

Insta trazer a lume o conceito de jurisdição para comprovar 0 supra dito. No 

Brasil é preponderante a Teoria da Jurisdição proposta por GIUSEPPE 

CHIOVENDA, posição defendida por autores como JOSE FREDERICO MARQUES, 

CELSO NEVES, CANDIDO R. DINAMARCO, dentre outros. Há também autores do 

mesmo calibre que se filiam à teoria de FRANCESCO CARNELUTI, dentre estes 

cita-se AMARAL SANTOS. 

GI USEPPE CHIOVENDA em sua obra Instituições de Direito Processual 

Civil afirma que "pode-se definir a jurisdiçtio como a função do Estado que tem por 



escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade 

de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no 

afirmar a existência da vontade da lei, já no torna-la, praticamente, efetiva". 

JA a teria de CARNELUTTI~' tem como base a questão de que a jurisdiçao 6 

sempre exercida em referência a uma lide, onde a parte busca através do Estado- 

juiz a realização de sua pretensão, enquanto a outra parte deduz a respectiva 

resistência. Tem-se, pela lição de CARNELUTTI, que lide é o conflito estabelecido 

de interesses, efetivado com a pretensão e a resistência. 

Portanto, admitida a separação de poderes na forma teorizada por 

MAQUIAVEL~~, a função jurisdicional sempre será a de um terceiro imparcial 

dirimindo um conflito entre duas partes. 

Pode-se concluir então, quanto as funções do Estado, que "num primeiro 

aspecto o Estado não tem outra função que não seja a da produção do direito; é, 

pois o Estado legislador e o Estado juiz. No segundo aspecto, porque ele não 6 

senão uma parte que realiza os seus interesses, ou como se costuma dizer, que 

administra os seus bens, toma o nome de Estado administrador, e por tal razão, não 

Produz apenas direito, produz também direito, mas só na medida em que 0 Estado 

legislador delega também as partes, com suas normas instrumentais, a produção do 

direito, sabendo-se que o Estado administrador é, por sua Vez, uma parte (dir-se-ia 

mesmo que a maior das partes, tão grande que, confrontada com ela, muitas vezes 

a outra, extraordinariamente pequenina, acaba por 

Dividido o Estado na fórmula tratada no PRINCIPP, todos 0s poderes são 

dependentes da lei, onde um deles, o Estado-administrador, é dedicado à execução 

da lei, que, no dizer de CARNELUTI, seria equiparado a uma parte. Então, como 

Parte, possuindo interesses próprios - mesmo que sejam interesses relevantes e de 

40 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Vol 11. Pág. 8 
4'  in TEORIA GERAL DO DIREITO. Ed. Lejus. 1999 
42 in PIÚNCIPE. Ed. RT. 2001 
43 CARNELUTTI, Franceso. Cit. P. 157 

44 MACHIAVÉL, Nicollò. Op. cit. 



cunho público -, não se pode deixar de ver na Administração Pública uma parte 

interessada no conflito, o que por si só retira a principal característica da jurisdição, 

qual seja a imparcialidade e o caráter de substutividade, proposto por 

CHIOVENDA45. 

Na França, o controle dos atos administrativos que se destinarem à 

realização de serviços públicos é realizado pela Justiça Administrativa, através do 

Conselho de Estado e dos Tribunais Administrativos, mediante a instauração de um 

contencioso administrativo. Quando a Administração não realizar atividades de 

serviço público, seus atos, e apenas estes, serão objeto de controle jurisdicional. 

O direito de petição contra ato da administração pública, dentro do 

contencioso administrativo, fundamentalmente se restringe a dois tipos: recurso por 

excesso de poder e recurso de plena jurisdição. 

O recurso por excesso de poder tem como pressuposto a inexistência de 

lesão a direito subjetivo, somente sendo admissível quando houver prejuízo a mero 

interesse do recorrente e depois de esgotados todos os recursos administrativos 

OPoniveis. Logo, 6 como um recurso em "instância especial". Além do mais, existem 

Outras peculiaridade que limitam sua utilização, como a impossibilidade da 

Administração ser obrigada a fazer ou deixar de fazer algum ato, e a inexistencia da 

Suspensão da execução do ato administrativo impugnado, salvo em hipóteses 

restritas. 

O recurso por excesso de poder é dirigido ao próprio ato, não sendo, Por 

esta construção, considerada parte a Administração Pública. A decisão tem efeitos 

erga omnes para anular o ato impugnado. 

Já o recurso de plena jurisdição cinge-se a situações onde houver ofensa a 

direito subjetivo e não a mero interesse como no recurso por excesso de poder. O 

objetivo deste recurso é o de recompor os danos da parte prejudicada com o ato. A 

sentença declara nulo o ato, mas tem apenas efeitos inter partes, já que o 

45 Op. cit. 



pressuposto de cabimento do recurso é exatamente o lesionamento a direito 

subjetivo, portanto relativo a um caso concreto. 

c) Direito italiano 

O sistema italiano em muito se assemelha ao francês ante a existência da 

Justiça Administrativa italiana. A diferença básica está na competência de cada 

"jurisdição". Os atas discricionhrios são julgados pela Justiça Administrativa 

enquanto os atos vinculados são de competência da Justiça Comum. 

Parece mais lógico o sistema de "jurisdiçóes" italiano, na medida em que os 

atas discricionários, embora revestidos de certas formalidades legais, competem, em 

seu bojo decisório, unicamente à esfera administrativa. A lei nada, ou muito POUCO, 

tem a interferir no escopo de um ato discricionhrio, portanto, para o direito italiano 6 

impossível "aplicar a lei para dirimir o conflito no caso concreto" quando se tratar de 

ato discricionário. 

Há grande dificuldade para se determinar a competência das Justiças, mas 0 

crit6rio utilizado por ZANOBIN146 - expresso sinteticamente no parágrafo anterior - 
Por cingir-se a natureza do ato atacado, torna a identificação menos complexa. 

OS atos de natureza discricionária são efetivamente da competência 

administrativa, são próprios desta função, pois, como define CELSO ANTONIO 

BA~JDEIRA DE MEL047, "atos discricionários seriam os que a Administração pratica 

com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo critérios de 

conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à lei 

reguladora da expedição deles". Portanto, sendo inerente à Administração Pública 

Pela margem de decisão que lhe é afeita - conferida pela lei -, é razoável que a 

própria Administração, por meio de órgãos criados para este único propósito, julgue 

a legalidade quanto à forma e à necessidade de anulação do ato, caso atinja 

interesse de terceiro de modo pernicioso. Logo, a denominação de uma Jurisdição 

46 in CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. 1950. V. I. P. 147 

47 in CURSO DE DIREITO ADMNISTRATIVO. Ed. Malheiros. 1999. P. 236 



Administrativa não seria tão injuridica quanto a utilizada pelos franceses, já que é da 

própria essência do ato o critério do próprio administrador, se 6 que se pode atribuir 

tal critério afastado do teor cientifico do significado de jurisdição, pois esta pressupõe 

imparcialidade. 

Com efeito, o termo jurisdição, em sua definição técnico jurídica, não serve 

para abrigar funções administrativas para dirimir conflitos em que a Administração 

Pública seja parte, pois refoge ao conceito próprio do mesmo. 

Os órgãos da Justiça Administrativa italiana são compostos pelo Conselho 

de Estado e pelas Juntas Provinciais Administrativas, e ainda por outros órgãos 

inferiores com atribuições específicas. 

d) Direito americano 

O direito anglo-saxão, com seus writJs, também contribuiu para a criação e 

aperfeiçoamento de um sistema que visa a restrição ou o impedimento da prdtica de 

atas pelo ente público que possam violador direitos do cidadão. 

0 s  americanos adotaram a forma de concepção inglesa, onde podemos citar 

como marco histórico do controle de constitucionalidade americano o famoso Caso 

Madison x Marbury, pelo qual o órgão judiciário foi suscitado para determinar a Um 

órgão administrativo que deixasse de praticar determinado ato, de modo a 

restabelecer, no dizer do requerente Marbury, seu direito a tomar posse em função 

administrativa. 

Madison versus Marbury é considerado o caso ("case") clássico da justiça 

americana para a questão do controle da constitucionalidade das normas e atos 

estatais. No referido case, foi proferido julgamento em 1803 onde o Juiz Marshal, 

da Suprema Corte Americana, afirmou que é próprio da atividade jurisdicional 

interpretar e aplicar a lei e, ao fazê-lo, em caso de contradição entre a legislação e a 

Constituição, o tribunal deve aplicar esta última por ser superior a qualquer lei 

ordinária do Poder Legislativo. 



MAURO CAPPELLETTI~~ resume o sistema comum de controle de 

constitucionalidade dos países da common law denominando-o de descentralizado 

ou difuso, pois confiado a todos os tribunais do país. Esses tribunais, em qualquer 

processo, têm a obrigação de não aplicar ao caso concreto as leis e atos normativos 

que considerem inconstitucionais. Este controle não acarreta a anulapo da lei ou 

do ato normativo com efeitos erga omnes, aplicando-se somente ao caso concreto 

em que a norma foi julgada inconstitucional, ou seja, com efeitos inter partes. 

Como já visto, a atividade jurisdicional tem como pressuposto a aplicação 

da lei ao caso concreto, que traz intrinsecamente o conteúdo da lide 49. Quando o 

juiz, deparado com o caso concreto, julga se aplica ou não determinada lei, ou se 

decide não aplicar uma lei que entende conflitar com a norma constitucional, 6 

inegável que está praticando ato tipicamente jurisdicional. 

A questão do juiz aplicar ou não - mediante provocação, claro - norma que 

tem sua validade contestada em face da Constituição é exemplo clássico de 

jurisdição, o que demonstra que o controle da constitucionalidade, no modelo 

americano, é jurisdicional e exercido de forma difusa. 

Como o ato jurisdicional se caracteriza, principalmente, pela tenietd do juiz, 

Ou seja. seu desinteresse pessoal na relação jurídica sobre a qual a sentença irá 

operar, já que o juiz é sempre um terceiro no sentido de ser alheio ao litígio, de ser 

imparcial, e o comando da sentença é um imperativo ao qual as partes ficam 

sujeitass0, sendo portanto um comando super partes, conclui-se que uma das 

principais características do modelo americano, além é claro de seu carhter difuso, é 

0 efetivo exercício do poder jurisdicional por todos os juizes americanos. 

Para os juristas americanos, a decisão de seus tribunais sobre questóes de 

COnstitucionalidade está implícita na própria essência do poder judicial que Ihes é 

delegado pela Constituição. "O poder de interpretar as leis" - diz STORYS1 -, 

48 CAPPELLETTI, Mauro. Op. cit. P. 601 
49 CARNELUTI, Francesco. Conceito de jurisdição, in TEORIA GERAL DO PROCESSO. Cit. 
50 CAPPELLETII, Mauro. O controle de Constitucionalidade das leis no sistema das funções estatais. Revista 
de Direito Processual Civil, São Paulo, 196 1 .  
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"implica forçosamente na função de determinar se elas estão em conformidade com 

a Constituição, ou não, e, se não estiverem, declará-las nulas e ineficazes. Como a 

Constituição é a lei suprema do pais, num conflito entre esta e as leis, quer as do 

Congresso, quer as dos Estados, é dever do Judiciário cumprir apenas isso, que 

constitui a sua obrigação. Isso advém da própria teoria da forma republicana de 

governo, pois, de outro modo, os atos do Legislativo e do Executivo se tornariam na 

realidade supremos e incontroláveis, não obstante as proibições ou limitaçbes 

contidas na Constituição, sobrevindo em conseqüência usurpações de caráter 

extremamente evidente e perigoso, sem qualquer remédio ao alcance dos 

cidadãos". 

Tal narrativa quanto ao sistema americano de controle de 

constitucionalidade, guarda pertinência na medida em que se pode fazer a 

comparação com os sistemas francês (de controle político), italiano (misto) e 

austríaco, este idealizado por KELSEN (concentrado e jurisdicional). 

A importância do estudo e compreensão do controle de constitucionalidade 

de forma difusa é tamanha para o estudo do mandado de segurança. que se faz 

necessária uma dedicação maior ao sistema americano, face à influência exercida 

no sistema brasileiro de controle, notadamente pela sua introdução na Constituição 

de 1891. 

Importa destacar que, no Brasil, atualmente, o sistema é misto, vez que se 

admite o controle difuso e concreto, exercido por todos OS juízes, bem como, 0 

controle concentrado e abstrato, cuja competência exclusiva é do Supremo Tribunal 

Federal. A característica mista do sistema brasileiro está na assunção parcial do 

sistema concentrado de KELSEN sem a criação de uma Corte Constitucional 

destacada do Poder Judiciário. Justifica-se a adoção do sistema misto Porque 0 

sistema de controle difuso tem em seu seio o próprio fundamento do poder 

jurisdicional, sendo natural que o exercicio do controle de constitucionalidade seja 

feito pelo órgão mhximo do Poder Judicihrio. Logo, não há qualquer 

incompatibilidade na competência do Supremo Tribunal Federal para processar e 

julgar questaes ligadas ao mesmo pano de fundo, qual seja: apreciação das 

questões de constitucionalidade, seja de forma abstrata ou sobre o caso concreto. 



Retornando ao sistema americano. A organização republicana dos EUA e a 

independência dos poderes é bastante clássica. Pode-se dizer que a Suprema 

Corte Americana é tida como um "tribunal de recursos", na medida em que somente 

julga, em última instância questões de índole constitucional sobre um determinado 

caso concreto. Certo que existem competências originárias da Suprema Corte, mas 

via de regra, sua atividade jurisdicional resolve-se por decidir os casos em ultimo 

grau de recurso. 

A competência recursal da Suprema Corte compreende: "a) Decisões de 

tribunais federais que tenham declarado a inconstitucionalidade de uma lei federal, 

desde que o Governo federal seja parte no litígio; b) decisões de tribunais estaduais 

que tenham declarado a inconstitucionalidade de uma lei federal; c) decisões de 

tribunais estaduais que tenham julgado válidas leis estaduais contestadas em face 

da Constituição ou da legislação federal; d) decisões de tribunais federais que 

tenham afastado a eficácia de leis estaduais contestadas em face da Constituição 

ou de leis federais; e, e) decisões de tribunais distritais federais especiais de tres 

j ~ í z e s " ~ ~ .  

Há também as competências facultativas da Suprema Corte que 

compreendem as demais decisões de Cortes de Apelação federais e dos tribunais 

estaduais de mais elevada instância, inclusive quando ocorrer conflito entre 

decisões de tribunais estaduais, ou entre tribunais federais e estaduais. Nestes 

casos a Suprema Corte funcionará como uma verdadeira terceira instância. 

Dentre as competências da Suprema Corte americana há de se notar que 

não existe a possibilidade de proceder à análise in abstrato da constitucionalidade 

de lei ou ato normativo. Não é possível, então, a decisão com efeitos erga omnes e 

in tesis, já que não há competência para que a Suprema Corte assim atue. Pelos 

próprios fundamento utilizados no caso Madison versus ManSury em que se 

declarou que é da atividade jurisdicional que se julgue pela aplicação ou não de 

determinada lei ao caso concreto e que, em caso de conflito de normas de 

hierarquia diferente, aplicar-se-ia a superior, com a supremacia máxima da norma 
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constitucional, que o controle da constitucionalidade apartado do caso concreto de 

conflito é impossível dentro da sistemática americana. 

Embora, no referido caso histórico Madison versus ManSury, a pretensão não 

tenha obtido êxito, o que importou efetivamente foi que a Suprema Corte Americana 

entendeu haver a possibilidade de efetuar um controle dos atos do Estado pela via 

jurisdicional. E este marco histórico deu lugar ao inicio da discussão sobre o 

controle difuso dos atos normativos, ou seja, dos atos com força de imposição 

praticados pelo Estado, no exercício de suas funçges, mas que ofendessem as 

normas constitucionais. 

Como visto, nos Estados Unidos há somente o controle difuso e concreto da 

con~titucionalidade. A lei regularmente expedida obriga a todos, somente podendo 

eximir-se de seu comando os que conseguirem a decretação de sua suspens8o ou 

anulação pela via judicial própria e desde que provem a interferencia prejudicial da 

norma em seus direitos subjetivos. 

Portanto, a existência de mecanismos procedimentais que garantam o 

acesso a plena jurisdição mostra-se imprescindível no modelo americano, sendo 

esta função a cargo dos writ's, por franca influência inglesa. 

Juridicamente, o termo writ significa "documentos pelos quais o juiz 

determina a realização de um ato ou sua abstenç80s3". H l  vlrias espécies de writ'~: 

0 writ of mandamus, o injuction, o mandatory, o prohibition, o quo warranto e o 

cediorari 

OTHON SIDOUs4 define os tipos de writ no direito americano da seguinte 

forma: a) writ of mandamus - uma ordem judicial afirmativa, tendente a compelir 

alguém a exercer certo dever que a lei impae, mas para cuja consecução não tenha 

estabelecido um remédio adequado dentro da jurisdição ordinária; b) writ of 

injuction - vale, no alvo, por uma antítese do instituto precedente, porque serve 

S 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  FILHO, MANOEL ANTONIO. Op. cit., p. 67 
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para impedir, em forma proibitiva, a execução do ato ou lei reclamada; c) writ of 

certiorari - alveja o direito em tese molestado por ato administrativo ou judicial, visa 

a restaurar a uniformidade dos julgados, pela Suprema Corte, porque provoca a 

verificação da legalidade do ato administrativo, funcionando como recurso unificador 

da jurisprudência; d) writ of error - é uma espécie de cassação, tendente à revisa0 

dos atos de todos os tribunais dos Estados da Federação americana, eficaz nos 

seus efeitos, mas entorpecido pela exagerada técnica procedimental; e) writ 9uo 

warranto - assegura o direito de exercício de uma função ou de um título legítimo, 

integrado no grupo dos direitos políticos; e, 19 writ of prohibition - é o neutralizador 

da atuação judiciária ou administrativa quando invade atribuiçbes de conhecimento 

que escapam a sua esfera. 

Originalmente o wtit of mandamus e o wnt of injuction já existiam no antigo 

direito Inglês, bem como tinham grande influência nos outros procedimentos da 

commow law. 0 injuction funcionava como um amparo para correção, pelo chanceler 

do Rei, dos efeitos das regras do commow law, funcionando como instrumento de 

garantia dado pelo Rei. Já o mandamus era concedido sob forma de carta para 

obrigar determinada autoridade à pratica de ato determinado pelo Rei. 

g) Direito alemão 

O modelo de controle de constitucionalidade adotado pela Alemanha no pós- 

guerra, sofreu notável influência do modelo Austríaco, da mesma forma que 0s 

demais Estados europeus. Aliás, a influência de HANS KELSEN efetivamente 

Preponderou na Europa não apenas pela proximidade física dos países, mas 

certamente por sua identidade sociológica, sua evolução, além de serem os 

Participes mais ativos da Segunda Guerra Mundial, o que trouxe a necessidade 

imediata de adoção de salvaguardas aos direitos e garantias expressos nas 

Constituições - principalmente em relação aos direitos fundamentais -, ao mesmo 

tempo em que o modelo austríaco surgia com grande evidência no mundo. 

O controle de constitucionalidade alemão emergiu de construções 

doutrinarias e jurisprudências, e somente se firmou na Lei Fundamental, em 1949. 



A Constituição imperial de Weimar de 1919, criou o Tribunal do Estado e 

previu entre suas competências a resolução de conflitos entre órgãos de Estados 

diversos ou conflitos entre a Federação e o Imp6ri0, ou a Federação e os Estados. A 

Constituição de Weimar, porém, não previu expressamente a existência de um 

controle de constitucionalidade das leis imperiais. Note-se, entretanto, que desde 

abril de 1921, o Tribunal do Estado passou a consagrar a revisão jurisdicional das 

leis federais, no que é considerado pela doutrina alemã como uma preparação para 

a criação do controle jurisdicional de constitucionalidade, uma vez que se admitia a 

análise judicial da compatibilidade do direito estadual com o direito federal, o exame 

da constitucionalidade do direito pré-constitucional, bem como a análise da 

legitimidade dos regulamentos (Constituição de Weimar, art. 13, inciso 11). A doutrina 

alemã foi evoluindo nesta interpretação até que o Tribunal do Estado passou a 

admitir, jurisprudencialmente, o controle jurisdicional de constitucionalidade em 

acórdão do Tribunal do Estado proferido em 0411 111 92!j5'. 

Certo que, no período de tirania nazista, não prevaleceu esta orientação da 

jurisprudência, vez que as normas emanadas do Estado gozavam de validade 

implícita, pois a lei do Führer vinculava e obrigava todos os juizes e tribunais. 

Somente após 1949, com a Assembléia Constituinte, surgiu uma Corte 

Constitucional com função autonoma e específica de controle da constitucionalidade, 

ficando o Tribunal do Estado com este encargo. 

A Lei Fundamental alemã, após a unificação das duas Alemanhas em 1989, 

foi transformada na Constituição e, a partir de então, o controle da 

constitucionalidade passou a ser exercido pelo Tribunal Constitucional Federal, 

sendo este um tribunal autônomo, não estando subordinado a nenhum outro órgão 

estatal e, embora fazendo parte orgânica do Poder Judiciário, é um órgão destacado 

deste, com autonomia organizacional, orçamentária e administrativa. 

O Tribunal Constitucional Federal alemão 6 o órgão competente para 

garantir a supremacia das normas constitucionais por meio do controle de 
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constitucionalidade das leis e dos atos normativos. No entanto, a própria Lei 

Fundamental Alemã consagra a competência do tribunal para atuar o judicial review, 

com o controle concreto, difuso, exclusivamente na proteção dos direitos 

fundamentais, ou a eles assemelhados. O artigo 19.4 da Lei Fundamental alemã 

dispõe: 

Toda a pessoa, cujos direitos forem violados pelo poder público, pode& 
recorrer à via judicial. Se não se justificar outra compet6ncia, a jurisdiçao 
cabe aos tribunais ordinários. 

Portanto, a atual competência do Tribunal Constitucional Federal alemão 

não se exaure no controle concentrado e abstrato das leis e atos normativos, mas 

também lhe compete a proteção, em última instância, dos direitos fundamentais dos 

cidadãos sob jurisdição alemã. 

O Tribunal Constitucional Federal analisa se os demais tribunais, no 

exercício de suas competências, desrespeitaram direitos fundamentais ou direitos 

assemelhados aos fundamentais. Exige-se portanto, para o cabimento do 

denominado "recurso constitucional" (Na Espanha recurso similar denomina-se 

recurso de amparos6), o esgotamento dos recursos judiciais ordin8rios5'. O 

esgotamento de todas as instâncias ordinárias é um requisito de admissibilidade do 

recurso constitucional, que somente pode ser afastado (o requisito de 

admissibilidade) quando o recurso tenha um significado geral ou quando Possa gerar 

Prejuízo grave e inevitavel para o demandante do amparo, no caso de se ter de 

aguardar o esgotamento das vias judiciais. 

Na Alemanha, assim como na Italia, o modelo adotado é o austriaco, qual 

seja, concentrado, onde nenhum órgão tem competência para declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo a não ser o órgão especialmente 

criado para tal. Entretanto, ensina CAPPELLETTIs8, "na Itália, como na Alemanha, 

diferentemente da Austria, todos os juizes comuns, mesmo aqueles inferiores, 

56 O sistema espanhol de controle de constitucionalidade é muito semelhante ao sistema alemão, notadamente em 
relação ao recurso de amparo em comento. 
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encontrando-se diante de uma lei que considerem contrária à Constituição, em vez 

de serem passivamente obrigados a aplicá-la, têm, ao contrário, o poder (e o dever) 

de submeter a questão da constitucionalidade à Corte Constitucional, a fim de que 

seja decidida por esta, com eficácia vinculatória. Em síntese, todos os juizes, e não 

apenas os juizes superiores, são legitimados a dirigir-se h Corte Constitucional, 

limitadamente as leis relevantes nos casos concretos submetidos a seu julgamento; 

e este julgamento será suspenso, enquanto a Corte Constitucional não tiver decidido 

a questão prejudicial de constitucionalidade". 

Assim, se houver a controvérsia sobre a constitucionalidade de uma lei da 

qual dependa a solução do processo, os juízes e tribunais ordinários ou superiores, 

poderão entendê-la constitucional e decidir o caso concreto, diferentemente, se os 

Juizes ou tribunais ordinários ou superiores entenderem-na inconstitucional, não 

poderão efetivar essa declaração incidental e julgar o caso concreto; mas deverão 

suspender o processo, submetendo a questão constitucional ao Tribunal 

Constitucional Federal. 

Portanto, fica muito claro que o controle difuso da constitucionalidade para 

declarar a lei constitucional pode ser feita por qualquer juiz alemão, no entanto, se O 

Juiz ou tribunal entender que a lei ou ato normativo é inconstitucional deverá 

submeter-se à decisão do Tribunal, que decidirá para o caso concreto, em pleno 

exercicio da jurisdição. Não se confunda com a possibilidade de interposição do 

recurso constitucional que visa unicamente a proteção dos direitos fundamentais ou 

a eles equiparáveis, funcionando, neste caso, a Corte Constitucional como instancia 

especial. 



CAP~TULO IV - A CONSTITUIÇAO DE 1988 - MANDADO DE SEGURANÇA 

COMO GARANTIA FUNDAMENTAL 

Com a promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988, 

ficou consagrado o instituto do mandado de segurança como uma das mais 

importantes garantias fundamentais do Estado de Direito brasileiro. 

Diz-se garantia porque a própria Constituição assim classificou os 

'direitos' inseridos no Titulo II, "Dos direitos e garantias fundamentais" e, no Capítulo 

1, "Dos direitos e deveres individuais e coletivos". Previsto como instrumento 

assecuratório, o mandado de segurança possui o status de garantia fundamental 

contra atos do Estado e seus entes. 

Embora seja predominante o entendimento de que o mandado de 

segurança possua natureza jurídica de ação - conforme será detalhado em capitulo 

próprio - pode-se firmar posição de que o mandado de segurança representa uma 

9arantia constitucional fundamental, dada sua previsão constitucional e sua funça0 

de proteção contra atos ilegais praticados pelo Estado. 

A acepção clássica do termo 'garantia', em nosso direito pátrio, remonta a 

RUI BARBOSA, "ao separar as disposições meramente declaratórias, que são as 

que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições 

meramente assecurat6riasl que são as que, em defesa dos direitos, limitam o 

poder"59. 

Mas esta definição expressa apenas uma das facetas do significado 

jurídico de garantias fundamentais, já que "o termo garantia é empregado em pelo 

menos três sentidos diferentes pelos juristas brasileiros. No primeiro deles - o mais 

amplo - 'garantias constitucionais' equivalem a 'freios e contrapesos', ou seja, o 

arranjo constitucional destinado a impedir o abuso do poder - é RUI BARBOSA 

quem o registra. Noutro, mais restrito, que o mesmo jurista assinala, as garantias 

59 Apud ALEXANDRE DE MORAES. Direito Constitucional. Ed. Atlas. 6' ed. phg. 58 



são a proteção especifica de um direito fundamental. Assim, a proibição da censura 

para a liberdade de expressão do pensamento, a proibição de prisão, salvo em 

flagrante delito, sem ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária etc. 

Seriam estas as garantias stricto sensu. No terceiro, garantias constitucionais 

equivalem a remédios constitucionais, isto é, açbes - judiciais, insista-se - por meio 

das quais se procura a tutela judiciária de um direito: habeas corpus, mandado de 

segurança ... 6011 

Dentro da análise restrita das garantias, MANOEL GONÇALVES 

FERREIRA FILHO aponta três espécies de garantia em sentido estrito. A primeira 

"são as defesas postas a direitos especiais. É a proibição da censura, para proteger 

a liberdade de expressa0 do pensamento, a proibiçao das prisões (salvo flagrante 

delito ou por ordem de autoridade), para garantir a liberdade pessoal e de 

loco moça^, a proibição do confisco, para salvaguardar a propriedade, etc. Poder-se- 

-ia dizê-las garantias-limite, visto que servem de limite para o poder. A segunda 6 o 

sistema de proteção organizado para a defesa desses direitos. No Brasil, 

tradicionalmente o sistema judiciário, na França, o contencioso administrativo, nos 

países escandinavos, o ombudsman, etc. É a garantia institucional. Com0 essa 

Proteção deriva de instituições não e descabido designá-las por garantias- 

institucionais. A última espécie constitui o liame entre a primeira e a segunda, porque 

6 defesa de direitos especificas ao mesmo tempo em que meio de Provocar a 

atuação do sistema de proteção institucionalizado. Compreende OS remédios 

constitucionais, as ações especiais constitucionalmente previstas para fazer valer 

direitos fundamentais. Tais remédios variam de Estado para Estado. No Brasil, 6 o 

caso do habeas corpus, numa larga medida do mandado de segurança. Destas 

garantias instrumentais pode-se aproximar a açáo de inconstitucionalidade"'. 

O mandado de segurança teria então o status de garantia constitucional 

fundamental (garantia instrumental na classificaç~o acima transcrita). fundamental 

porque está inserido objetivamente no rol dos direitos e garantias fundamentais 

dispostos na Constituição da República. 

60 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional Contemporâneo. Ed. Saraiva. 
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Essa previsão, na Constituição de 1988, ganhou maior importância pela 

ordem em que veio prescrita, ou seja, antes das normas de organização do Estado, 

dando a conotação de maior preocupação com o indivíduo/cidad%o. Mas todas as 

Constituiç6es brasileiras contiveram enunciados de direitos individuais. "A de 1824, 

em ser art. 179, garantia 'a inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos 

Cidadãos Brazileiros que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade'. A Constituição de 189ldestinava uma seção à declaração de direitos, 

assegurando a 'brazileiros e a estrangeiros residentes no paíz a inviolabilidade dos 

direitos concernentes a liberdade, à segurança individual e à propriedade" (art. 72). 

A de 1934, editada após a Constituiç00 alem8 de Weimar, continha, ao lado de um 

título denominado 'Das Declarações de Direitos', um outro dispondo sobre a ordem 

econômica e social, incorporando ao Texto Constitucional diversos direitos sociais. 

(. ..) A Carta de 1937 consagra direitos, mas o art. 186 declarava 'em todo o pais o 

estado de emergência', com a suspensão de diversas dessas garantias. (...) A 

Constituição de 1946 destinou o Título IV à declaração de direitos. Esse enunciado 

de declarapbes de dlreltos permaneceu nas Constltulç6es de 1987 e IQ69, muito 
embora ambas contivessem dispositivos que excluiam da apreciaçao judicial os atos 

Praticados com base em atos institucionais"". Especificamente quanto ao mandado 

de segurança, sua prev~sio, como )h visto em capltulo especlce deste trabalhe, 
sempre esteve junto à previsao constitucional dos direitos a, garantias fundamentais, 
exceÇ40 Carta de 1937. 

Cabe questionar, entretanto, se o mandado de segurança seria um dlreito 
fu~rdamental, alnda que de Indole instrumental, MANOEL BONÇALVES FERREIRA 

FILHO sublinha que "6 preciso convir quo o habeas corpus, o t"II@ndado de 
segurança são direitos (de ação), conferidos pela Constituiç80, como o de n%o ser 
preso ..., o de não sofrer censura etc. ..., de modo que na linguagem de todos os dias 

uma n6voa sempre persistirá, embaçando os contornos da distinção entre direitos e 

 garantia^"^^. 
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Esse direito a obter do Estado uma salvaguarda em relação aos demais 

direitos objetivamente assegurados, quer na Constituição, quer nas normas legais 

gerais, remonta ao insculpido na "Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão", 

datada de 1789, que em seu art. 2 O ,  dispõe, verbis: 

"O fim de qualquer associaç60 política 6 a conservaçao dos direitos naturais 
e imprescritiveis do Homem". 

E mais, a mesma Declaração, em seu art. 16O, dispõe: 

"Toda sociedade na qual a garantia dos direitos ndo 6 assegurada, nem a 
separaçao dos poderes determinada, nBo tem constituição". 

Também a "Declaração Universal dos Direitos Humanos" proclamada pela 

ONU - Organização das Nações Unidas, em 1948, traz em seu bojo a previsão de 

garantias para assegurar a observância dos direitos fundamentais, verbis: 

Artigo VI11 - "Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais 
competentes rem6dio efetivo para os atos que violem os direitos 
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituiç8o ou pela lei". 

Não obstante a discussão sobre a fonte dos direitos fundamentais, se no 

jusnaturalismo, portanto precedente à objetivação em normas constitucionais, ou se 

inerente ao compromisso e reconhecimento internacional dos mesmos, notadamente 

após a 'Declaração Universal dos Direitos Humanos', em 1948, interessa, Para a 

finalidade deste estudo, que os direitos fundamentais devem ser protegidos pelo 

sistema constitucional das nações que têm o Estado de Direito como base estrutural. 

De nada serve a mera declaração de direitos se não forem colocados à 

disposição dos povos meios capazes de 'conservá-los', ou assegurá-los. 

A origem filosbfica do fundamento para a necessidade de pasitivação dos 

direitos fundamentais acarretou no reconhecimento dos Estados desses 'direitos- 

liberdades', garantidos pela ordem jurídica. "Isto significa passarem a gozar de 
coercibilidade. Sim, porque, uma vez reconhecidos, cabe ao Estado restaurá-los 



coercitivamente se violados, mesmo que o violador seja órgão ou agente do 

E~tado~~" .  

Neste sentido, reputa-se que a necessidade de um 'amparo' decorra de 

épocas mais remotas, ainda quando do 'interdictum' romano ou das 'seguranças 

reais', inibindo, ainda que de forma diversa do sentido moderno, atitudes lesivas a 

direitos. A existência de 'remédios' garantidores de direitos encontra-se no mesmo 

plano dos direitos fundamentais. 

J. J. GOMES CANOTILH065 afirma que "rigorosamente, as clássicas 

garantias são também direitos, embora muitas vezes se salientasse nelas o carácter 

instrumental de proteção dos direitos. As garantias traduziam-se quer no direito dos 

cidadãos a exigir dos poderes públicos a proteção dos seus direitos, quer no 

reconhecimento de meios processuais adequados a essa finalidade (ex.: direito de 

acesso aos tribunais para defesa dos direitos, princípios do nullum crimen sine lege 

e nulla ponea sine crimen, direito a habeas corpus, princípio non bis in idem)". 

Também JORGE MIRANDA66 afirma que "clássica e bem actual é a 

contraposição dos direitos fundamentais, pela sua estrutura, pela sua natureza e 

pela sua função, em direitos propriamente ditos ou direitos e liberdades, por um lado, 

e garantias por outro lado. Os direitos representam só por si certos bens, as 

garantias destinam-se a assegurar a fruição desses bens; os direitos são principais, 

as garantias acessórias e, muitas delas, adjectivas (ainda que possam ser objecto 

de um regime constitucional substantivo); os direitos permitem a realização das 

pessoas e inserem-se directa e imediatamente, por isso, as respectivas esferas 

juridicas, as garantias só nelas se projectam pelo nexo que possuem com os 

direitos; na acepção jusracionalista inicial, os direitos declaram-se, as garantias 

estabelecem-se". 

Entende-se portanto que, não obstante a doutrina atribuir ao mandado de 

segurança o status de garantia fundamental, tal fato não repele que Possa ser visto 
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como um direito fundamental, na medida em que consagra à pessoa (fisica ou 

jurídica) o direito de ação, ou à proteção contra atos coatores praticados por agentes 

estatais no exercício de suas funções. 

Não se pode afastar a concepção de que uma ação prevista 

constitucionalmente com o escopo de garantir ou amparar a observância e o 

restabelecimento de direitos contra atos do Estado, não possa, quando vista em si 

mesma, ganhar contornos de um próprio "direito", ainda que de cunho inteiramente 

processual, conforme afirma J. J. GOMES CANOTILHO. A ligação umbilical entre o 

conceito de que o mandado de segurança é garantia fundamental também lhe 

confere, ao mesmo tempo, uma dimensão de direito fundamental, a qual não pode 

ser dita como equivocada, mas a especificação cientificamente mais apurada de 

atribuição da qualidade ou da característica de que se trata de uma garantia 

fundamental, parece conceitualmente mais precisa. 

O mandado de segurança deve ser conceituado como ação com status de 

garantia fundamental do Estado de Direito. Pode-se, portanto, antecipar (visto que 

tal tema será abordado em capítulo específico) que não há incompatibilidade entre 

atribuir ao mandado de segurança natureza jurídica de ação e lhe impingir o status 

de garantia fundamental. 

c por isso que muito se criticou a exclusão da previsão do mandado de 

segurança na Constituição brasileira de 1937, quando passou O writ a ser 

fundamentado apenas na legislação ordinária (Lei no 191/36), retomando seu status 

constitucional somente na Constituição de 1946. Registre-se. 

Também o 'direito de petição1 (art. 501 inciso XXXIV, alínea "a", da 

Constituição Federal) pode ser tomado para comparação de forma analógica, assim 

como a inafastabilidade da jurisdição (art. 5O, inciso XXXV, CF/88), embora de cunho 

processual, não deixam de ser algumas das mais importantes conquistas do Estado 

de Direito, representando assim, um dos mais importantes direitos atribuídos pela 

Constituição. O Estado que não concede o direito aos concidadãos de buscar 

livremente o Poder Judiciário, está reprimindo a observância de direitos e por 

conseguinte, limitando outro, qual seja o de obter a devida prestação jurisdicional. 



O mandado de segurança está, na qualidade de garantia fundamental, 

protegido contra emendas constitucionais que visem sua abolição do sistema 

jurídico-constitucional, ante o disposto no art. 60, §4O, inciso IV, da Constituição 

FederaP7. Note-se que a norma constitucional não contempla previsão de alterações 

constitucionais, mas tão-somente abolição, ou seja, supressão, sendo possível a 

modificação do sistema de garantia do mandado de segurança através de emenda 

constitucional, sem que tal alteração implique na supressão de qualquer de seus 

objetivos. Inalterado o núcleo essencial da garantia, poderia o constituinte derivado 

alterar os pressupostos ou objetivos do mandado de segurança, podendo, inclusive, 

v. g., amplia-lo. 

Pode-se, por final, afirmar que o mandado de segurança constitui-se 

numa garantia fundamental, de espécie instrumental, voltada a assegurar a 

observação coercitiva dos direitos, não apenas dos fundamentais, mas de todos os 

que, por ato do Estado ou de seus agentes, possam violá-los. Juntamente com a 

partição de poderes, com um poder judiciário independente estabelece-se a eficácia 

instrumental de uma ação, de origem constitucional, representativa de uma garantia 

fundamental para a manutenção e observação do princípio estrutural do Estado de 

Direito. 

67 
Art. 60, $4' - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV - os direitos e 

garantias individuais. 



SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PROCESSUAIS 

DO MANDADO DE SEGURANÇA. 



CAP~TULO V - NATUREZA JUR~DICA DO MANDADO DE SEGURANÇA 

A grande maioria dos autores pátrios entende que o mandado de segurança 

tem natureza de ação civil. Fazendo uma comparação entre as ações cautelares e 

executivas, destacam, tais autores, a cognição sumaríssima e limitada do mandado 

de segurança para concluir tratar-se de processo de conhecimento. 

Há porém autores, como PONTES DE MIRANDA, que vêem na ação de 

mandado de segurança um quarto tipo de ação, de natureza mandamental. Este 

posicionamento vem tomando corpo na jurisprudência e na doutrina, todavia o 

entendimento predominante ainda é que se trata de uma ação cognitiva cível. 

Passa-se então a analisar os meandros de tais conclusões com as posições 

de alguns autores. 

É pacífico na doutrina que o mandado de segurança é ação. AMARAL 

SANTOS68 define o mandado de segurança como ação, no sentido tecnico-científico 

de direito de invocar a jurisdição para, atuando o direito aplicado no caso, compor a 

lide entre as partes. ALFREDO BUZAID69 define o mandado de segurança como 

"uma ação judiciária, que se distingue das demais pela Indole do direito que visa 

tutelar. [...I Para se entender bem este enunciado, urge estabelecer, antes de tudo, 

numa gama dos direitos subjetivos materiais, que podem ser ajuizados. Eles se 

agrupam em três classes: a) a primeira é daqueles que hão se ser afirmados e 

provados judicialmente, sob pena de ser rejeitado o pedido formulado pelo autor 

(ex.: ação de desquite, de reintegração de posse, de anulação de contrato); b) a 

segunda é a de alguns direitos, reconhecidos em documentos, que exprimem não só 

a certeza da obrigação, mas também a liquidez de seu valor (letras de câmbio, notas 

promissórias, duplicatas); c) e a terceira, que ocupa a posição mais elevada na 

escala, abrange direitos líquidos e certos, que, por sua clareza e evidência, não 

comportam discussão judicial a ser respeito. A ordem jurídica subministra ações 
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diversas que correspondem a cada uma dessas categorias de direitos. Para a 

primeira, a ação ordinária; para a segunda, a executiva; para a terceira, o mandado 

de segurança". 

Já KAiUO WATANABE conclui que "o mandado de segurança é um 

instrumento diferenciado e reforçado, portanto de eficácia potenciada, de ativação 

da jurisdição constitucional das liberdades, destinado à tutela de direitos líquidos e 

certos, fundamentais ou apenas amparados por lei ordinárian70. 

Para JOSE CRETELLA JÚNIOR "a natureza jurídica do mandado de 

segurança [...I no direito brasileiro é inequívoca e indiscutível. Trata-se de ação, seja 

o vocábulo tomado no sentido antigo, seja no sentido tradicional, que na acepção 

subjetiva, quer na acepção objetivan7'. 

Para HELY LOPES MEIRELLES "o mandado de segurança, como a lei 

regulamentar o considera é ação civil de rito sumário especial, destinada a afastar 

ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo, privado ou público, através de 

ordem, esta, a ser cumprida especificamente pela autoridade coatora, em 

atendimento da notificação judicial" E continua, "sendo ação civil, como é, o 

mandado de segurança enquadra-se no conceito de causa, enunciado pela 

Constituição da República, para fins de fixação de foro e juizo competentes para seu 

julgamento quando for interessada a União (art. 109, 1 e VIII), e produz todos os 

efeitos próprios dos feitos contenciosos. Distingue-se das demais açóes apenas pela 

especificidade de seu objeto e pela sumariedade de seu procedimento, que é próprio 

e só subsidiariamente aceita as regras do Código de Processo 

WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA73 afirma tratar-se de ação civil 

com a natureza de processo de conhecimento. Neste mesmo sentido JOSE 

69 in JUICIO DE AMPARO E MANDADO DE SEGURANÇA. R. Fac. Dir. USP, S. Paulo, 56(1)/221-2, 1961, 
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IGNACIO BOTELHO DE MESQUITA entendendo que "o mandado de segurança, 

embora tenha afinidades com as três categorias mencionadas (processo cautelar, 

processo de execução e processo de conhecimento), afasta-se mais do processo 

cautelar e do processo de execução que propriamente do processo de 

conhecimento". 

AMAURI MASCARO NASCIMENTO, define o mandado de segurança como 

"um meio impugnativo constitucional para proteção de direito individual, próprio, 

liquido e certo, não amparado por habeas COQUS"". SÉRGIO PINTO MARTINS 

afirma que "a natureza jurídica do mandado de segurança é de ação. Trata-se de 

ação de c~nhecimento"~~. 

Como se vê a doutrina A praticamente uniforme no sentido de que o 

mandado de segurança tem a natureza de ação. Mas há posições diversas na 

doutrina e em alguns julgados defendendo que o mandado de segurança não teria 

tal natureza, admitindo-se então que seria uma "causa", que se trataria de um 

"remédio" ou de um "interdito possessório", Ou ainda de "garantia constitucional". 

Inicialmente, deve-se destacar, para efeito de comparação, que algumas 

definições admitidas por paite da doutrina não são antag6nicas A natureza de aç8o 

civil do mandado de segurança, OU seja, não se pode dizer que uma ação não seja 

uma expressão da causa, ou que o mandado de segurança na0 se revele uma 

garantia constitucional, manifestada por meio de ação civil e regulada por lei 

ordinária. 

0 mandado de segurança 8,  admite a imensa maioria da atual doutrina, 

ação, todavia, a dificuldade com que se depara para colocar o mandado em seu 

devido lugar no campo processual, definindo sua natureza para poder atribuir-lhe 0s 

efeitos corretos, dela correspondentes, instala-se sob o argumento da grande 

peculiaridade que o processo, OS procedimentos, OS efeitos, o alcance e ate as 

limitações conformam o mandado de segurança. 

74 in CURSO DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Ed. Saraiva. 1 4 O  ed., p. 423 
75 in DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Ed. Atlas. 18" ed. p. 461 



T ~ O  peculiar é o instrumento em estudo, que, para precisar sua real natureza 

muitos debates doutrinários se travaram, somente se assentando a questão depois 

de acaloradas discussões teóricas. 

Definir o mandado de segurança como uma "causa", como bem exp8s RUI 

BARBOSA na0 guarda a devida precisão técnico-científica pois "causa pode ser 

conteúdo de ação ou de outro procedimento de a ~ ã o " ~ ~ .  Mas foi este o entendimento 

delineado num acórdão prolatado em 1940 pela Za Câmara Civel do então Tribunal 

de Apelação de Minas Gerais que declarou: "o mandado de segurança, no setor da 

técnica juridica, não é propriamente uma açã0, conquanto seja, na conformidade do 

texto constitucional, uma causa" (RF 861404). Na contra mão do entendimento de 

RUI BARBOSA antes fixara-se PEREIRA E SOUZA argumentando que "se todas as 

ações, como remédios ou meios para pedir ao juiz que obrigue outrem a dar, ou 

fazer aquilo, de que tem obrigação perfeita, são causas. são processos, n8o se 

segue, ao inverso, que todas as causas sejam ações ou processos de a ç õ e ~ " ~ ~ .  

~ogo ,  não há qualquer incompatibilidade entre causa e ação na medida em 

que é numa causa que se funda uma ação. A causa é como ensinou RUI BARBOSA 

o conteúdo da ação e esta ação pode ser, quando preenchidos determinados 

requisitos, o mandado de segurança. 

Afirmar que o mandado de segurança é um remédio processual específico é 

tomar em conta tamanha generalidade, que parece desproposital a pretensão de se 

identificar precisamente a natureza jurídica do instituto. Porém, sua relação com o 

direito anglo-americano e seus diversos wit's é o argumento que motiva SEABRA 

FAGUNDES78 a inseri-lo na categoria dos remédios processuais, como o habeas 

corpus. 

OTHON SI DOU^^, invocando a similitude e origem histórica do instituto do 

mandado de segurança com os interditos ~ O S S ~ S S ~ ~ ~ O S  ~ãra~terizou o mandarnus 
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com tal natureza jurídica. O interdictum80 era uma ordem do pretor para fazer-se ou 

não se fazer alguma coisa, derivava de seu poder de imperium e era concedido para 

aquele que reclamava a perturbação da posse de coisa móvel ou imóvel, ou ainda, a 

posse de um direito. O interdito foi muito utilizado no Brasil ColGnia onde a figura do 

habeas corpus ainda não tinha lugar (posteriormente foi o habeas corpus o 

instrumento pelo qual se fazia a proteção aos direitos contra ato de autoridade). 

Entretanto tal posição mostra-se desatualizada, na medida em que não se pode 

afirmar que uma coisa tem determinada natureza simplesmente porque tem uma 

origem similar, desprezando-se a influência de outros institutos. 

Outro detalhe contrário à natureza de interdito do mandado de segurança 6 

a total dissemelhança dos institutos com base na atuai Carta Magna. O mandado de 

segurança vem expresso como garantia fundamental, portanto detém status de 

norma constitucional, mesmo sendo regulado por lei ordinária. Já os interditos não 

detém esta hierarquia, portanto, sua importância no cenário normativo é diversa, 

bem como suas fontes. Ou ainda, para se esteiar na pirâmide normativa de 

KELSEN, o fundamento de validade dos institutos, hoje, é absolutamente diverso. 

Não é porque se garante na Constituição o direito à propriedade plena, que se pode 

argumentar que os instrumentos de proteção da posse esta0 postos em nivel 

constitucional. O mesmo não ocorre com o mandado de segurança, que encontra 

seu fundamento expresso na atuai Constituição Federal. Ressalte-se contudo, que 

quando da posiçáo defendida por OTHON SIDOU. O instituto do mandado de 

segurança ainda estava em fase de amadurecimento, tendo a discussão sobre sua 

natureza, enorme importância, notadamente para se definir os procedimentos que 

lhe seriam implementados. Hoje porem, a posição não se sustenta. 

Quanto à natureza de garantia constitucional, parece ser esta a questão 

mais relevante de se apresentar dentro deste contexto. A Constituição Federal em 

seu artigo 50 inciso LXIX, explicitou o mandado de segurança e sua função precipua 

- proteger direito líquido e certo contra ato de autoridade OU agente de pessoa 

jurídica exercendo funções do Poder Público. O entendimento de que o mandado de 

segurança tem natureza de garantia constitucional em contraponto com o 

80 CRETELLA J ~ I O R .  jos6. CURSO DE DIREITO ROMANO- 1 Ia ed. 1987. Ed. Forense. P. 191 



entendimento de que seria uma ação, tamb6m não parece proceder, na medida em 

que pode ser estabelecida a uma ação O status de garantia constitucional. 0 

argumento neste sentido é de que tanto a ação como a garantia constitucional não 

são institutos incompatíveis. Também 6 inegável a distinção que a Constituiçao 

(desde 1934, portanto as Constituições, salvo a de 1937) dá ao mandado de 

segurança em relação as demais ações, já que não há muitas outras aç6es 

fundamentadas no próprio texto constitucional. 

Neste sentido é prudente notar o surgimento de um ramo do direito8' que se 

preocupa com os processo constitucional. E quais seriam estes processos senão os 

de habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança? 

WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO é um dos expoentes do estudo deste ramo 

intitulado Direito Processual Constitucional onde se assenta o estudo da "dimensão 

constitucional em que se situam institutos jurídicos tais como o mandado de 

segurança, individual e coletivo, e 0 mandado de injunção. que tem o objetivo tutelar 

situações subjetivas derivadas de direitos f~ndamentais"~~. O mesmo jurista não 

esquece de apontar HANS KELSEN como o patriarca de tal disciplina, apresentando 

o argumento de que o estudo tem como base O controle da constitucionalidade que 

deve ser realizado por uma instância diferenciada. Relembre-se que nosso controle 

de constitucionalidade 6 misto, portanto, sofreu influência do modelo de controle 

austríaco. 

~ogo ,  pode-se concluir que, mesmo que se tenha uma posição cientifica 

sobre o Direito processual Constitucional, as normas existentes acerca do processo 

de mandado de segurança sã0 efetivamente reguladas por lei ordinária, refutando o 

argumento de que somente com base na Constituição poder-se-ia estabelecer um 

processo para a ação de mandado de segurançau. 

Conforme afma WILLIS GUERRA FILHO, citando CAPPELLETTI (1976, p. 113) e SALVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA (1989, no I), "o Direito Processual Constitucional ainda não teria se firmado como 
ramo da ciência jurfdica, com rnatdria específica sua, autonomia didática e independencia científica, tratando-se 
ainda de uma Dosicão pela qual Se procwa extrair da Constituição Sua Única fonte de normas de 
g;ocesso (RICARDO FIIÚZA, 1982, no 3)". 
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Importa ainda destacar a relevancia do mandado de segurança pela sua 

característica de garantia fundamental. Com a evolução da teoria dos direitos 

fundamentais, que a partir da Declaração dos Direitos do Homem, proclamada pela 

ONU - Organização das Nações Unidas, em 1948, observou-se, com maior 

intensidade, que não bastava a declaração de direitos, se os sistemas normativos 

(dos Estados) não possibilitassem garantias para seu cumprimento e obedi&ncia. 0 

mandado de segurança tem esta função, servir Com0 uma garantia fundamental aos 

cidadãos ou quaisquer pessoas que se encontrem sobre a jurisdiçao do Poder 

Judiciário brasileiro, de fazer com que O Estado e seus diversos agentes observem 

as normas legais. A ligação do mandado de segurança com os direitos fundamentais 

mostra-se pertinente pois, além de encontrar fundamento juridico no art. 5O, LXIX, da 

Constituição Federal, inserido no Título 11 - DOS Direitos e Garantias Fundamentais, 

representa, uma segurança jurídica à garantia de direitos, especialmente os 

fundamentais, dada sua importância institucional e sua aplicação imediata, ex vi o 

disposto nos §§I0 e 2O do artigo 5O, da Constituição de 1988. 



CAPITULO VI - 06 JETO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

Para se ter claramente definido o objeto do mandado de segurança 6 

necessária a busca em sua principal fonte normativa, de modo a verificar se hg 

limites e restrições, ou se o objeto é amplo O bastante para n8o sofrer limitaç8o por 

norma de hierarquia inferior. 

0 mandado de segurança, como já dito, d previsto na ConstituiçBo Federal e 

dela se pode, primeiramente, verificar qual o objeto posslvel para o referido 

instrumento, ou ação. 

O artigo !jO, inciso LXIX, da ConstituiçBo estabelece que se conceder6 

mandado de segurança para profe~fio de direito líquido e certo, nllo amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando 0 respons8vel pela ilegalidade ou abuso de 

poder for autoridade pública ou agente de pessoa juridca no exercício de atnbuiçdes 

do Poder Público. 

Da primeira anAlise do texto normativo pode-se verificar que a proteção de 

direito liquido e certo é o principal objetivo do instituto do mandado de segurança. 

Estender-se ou limitar-se O objeto do mandado pela via da análise da lei ordinhria 

seria como negar validade plena ao disposto na Constituiçao. Portanto este é o 

objeto do mandado de segurança - proteger direito líquido e certo. 

Todavia, a própria Constituição traz uma limitação expressa, excluindo, pela 

natureza dos direitos subjetivos a serem protegidos pelo mandado, aqueles que 

podem o ser por outros meios, quais sejam 0 habeas Corpus e o habeas data, 

respectivamente utilizados para proteção dos direitos de locomoç8o e de 

informação. 

WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, neste mesmo sentido, delimita o 

objeto do mandado de segurança por exclusão, sendo "cabível em não sendo o caso 

de habeas corpus ou habeas data. Colima, portanto. proteger o cidadao contra 



transgressões de agente do Poder Público, diversas daquelas que restrinjam a 

liberdade de locomoção e o acesso a informações ou dados a seu respeitons4. 

Mas não é apenas esta restrição, quanto aos direitos subjetivos a serem 

protegidos pela via do mandado, em que a Constituição estabelece ou delimita seu 

objeto. Há outra limitação muito importante quanto ao objeto do mandado de 

segurança resultante da natureza do ato lesivo do direito, ou do ato tendente a 

causar lesão a direito subjetivo. Este ato não pode ser um ato praticado, por 

exemplo, por um particular, com produção de efeitos no campo do direito privado, ou 

proveniente de uma autoridade, mas inserido numa relação onde n8o haja o 

exercício do poder de imperium. 0 ato (comissivo ou omissivo) que cause ou que 

possa causar lesão a direito subjetivo, líquido e certo, que não seja direito 

relacionado à liberdade de locomoção ou relativo ao acesso a dados e informações, 

somente pode ser objeto de impetração OU correção mediante o uso da ação de 

mandado de segurança se (o ato) for emanado por autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

Portanto, são dois os requisitos básicos para se delimitar o objeto do 

mandado de segurança: a) a natureza do direito subjetivo protegido, desde que 

líquido e certo; e, b) a natureza do ato que cause ou seja tendente a causar dano a 

esse direito. 

Em que pese tal SimplificaçZio, diversos autores definem com muita 

propriedade o objeto do mandado de segurança. HELY LOPES MEIRELLES*~ diz 

que o objeto do mandado será Sempre a ~0rreçao de ato Ou omiss8o de autoridade, 

desde que ilegal e ofensivo a direito individual Ou coletivo, liquido e certo, do 

impetrante. JOSE cRETELM JONIOR afirma que 0 "objeto do mandado de 

segurança 6 a proteção de direito subjetivo, público OU privado, do impetrante, 

ameaçado ou ferido por ato do poder público, causador de dano material ou 

- 

84 

85 
Op. cit. p. 65 

86 
Op. cit. p.28 
Op. cit. p. 125 



OTHON SIDOU conceitua "autoridade" para atingir o objeto do mandado de 

segurança, afirmando que "na0 e o ato em si que autoriza o mandado de segurança, 

mas o executado em função do Poder Público. c assim mister que a ilegalidade ou o 

abuso de poder seja praticado, ou vá ser praticado, por autoridade respon&vel, o 

que equivale a autoridade competente ou legitiman8'. 

WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA" afirma que o objeto do mandado 

de segurança, como remédio constitucional, 6 a proteçao de direito liquido e certo, 

como tal considerando-se aquele que independe de provas, salvo a prova 

documental com evidência direta. AMAURI MASCARO  NASCIMENTO^' afirma ser 

cabível o mandado de segurança contra ato de autoridade, destinando-se a impedir 

ou coibir 0 abuso de autoridade do judiciário trabalhista. 

A Lei no 1533151 dispõe em seu artigo 1°, verbis: 

~ r t .  i0  - Conceder-se-B mandado de segurança para proteger direito líquido 
e certo, ne[o amparado por habeas cotpus, sempre que, ilegalmente ou com 
abuso do poder, a lg~dm sofrer V ~ O / ~ Ç & O  ou houver justo receio de sofrg-/a 
por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem as 
funç6es que exerça. 

H&, portanto, de se comparar o dispositivo legal datado de 1951, 

primeiramente, com o texto constitucional de regência à época, ou seja, a 

Constituição de 1946, para depois certificar-se sobre a atual pertinencia, seus 

alcances e medidas em face da Constituição atuai. 

A Constituição de 1946, em seu artigo 141, $24 dispunha que: "para 

proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus, conceder-se-á 

mandado de segurança seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder". N ~ O  existindo incompatibilidade alguma entre o texto constitucional 

e a Lei de 1951, resta comparar OS termos da Lei no 1.533/51 com o disposto no art. 

50, LXIX, da Carta de 1988, e apurar eventuais limitações inconstitucionais. 
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Um dos elementos principais do objeto é identico, tanto na Constituiflo de 

1988 como na noma legal (Lei no 1.533/51), OU seja, proteç8o de direito subjetivo 

que tenha característica de liquidez e certeza no momento da impetraçao (salvo o 

disposto no parAgrafo único do artigo 6' da Lei no 1 .533/51g0). Tanto na Constituipão 

de 1946 como na de 1988, o direito líquido e certo do impetrante constitui o objetivo 

a ser protegido pelo mandado, ressalvado o direito Ci locomoçáo (habeas corpus) 

nas duas Cartas e, na Constituiçáo de 1988, o de informaçáo (habeas data). A lei 

somente confirmou tal garantia constitucional e capitulou seu processamento como 

ação civil. 

Todavia, quanto ao segundo requisito, Ou seja, a natureza do ato ou omiss8o 

de autoridade contidos na lei, a Constit~ição de 1946 parece mais limitada que a 

disposição constitucional da atual Carta Republicana. e que o ato de autoridade, 

mesmo que seja qual for, limita o cabimento a pessoa que detenha a qualidade de 

autoridade. Portanto, estaria o mandado restrito a impetração contra ato de 

autoridade, ou das pessoas legitimadas nos termos do §I0, do art. 1°, da Lei no 

1.533/51. Tudo dentro de uma análise literai das normas envolvidas. 

Mas importa destacar que somente se admitiu a impetração do mandarnus 

sob a égide da Constituição de 1946 contra atos de pessoas que desempenhassem 

funçoes públicas por meio de silogismos doutrinairios ao procedimento do habeas 

corpus. A jurisprudência dominante à @oca assumiu a posição mais el8stica1 que 

viria expressa somente na Constituição de 1988. Entretanto, o que é dispositivo legal 

ou constitucional expresso não suscita dúvidas, OU não alimenta dúvidas de certo 

grau, portanto, mesmo que com base nas construções doutrindrias e 

jurisprudenciais, 6 de se destacar que o artigo 1°, e §I0, da Lei no 1.533/519' em 

*' in CURSO DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Ed. Saraiva. 1995. p. 424 

90 Lei no 1,533/5 1, A*. 60. parágrafo único - NO Caso em que 0 documento necessário à prova do alegado se ache 

em repartição ou público, OU em poder de autoridade que recuse fornecê-lo por certidao, o juiz 
ordenará, por oficio, a exibiçao desse documento em original OU em cópia autêntica e marcai.g 
para cumprimento da ordem o prazo de cinco dias. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira f6r a 
própria coatora a ordem far-se-á no próprio inStniment0 da notificação. O escrivã0 extrairá cópias do documento 
Para juntá-las à segunda via da petição. 

9 1 Lei no 1.533151. A*. 10. tj l0 Consideram-se autoridade Para 0s efeitos desta lei os administradores ou 
representantes das entidades autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do poder 
~úblico, somente no que entende com essas funçbes 



relação a Constituição de 1988, não podem se sustentar - senão para definição de 

ato de autoridade -, em razão de uma maior amplitude do preceito constitucional. 

A Constituição de 1988 ampliou expressamente, nao deixando dúvidas, o 

objeto do mandado de segurança, para prote@o de direito líquido e certo oriundo de 

quaisquer atas onde o responshvel pela ilegalidade ou abuso de poder seja 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica de direito público ou privado, no 

exercício de atdbuiçbes do Poder Público, pouco importando se este agente fosse 

administrador ou representante de entidade autárquica ou de pessoa jurídica com 

funções delegadas pelo Poder Público. 0 particular, pessoa jurídica, nos termos da 

Constituição de 1988, pode, desde que exerça atribuiçóes do Poder Público, ser alvo 

de mandado de segurança. 

Portanto, a Constituiç80 vigente ampliou o objeto do mandado de segurança, 

admitindo expressamente o que as construçóes jurisprudenciais e doutrinhrias 

vinham fazendo por via transversa, Por meio da utiiiza~ã0 do conceito jurídico de ato 

de autoridade. 

Tal ampliação do objeto do mandarnus no plano constitucional ocorreu 

principalmente por um fundamento histbrico, vez que foi na Constituiçao de 1988 

que se restabeleceu, formalmente, o Estado Democrhtico no Brasil, pondo fim aos 
extensos anos de domínio do Regime Militar. O legislador constituinte quis deixar 

expresso que o responsável pelo ato lesivo, OU tendente a o ser, seria o sujeito 

passivo do mandado, quer ocupasse efetivamente o status de autoridade, quer 

praticasse atoç inerentes a atribuiçbes do Poder PLSblico. Com isso o objeto do 

mandado adquiriu feição - quanto a natureza do ato coator - mais ampla. 

Houve, em certa medida, um deslocamento, ou uma ampliaçao mesmo do 

objeto do mandado de segurança, pela ampliação expressa dos atos sujeitos ao 

mandado, relativamente a natureza pública ou privada da pessoa emitente. Se por 

um Iado se manteve a autoridade, ou seja, a qualidade ratione personae do principal 

ente sujeito ao mandado, também Se estendeu a sujeição passiva aquele que detbm 

O exercício de função pública, OU ainda, de forma mais precisa, ao responshvel pela 

execução do serviço público. 



Logo, a ampliação constitucional foi deveras importante, na medida em que 

não apenas passaram a ser passiveis de impetração os atos emanados por agentes 

de pessoas jurídicas de direito público OU pelos que ostentassem a qualidade de 

autoridade, no sentido do parágrafo primeiro do artigo l0 da Lei 1.533151, qual seja: 

"administrador ou representante das entidades authrquicas e das pessoas naturais 

ou juridicas com funções delegadas do Poder Público, somente no que entender 

com estas funções", mas também aos que, sendo agentes de pessoa juridica de 
direito privado, desempenhassem atribuiçbes do Poder Público. 

Portanto, a previsão constitucional acabou por permitir que atos emanados 

de particulares, prestadores de serviços públicos, pudessem ser alvo de mandado 

de segurança, desde que. repita-se uma vez mais, tais atos fossem inerentes As 

atribuições do Poder públicog2. 

Ainda com relação ao aspecto da origem do ato que viole direito liquido e 

certo, ou seja, da qualidade da pessoa que emite o ato passível de correçao via 

mandado de segurança. há de se regiaar que atuaimente nao se cogita em na0 

admitir o mandado contra ato emanado pelos membros do Poder JudiciBrio, 

Executivo ou Legislativo, inclusive contra atos judiciais de natureza jurisdicional, 

questão esta que será vista amiúde no capítulo que trata dos sujeitos do mandado. 



O principal pressuposto para a admissão do mandado de segurança 6 a 

existência de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação. A par dos 

pressupostos que delimitam o objeto do mandado de segurança pela natureza do 

ato coator ou qualidade do agente emissor, o mandado somente terá cabimento 

quando ocorrer lesão a direito líquido e certo. 

Quando surgiu, em 1934, O instituto do mandado de segurança vinha 

expresso como garantia de direitos certos e incontestáveis, não existindo a 

expressão ~íguido, somente introduzida na Constituição de 1946, substituindo o 

termo incontestável. 

ALFREDO BUZAID afirma que o direito líquido e certo, mostrado pelo 

requerente do amparo, atravhs de sua documenta@o probante da ilegalidade ou 

abuso de poder pode ser contestado, porque a circunstancia de n8o admitir a 

produção de prova testemunhal e pericial, nao tira ao mandado de segurança o 

carater de processo contencjoso. 

PONTES DE MIRANDA ensina que "a certeza e a incontestabilidade de um 

direito não pode resultar da dúvida quanto à lei que rege esse direito, porque tal 

dúvida 6 subjetiva, existe e depende de condiçdes interiores, de estados de 

consciência e de convicção de juízes, e não da relação jurídica. Por mais duvidoso 

que se sinta o espírito do julgador, na determinaçao da lei competente, isso não atua 

na situação jurídica, que não passa, por esse acidente psíquico do julgador, a ser 

incerta e contestável. O direito existe ou não existe, mas existindo, pode depender 

de provas a declaração, e então 6 incerto e c~nte~ttivel, no sentido em que se 

empregaram 0s dois adjetivos no art. 31 9" (do CPC, antigo, acrescente-se)g3. 

AS expressões incontesttivel e líquido são objetivamente similares, na 

medida em que ambas se referem a0 fato e não ao direito em si. Sendo os fatos 

93 in COMENTARIOS AO ~ 6 ~ 1 ~ 0  DE PROCESSO CIVIL- T. III., p. 182 



incontestáveis, não sujeitos à realização de provas, entao caberia o mandado. A 

contestabilidade adstrita ao mandado de segurança era (e ainda 6, mesmo após a 

supressão do termo "incontestável") atinente aos fatos narrados pelo impetrante. Se 

os fatos fossem incontestavelmente aqueles narrados pelo requerente e houvesse 

norma que Ihes atribuíssem o direito subjetivo dito violado pelo impetrante, ent8o o 

mandado de segurança deveria ser concedido. Estas eram as posições doutrinárias 

quando o termo incontestável fazia parte da norma que previa o uso do writ. Forçoso 

concluir-se portanto que, a contrario senso. os fatos expostos pelo impetrante 

poderiam ser contestados, sendo de menor rigor científico a expressão "direito 

incontestável" - tendo-se em conta que o direito subjetivo (Único passível de amparo 

pela via difusa), não sobrevive sem um fato que lhe dê suporte. 

A expressão liquidez parece mais tecnica e elimina qualquer dúvida quanto a 

contestabilidade formal do ato impugnado pelo impetrado ou por terceiro 
interessado. Se houver divergencia sobre 0s fatos expostos na petiç8o inicial ent8o 

ser6 inadmissivel a açao mandamental, cabendo ao irnpetrante percorrer as vias 

ordinárias para provar os fatos que fundamentam seu pedido. Portanto os fatos 

podem ser contestados pelo impetrado, na0 havendo qualquer proibiç80 legal 

quanto a isso, muito ao contrAri0, se a parte omite fatos ou os expbe de forma 

distorcida, deve suportar este Ô ~ U S  a0 menos com a denegação da segurança. 

OTHON SIDOU94 lembra que quando era expressada como "direito certo e 

incontestável", sempre se dispensou a esse último elemento o seu valor justo, 

entendendo-se como incontestável o direito a que se não podem opor motivos 

ponderáveiç e sim meras e Vagas alegações, cuja improced@ncia se reconhece 

imediatamente. 

CASTRO NUNES ao comentar a supress8o do termo incontestávei, afirmou 

que "nao mudam sub~tanciaimente OS termos da questão. A f6rmula aqui adotada 6, 

em todo caso preferivel anterior no evitar a condiçao de inoontestabilidade, sem 

Sentido da terminologia judiciária. Direito liquido e certo, OU que assim deva ser 

dêclarado, situa-se, com j A  ficou explicitado, no plano jurídico da obrigação certa 

quanto a sua existência, determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestaçao 



exigida. [...I mais precisamente, Iíquido está no texto como reforço de expressão, 

mais na acepção vulgar de escoimado de dúvidas, o que equivale a certo, do que no 

sentido correlato da obrigação correspondente". 

O direito Iíquido e certo 6 aquele que, demonstrados os fatos, nenhuma 

dúvida objetiva poderá evitar que se subsumam à norma dita violada. Se houver 

dúvida por parte do julgador, esta dúvida se instala na interpretação da norma, ou na 

aplicação de uma ou outra norma, e não sobre os fatos. 

THEMISTOCLES CAVALCANTI define direito Iíquido e certo como sendo o 

que "se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a 

ser exercitado no momento da impetraçã~"~~. Para HELY LOPES MEIRELES direito 

líquido e certo "é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior, não é Iíquido nem certo, para fins de segurança"gs. 

AGRICOLA BARBI conceitua direito líquido e certo como "tipicamente 

processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a 

circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir ou não lhe dá 

caracterizaçao de liquidez e certeza; esta s6 lhe B atribuída se OS fatos em que se 

fundar puderem ser provados de forma incontestável, ceda, no processo. E isto 

normalmente sb se dá quando a prova for documental, pois esta 6 adequada a uma 

demonstração imediata e segura dos fatosng7. 

muito importante a clara definição do que seja direito líquido e certo, pois 

somente este 4 o objeto de amparo por meio de mandado. O direito desprovido 

desta natureza peculiar, pode em tese, ser objeto de violação por autoridade ou por 

agente de pessoa jurídica no exercício de atividade pública, mas não será objeto de 

mandado de segurança. 

OTHON SIDOU define como direito líquido e certo que autoriza o mandado 

de segurança, "uma situação jurídica para a qual concorrem dois elementos: 

94 
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subjetivo, um dever do Estado por determinada prestação, positiva ou negativa; e 

material, um inadimplemento desse dever"Q8. 

Não escapou, a expressão "líquido e certo", das críticas doutrin4rias, 

principalmente quanto a sua inespecificidade. Foi inevitável a comparação entre o 

direito liquido, pressuposto do mandado, e a liquidez, exigida nos tftulos com 
natureza executbria. ALFREDO BUZAID define que "o conceito de direito liquido e 

I 

certo, embora se avizinhe ao de titulo liquido e certo, com ele não se confunde, ao I 
J 

contrário, at6 se pode dizer que esta última idéia serve utilmente para estrernar o 

conceito de direito líquido e certo. Título liquido e certo 6 aquele que já contém uma 
I 

declaração do direito constante do documento. Torna certa a obrigação e 
I 

determinado o seu valor. Em virtude dessas caracteristicas formais e substanciais, o 

legislador conferiu a essa categoria de direitos a@o executiva, na qual o autor nada 

tem que demonstrar, porque o documento vale por si como prova da obrigaçao, se o 

réu tem matéria relevante para impugnar a eficácia do título, há de argui-la na 

contestação, abrindo-se assim a discussáo de merito. De outro modo a açao ser& 

julgada procedente, sem que o autor tenha que provar qualquer coisa. O direito 

líquido e certo hB de ser mais do que o titulo liquido e certo, do ponto de vista 

substancial, embora seja menos do que ele do ponto de vista formal. Não 6 de sua 

essência que esteja representado por um documento, pode dizer-se que geralmente 

não 6,  porque deriva da Constituiçáo ou das leis. Mas, em compensaçao, para 

defini-lo não basta dizer que se trata de direito translúcido, para outro será duvidoso 

e controvertido. O que a nosso ver, esclarece o conceito de direito liquido e certo, 6 
a ideia de sua incontestabilidade, isto 6, uma afirma980 juridica que não pode ser 
séna e validamente impugnada pelo Poder Público que praticou um ato ilegal ou de 

abuso de poder. Ele tem na realidade dois ~610s: um ~ositivo, porque se funda na 

lei, outro negativo, porque nasce da violaç8o da lei. Ora a lei h6 de ser certa em 

atribuir ao interessado o direito subjetivo, tornando-o insuscetível de dúvida. Se 

surge a seu respeito qualquer controvbnia, quer de interpretago, quer de aplicaça~, 

jél na0 se pode constituir fundamento para a impetraç80 de mandado de 

segurançavgg. 



O título líquido e certo tem expressa sua validade e eficácia, ou seja, o 

próprio documento exprime a obrigaçao que deve ser adimplida. J6 o direito líquido 

e certo, normalmente n80 traz expresso em documento a obriga980 que se quer ver 

adimplida, pois a obrigação que se pretende executar decorre de lei, notadamente 

da Constituição, e nao unicamente da vontade do obrigado. Logo, embora 

semelhantes, suas caracterlsticas de liquidez encontram-se em niveis de relevância 

muito diferentes, sendo o direito liquido e certo muito mais amplo que a liquidez do 

título executivo, por seu valor substancial muito mais rico. 

Outrossim, a norma limita o uso do mandado apenas quando estiver violado 

ou em iminente estado de violação direito que seja provado pleno iure, sem 

necessidade de dilação probatória, como oitiva de testemunhas ou prova pericial. 

Os direitos fundamentais, a teor do que dispõem os §§I0 e Z0 do artigo 5O da 

Constituição, são líquidos e certos, 0s fatos que indiquem sua violação é que devem 

ser provados. 

A única forma de introduzir provasIo0 dentro do processo de mandado de 

segurança, que não junto da petição inicial, é através da regra contida no artigo 60, 

parágrafo único da Lei no 1.533/511°', que permite, excepcionalmente. que, quando 

documento necessário à prova do direito (líquido e certo) estiver em repartição ou 

estabelecimento público, ou em poder de autoridade (a impetrada ou não) que se 

recuse a fornecê-lo, o juiz determine ao detentor do documento que o traga aos 

autos, sob as penas da lei. Neste caso, ilustre-se que a liminar, se urgente, terá seu 

exame retardado temporariamente, na medida em que o juiz não poderá concedê-la 

por falta de elementos probantes, devendo a parte aguardar a juntada pelo 

impetrado, que o fard no lapso de dez dias (prazo que também terá para prestar as 

informações), ou por outra autoridade. se não for a impetrada, no prazo de cinco 

dias, N ~ O  é incomum que algumas autoridades ou agentes de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público não prestem as informações por escrito, 

100 Provas unicamente documentais. 
101 Lei no 1.53315 1. A*. 60. parágrafo único - NO caso em que o documento necessário à prova do alegado se 
ache em ou público, ou em poder de autoridade que recuse fornecê-lo por certidão, o 
juiz ordenará, preliminarmente, por oficio, a exibição desse documento em original OU em c6pia autêntica e 
marcará para cumprimento da ~rdem O prazo de cinco dias. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira 
for a própria coatora, a ordem far-Se-6 no próprio instrumento da notificação. O escrivã0 extrair6 cópias do 
documento 



principalmente no que se refere a obrigações negativas, de não fazer ou de permitir 

que se faça, devendo a parte valer-se deste mecanismo para obter o documento 

necessário à comprovação da violação de seu direito. 

Portanto, direito líquido e certo é aquele que pode ser provado apenas por 

documentos, cuja força probatória traga o pleno convencimento do juiz da efetiva 

realização dos fatos, ou do que se pode chamar de "verosimilhança das alegaçõesn 

do impetrante. Cabem aqui algumas indagações: seria somente liquido e certo o 

direito que se prova por documentos? Seria a prova documental mais um dos 

requisitos do mandado de segurança? Ilustre-se que no México é prevista uma 

audiência no processo de amparo constitucional que, se imposta obrigatoriamente 

como regra geral em todos OS processos, elimina o caráter de rapidez do 

procedimento tornando-se prejudicial, de outro lado possibilita que direitos que não 

podem ser provados por documentos, como a recusa injustificada de prestar certos 

serviços, possam ser provados por testemunhas, o que 6 muito salutar ao 

procedimento. Mas, contra a aplicaç8o legislativa deste procedimento estrangeiro no 

Brasil, há o peso dos termos da lei e da unanimidade dos juristas, que entendem ser 

das vias ordinárias este tipo de dilação, cabendo ao mandamus, até pela natureza 

dos atas contra os quais se impetra - atos regidos pela legalidade restrita -, 

unicamente a via estreita da prova documental e das informações prestadas. 

O Supremo Tribunal Federal delimita o objeto do mandado de segurança 

através de algumas ~Út?Iulas: 

Súmula 269 - O mandado de segurança não e substitutivo de ação de 
cobrança. 

sljmula 266 - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 

Sljmula 701 - O mandado de segurança não substitui a ação popular. 

A jurisprudência dos tribunais, especialmente dos trabalhistas, tem aplicado 

o conceito de liquide= e certeza Com0 requisito fundamental à análise dos casos 

concretos levados a seu conhecimento. O Tribunal Superior do Trabalho, atraves de 

sua Seção ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l i z a d a  em Dissídios Individuais, subdivididas em I e 11, expediu 

- 
para juntá-las à segunda via da petiçgo. 



diversas Orientações Jurisprudenciais relativas ao tema, as quais se apresenta in 

verbis: 

~ 0 9 8  Mandado de segurança. Cablvel para atacar exigdncia de depósito 
previ0 de honorários periciais. (Inserido em 27.09.2002) É ilegal a exigdncia 
de depbsito pr6vio para custeio dos honorários periciais, dada a 
incompatibilidade com o processo do trabalho e com o Enunciado no 236 do 
TST, sendo cabível o mandado de segurança visando à realizaç8o da 
perlcia independentemente do depósito 

~ 0 9 1 .  Mandado de segurança. Autenticação de cópias pelas Secretarias 
dos Tribunais Regionais do Trabalho. Requerimento indeferido. Art 789, 5 
90, da CL T. (Inserido em 27.05.2002) Não sendo a parte beneficiária da 
assistgncia judiciária gratuita, inexiste direito líquido e certo à autenticaçgo, 
pelas Secretarias dos Tribunais, de peças extraidas do processo principal, 
para formação do agravo de instrumento. 

w52. Mandado de segurança, Alt. 284, CPC. Aplicabilidade. (Inserido em 
20.09.2000) Exigindo o mandado de segurança prova documental pre- 
constituída, inaplicável se toma O art. 284 do CPC quando verificada na 
petiçgo inicial do "mandamus" a ausdncia de documento indispens8vel ou 
sua autenticação 

Alguns julgados do Tribunal Superior do Trabalho merecem colação, como 

reforço ao aspecto pragmático do estudo: 

A aç8o mandamental R eminentemente documental, de rito sumário, 
exigindo a comprovaç40, de plano, dos fatos e situaçães que ensejam o 
exercício do alegado direito liquido e certo. N8o acostando a Impetrante aos 
autos a Portaria 1/94, do Eg. TRT da 4' Região, que suspendia os prazos 
recursais em determinado perlodo, imposslvel a averiguaçdo da decis8o 
que julgou intempestivo o agravo de instrumento naquela 6poca. (R0 MS 
184.666195.1, Ac. SBD12 - 1550197) João Dalazen - TST 

O mandado de segurança somente A cabível Para reparar ato que ofenda 
direito líquido e certo demonstrado de plano, denegando-se a segurança 
quando se trata de matéria onde se alinham questães controversas; que 
devem ser resolvidas nas vias ordinárias em sede de recurso prbprio. 
(ROMS 353509197.4, Ac. SBDI-2) José Zit0 Calasãs Rodrigues - TST 

Se o mandamus impugna ato que foi P~~ter i~~t 'nente  convalidado por norma 
legal, o mesmo perde o seu objeto (TST, RO-MS 70.5631933, josé 
Calasas, Ac. SDI. 1.649196). 

A Lei exige a prova da existdncia: de um direito líquido e certo há de vir 
expresso em norma legal e trazer em si todos OS requisitos e condiç(jes de 
sua aplicação ao impetrante se a Sua existdncia for duvidosa; se a sua 
extens& ainda estiver delimitada; se 0 seu exercício depende de situações 
e fatos ainda indeterminados, n8o rende ensejo a segurança, embora possa 
ser defendido por outros meios judiciais. (RO-MS 365582197-5 Ac. SBDI-2) 
Lourenço Ferreira do Prado - TST. 



CAPITULO VI11 - ADMISSIBILIDADE 

Cabe mandado de segurança quando houver ato ou omissão de autoridade 

ou agente de pessoa jurídica de direto público ou privado exercente de atividade do 

Poder Público, que violar ou estiver na iminencia de violar direito liquido e certo que 

não se refira aos direitos amparados por habeas corpus OU habeas data. Como jA 

visto, o objeto do mandado de segurança é delimitado pela natureza do direito 

violado e pela natureza do ato coator. 

~ ã o  6 contra qualquer ato que se pode impetrar o mandado, mesmo 0s 

emitidos por autoridade ou agente de pessoa juridica no exercicio de atribuições do 

poder público, bastando que não violem direitos de locomoç~o ou de informação. 

Existem aspectos gerais e aspectos específicos que regulam as hipbteses de 

cabimento e de descabimento do mandado de segurança. Os aspectos gerais de 

admissibilidade se referem às exigências extrínsecas e formais como petição inicial 

apta, recolhimento de custas processuais, apresentaçso de documentos ou 

requerimento de apresentação pelo impetrado, aferição pelo juizo das condições da 

açáo e pressupostos para regular constituiç80 e prosseguimento do feito. ~4 0s 

aspectos especiais são essencialmente negativos, referindo-se às restrições legais 

relativamente à natureza dos atos e A subordinação a certos requisitos prbprios do 

mandado. 

Com relação aos aspectos gerais, importa destacar que o mandado de 

segurança como instrumento de controle difuso e Concreto da con~titucionalidad~ 

não cabe contra lei em tese'02 (SÚmula 266 do STF), OU quando não haja o 

necessário interesse de agir do impetrante. A utilidade do provimento mandamental 

é essencial requisito - assim como das demais ~ Ç & S  civis - para a concessao da 

ordem, al6m das demais condições da ação e ~ressupostos para sua regular 

'O2 HELY LOPES MEIRELLES afirma que "a lei em tese, como norma abstrata de conduta, n2lo 6 atacável por 
mandado de segurança (sTF, Súmula 266), pela bbvia razão de que, na0 lesa, por si ~ 6 ,  qualquer direito 
individual. ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i ~  se toma a convers%o da norma abstrata em ato concreto para expor-se à impetraçao, mas 
nada impede que na sua execu~3~ ,  venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as 
leis e decretos de'efeitos concretos tomam-se passfveis de mandado de Segurança, desde sua publicaçao, por 
equivalentes a atas administrativos nos seus resultados imediatos (in MANDADO DE SEGURANÇA..,, ~ d .  
Malheiros. P. 28/29). 



constituição e prosseguimento. A regra procedimental especial do mandado não 

supre as exigências das demais ações civis pois, como já visto, o mandado de 

segurança tem verdadeira natureza de ação civil. 

OTHON SIDOU afirma ser o mandado de segurança subordinado ao 

interesse que pressupõe qualquer feito. "Esse interesse tanto pode ser economico 

como moral, bastando que, num ou noutro caso, em açao de amparo, se compagine 

com o direito líquido e certo que a utiíização da garantia p r e ~ ~ ~ p d e " ' ~ ~ .  

0 mandado de segurança tambkm deve ter sua petição inicial formulada 

conforme as dos artigos 282 e 283 do CPC - exceto o disposto no 

inciso IV, do artigo 282 - como ocorre com qualquer ação civil, sendo portanto 

inaplicável o disposto no artigo 840 da CLT, mesmo quando o mandado for de 

competência da Justiça do Trabalho. Na0 sendo atendidos OS requisitos legais, 

poderá o juiz determinar que o impetrante emende a inicial, c~nforme artigo 284 do 

CPC e Súmula 263 do TST'", sob pena de extinguir a ação sem julgamento do 

mérito. Destaque-se outrossim, que a petiçao inicial dêsacompanhada de 

documentos hábeis à demonstração do direito violado impede que o juiz confira 

prazo para sua juntada. Desde que o documento faltante na petiçao inicial não seja 

exatamente aquele que prova a violação do direito, poderá ser juntado pelo 

impetrante posteriormente, conforme autorizam O art. 284. CPC e a Súmula 263 do 

TST. A aplicação da Súmula 263 do TST deve sofrer interpretação conjugada com o 

disposto no ad. 8 da Lei no I .533/51'06, jB que este artigo se refere aos requisitos 

especiais do mandado. 

103 Op. cit. P. 237. 

1°4 É O 60 da ~~i 1,53315 1 que dispõe: "Art 6' - A petição inicial, que dever6 preencher os requisitos dos 
artigos 153 e 159 do Código do Processo Civil, será apresentada em duas vias e 0s documentos, que instmirem a 
primeira, deverão ser por cópia, na segunda". 0 s  artigos correspondente no CPC vigente são o 282 

e 0 283. 

10s súmula 263, TST: eetiçgo inicial. Indeferimento. O indeferimento da petição inicial, por encontrar-se 

desacompanhada de documento indispensável à propositura da ou não preencher outro requisito legal, 
Somente cabivel se, após intimaçso para suprir a irregularidade em dez dias, a pme n8o o fizer. 

'O6 Lei no 1 53315 1 A* 80 - A inicial ser8 desde logo indeferida quando não for caso de mandado de segurança 
OU lhe faltar algum dos requisitos desta lei. 



Pelo próprio conceito de direito liquido e certo, principal faceta do objeto do 

mandado de segurança, os elementos comprobatórios da liquidez e certeza do 

direito deverão acompanhar a petição do mandado, não sendo admitido o 

prosseguimento da ação mandamental se ficar nitida a necessidade de se produzir 

provas. A única hipótese em que se permite que o mandado de segurança venha 

desacompanhado de documentos probantes do direito que se visa proteger 14 a 

delimitada no parhgrafo único do artigo 6' da Lei no 1.533151, qual seja, quando o 

impetrado ou outra autoridade, estabelecimento pdblico ou repartiç80, detiver a 

posse de documento hábil a provar a liquidez e certeza do direito do impetrante. 

Além dos documentos necessários à comprovação dos fatos, a petição 

inicial do mandado de segurança deve trazer cópia da inicial e de todos 0s 

documentos que a instruirem para que sejam entregues ao impetrado, juntamente 

com a notificaçao para que este preste as informaçdes ao Juizo. 

O ação de mandado de segurança e o recurso cabível de sua decisão na0 

estão isentos do recolhimento das custas processuais (Orientação Jurisprudencial no 

29 da SDI - I do TST), devendo estas serem recolhidas em guia própria e anexadas 

à petição inicial ou recurso ou ainda, se for o caso, postular-se a concessão da 

gratuidade, que será analisada pelo juizo conforme as ~OfmaS especificas. Deve 

também ser observado o prazo decadencial conforme o artigo 18O da Lei no 

1.533151, in verbis: 

~ r t  18. - O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 
decorridos cento e vinte dias contados da cjQncia, pela interessado, do alo 
impugnado. 

Quanto aos requisitos processuais gerais aplicáveis ao processo de 

mandado de segurança, a jurisprud8ncia vem se manifestando neste sentido: 

Orientação Jurisprudencial SDI-I- W29 Custas. Mandado de seguranpa. 
Recurso ordindrio. Exigdncia do pagamento. (Inserido em 03.06.199$) 

6 inepta a inicial do mandado de segurança quando não anexada a 
c6pia da decisilo proferida na fase de conhecimento. porquanto, para a 

da existdncia de direito líquido e certo por parte da Impetrante 
basta a compravaç~o da natureza autdquica da Impetrante e da exist8nc& 
do ato que determinou a expediçao de mandado de citaçAo, penhora e 
ava/ia@o de seus bens, o que foi devidamente cumprido. Por outro lado, se 
fosse peça essencial a Ser juntada Com a inicial, caberia ao Relatar 



conceder prazo para que fosse ela completada, como determina a SQmula 
no 263 do TST. Vale citar aqui os ensinamentos da eminente jurista Ada 
Pellegrini Grinover, no sentido de que "se a inicial não vier acompanhada de 
documentos e, não obstante o Juiz não a recusar, a informação prestada 
pela autoridade coatora pode suprir a omissão"- in Mandado de segurança e 
controle jurisdicional, Cogueijo Costa, LTr, 3. ed., 1986, p. 89 (TST, RO-MS 
153.677194-3, Gilvan Barreto, Ac. SDI 3.123196). 

Não sendo caso de mandado de segurança ou faltando algum dos 
requisitos legais, pode por despacho liminar ser indeferida a inicial do wrjt 
com fulcro no art. 8O da Lei no 7.533/51. (TST, RO-Ag. 99.596193.3, Vantuil 
Abdala, Ac. SDI 449196). 

Com relação aos aspectos especiais, a própria Lei no 1.533151 em seu artigo 

5O, limita as hipóteses de cabimento quando não houver possibilidade de 

interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo independente de 

caução, de despacho ou decisão judicial quando ainda caiba recurso específico da 

lei processual ou de ato disciplinar proferido regularmente por autoridade 

Competente, senão vejamos: 

Art. 5O- Não se dará mandado de segurança quando se tratar: 
I - de ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 
independente de caução; 
/I - de despacho ou decislío judicial quando haja recurso previsto nas /eis 
processuais ou possa ser modificado por via de correição; 
111 - de ato disciplinar, salvo quando praticado por autoridade incompetente 
ou com inobservância de formalidade legal. 

0 legislador ordinário, aparentemente, vedou o uso do mandado para 0s 

casos especificados no artigo 5O, supra transcrito, pois havendo possibilidade de uso 

das vias ordinárias para repelir a violação Ou ameaça a direito, não se pode abrir a 

porta da via extraordinária - que é a do mandamus. 

Evidente portanto, que se a parte puder evitar a lesão com o simples uso de 

recursos disponíveis nas normas de reg8ncia especificas e desde que as condições 

deste uso já não sejam por si só causadoras de lesão ao direto pela demora dos 

procedimentos, torna-se incabivel 0 mandado de segurança. 

Quando de seu surgimento, em 1934, muito se debateu sobre as hipóteses 

em que se deveria repelir o uso do remédio heróico, principalmente pelo receio 

existente àquela época de que Se poderia desvirtuar 0 USO do mandado de 



segurança para, por exemplo, substituir O USO dos recursos processuais previstos 

em lei. 

Também se discutiu se haveria possibilidade de impetraçãio do remédio 

heróico contra ato de autoridades de quaisquer dos Poderes: Executivo, Judiciário 

ou Legislativo. A dúvida decorreu da não auto-executoriedade das normas 

constitucionais que conferiam a possibilidade de mandado de segurança contra ato 

de qualquer autoridade, tendo a antiga legislaçãio ordinária restringido a sujeiç8o 

passiva do mandado. 

O cabimento do mandado de segurança contra atos emanados pelo Poder 

Judiciário, especificamente contra atos judicias, foi tema muito discutido e, embora 

a edição da Lei no 1.533151 tenha elucidado a questão ao se referir expressamente 

sobre a possibilidade de impetração contra atas judiciais que não pudessem ser 

combatidos pela via recursal ordinária, alguns autores continuaram a sustentar que 

somente 0s atas administrativos, e não os tipicamente jurisdicionais, seriam 

passíveis de impetra@o, dentre estes destaca-se LUIS EULALIO DE BUENo 

VIDIGAL, Outros juristas acabaram por distinguir OS &OS praticados no processo de 

conhecimento dos praticados nos processos de execução e cauteiares, admitindo o 

mandado somente contra &OS exarados nestes ú~tif-rlos'~~. 

CALMON DE PASSOS, ao contrário, perfilhando-se em corrente 

absolutamente oposta, admite o mandado de segurança contra decisão passível de 

impugnaçao por recurso com efeito suspensivo que não tenha sido imposto e ate 

mesmo contra decisão transitada em julgadolo'. 

W\ZUO WATANABE af ina que "a jurisprudência, a princípio apegada g 

literalidade do texto legal (ar?. sO, 11, Lei no 1.533/51), não admitia o mandado de 

segurança contra decisão de que coubesse qualquer recurso, com ou sem efeito 

'O7 LUIZ MACHADO G U I M A ~ E S ,  distinguindo os atos jurisdicionais em sentido estrito (os decisbrios e 
ordinatbrios praticados no processo de cogniçao) dos atas Jurisdicionais Por dependência (OS praticados no 
processo de e no processo cautelar), admitia o writ somente contra 0s últimos (h A REVISAO DO 
C ~ D I G ~  DE P~~~~~~~ CIVIL. ~ d .  Jurídica e Universitária. 1966. P. 85/87) 

'O8 CALMON DE PASSOS, J. J. DO MANDADO DE SEGURANçA CONTRA ATOS JUDICIAIS. ~ s t u d ~ ~  
Sobre mandado de segurança Rio. 1963. P. 51/108 





rigidez da referida súmula, permitindo a impetraçiio de mandado de segurança para 

finalidade de atribuir efeito suspensivo a recurso dele desprovido, desde que 

houvessem a concorrência de três elementos - no entender da majoritária doutrina; 

a) interposição tempestiva do recurso cabível; b) efeito meramente devolutivo do 

recurso interposto; e, c) ocorrência de dano com impossibilidade objetiva de 

reparação. 

Porém, juristas de renome como o processualista mineiro CELSO 

AGR~COLA BARBI"' entendem que a interposição de recurso como pressuposto 

para o conhecimento e concessão da segurança não 6 imprescindível, visto estar 

Superada pelas exigências da vida forense a partir do julgamento do RE 77.QOg-RÇl 

em 1973. Esta corrente doutrinária admite que os pressupostos para cabimento do 

wdt são simplesmente a irreparabilidade do dano, aliado à inexistência de recurso 

com efeito suspensivo. Bastaria então a ocorrência destes dois elementos para ser 

possível a impetração do mandado, e apenas do mandado (sem necessidade de 

interposição do recurso processual ordinário). 

Uma segunda corrente admite o uso do mandado de segurança unicamente 

para atribuir efeito suspensivo a recurso dele desprovido, colocando como condição 

a interposição regular do recurso cabivel e a probabilidade de dano de incerta 

reparação. Uma terceira corrente entende cablvel o wfif acompanhado de anterior 

interposição de recurso pertinente desprovido de efeito suspensivo, condicionado 

existência de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal ou abusiva, além da 

possibilidade de dano irreparável. A quarta corrente aglomera todos os requisitos 

das demais. Portanto, conclui SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA que, "para 

qualquer das correntes expostas, admitido 0 mandado de segurança contra ato 

judicial, constituiriam pressupo~tos para O Seu manejo a inexi~tência de recurso com 

efeito suspensivo para impugnar o ato reputado ilegal e a possibilidade de dano de 

difícil ou incerta reparaçao, divergindo as ~ o s i ~ ó e s  apenas no que diz respeito g 

necessidade ou não da interposiçáo do recurso e quanto à ocorrencia ou não de 

1 I I 

112 OP. cit. p. 158 in APONTAMENTOS SOBRE O MANDADO DE SEGURANçA- AJurisy vol. 42/164, RF, vol. 301., p, 22 



Se não houver previsão de recurso no sistema processual ou se este 

recurso não tiver efeito suspensivo, possibilitando a execução da determinaça~ 

judicial, com ameaça ou lesão efetiva a direito liquido e certo da parte, então o 

mandado de segurança torna-se vihvei, ressalvando Sempre a necessidade da 

interposição do recurso cabível - quando houver, e desde que não tenha efeito 

suspensivo - como condição para conhecimento do mandado. 

A tese de que caberia mandado de segurança como substituto de recurso 

esbarra na SÚmula 268 do Supremo Tribunal Federal que impede a impetração 

quando houver o trânsito em julgado. Disp6e a Súmula: 

Súmula 268 - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com 
transito em julgado. 

Se a parte não interpuser o recurso no prazo legal, há O trânsito em julgado 

da decisão. O principio estrutural da segurança jurídica insculpido no artigo sol inciso 

% X V I ~ ~ ~ ~  da Constituição Federal 6 primaz em refutar arg~mentativamente a tese 

que considera possível a impetração do mandado sem a interposiçao regular do 

recuno Qual seria a segurança da definitividade das decisões judiciais finais se se 

admitisse a impetraçao de mandado de segurança sem a necessária interposiçao do 

recurso competente? Haveria então a necessidade de se aguardar o transcurso do 

prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetraçã0 da segurança para 

somente depois poder se ter a certeza do trânsito em julgado, O quê implicaria numa 

total inversão da ordem p r ~ ~ e ~ ~ ~ a i ,  o que na0 afasta a possibilidade de 

desvirtuamento do uso do mandado de SegUranW- 

De se registrar que este era um dos temores de alguns juristas quando do 

Surgimento do instituto do mandado de segurança. Isso Porque quando se iniciaram 

os debates jurídicos que culminaram na criaçao do mandado de segurança, havia o 

receio de que os processos nao teriam mais fim. ou de que as partes iriam valer-se 

irregularmente do de segurança Sempre que houvessem decisões 

desfavoráveis não se utilizando dos recursos ordinários ante a eficácia da decisão 
1 

do mandado. 

113 
CFJ88. Art.5". inciso XXXVI - a lei não pejudicará O direito adquirido, O ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada 

83 



A respeito do cabimento do mandado de segurança contra atos judiciais, a 

jurisprudência posiciona-se neste sentido: 

TST. SDBl-I. Oflentaçdo Jurisprudenciel No 92 - Mandado de seguranp, 
Exist6ncia de recurso próprio. (Inserido em 27.05.2002) Nao cabe mandado 
de segurança contra decisdo judicial ~assível de reforma mediante recurso 
próprio, ainda que com efeito diferido. 

TST. SDB-I. Orientaçdo Jurisprudencial NO66 - Mandado de sêguranpa. 
Sentença homologatória de adjudicação. Incablvel. (Inserido em 
20.09.2000) E incablvel o mandado de segurança contra sentença 
homologat6ria de adjudicaçdo, uma Vez que existe meio próprio para 
impugnar o ato judicial, consistente nos embargos à adjudicaçdo (CPc, afia 
74 6). 

incabível o mandado de segurança quando houver recurso especifico 
para combater o despacho ou decisdo judicial (Lei no 1.53357, ad. 50, 
11). Recurso ordinário em Mandado de Segurança desprovido. (ROMS 
401.780/97.8, Ac. SBDI2) Mauro Cesar Martins de Souza - TST 

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto do recurso 
próprio, mas apenas em condiçoes excepcionais, quando inexistente outro 
remedio processual para atacar0 ato considerado lesivo. (ROAG 
368.615197.9, Ac. SBD12) Domingos Spina - TST 

Contra decisão proferida em julgamento de exceç8o de incompetencia por 
se tratar de decisão terminativa do feito na Junta de Conci/iação e 
Julgamento cabe recorrer na forma prevista no Enunciado no 214 da SÚmula 
deste Tribunal. O fato de haver recurso especlflc0, para requerer a reforma 
da decisão impugnada, torna o mandado de segurança incablvel. (Ro-MS 
387577197.6, Ac. SBD12) Francisco Fausto Paula de Medeiros - TST. 

Mandado de segurança contra ato judicial. Cabimento. Ameaça de dano 
irrepardvel. C O ~ C ~ S S ~ O  de efeito S U S P ~ ~ S ~ V O  à aÇao rescisória. Com base 
nos pronunciamentos reiterados da Excelsa Corte, este Tribunal tem, 
progressivamente, admitido o cabimento do mandado de segurança quando 
jmpetrado contra decisão judicial, de que 8 interponlvel recurso n8o dotado 
de efeito suspensivo, com o propósito de evitar dano ir~par4vel ou de dif/cj/ 

ao impetrante. (RO-MS 157.635195.1, Ac. SBDI2 604197). 
Leonardo Silva - TST. 

MANDADO DE SEGURANÇA - DEP~SITO RECURSAL - CLT, ART. 899 
pardgrafo 1' - AGRAVO DE PETIÇdO QUE FIXA O " Q u A N T ~ ~ : ~  
INCONTROVERSO - Ofende direito do Exequente o indefeflmento de 
levantamento do depósito recursal no limite do valor incontroverso fixado 

Executada no Agravo de Peti~do que interpbs. Segurança que se 
concede. (Acórdão : 2003013375 Turma: SDI Data Julg.: 13/05/2003 Data 
pub.: 17/06/2003 Processo : 00498/2002-8 Relator: PLINIO BOLIVAR DE 
ALMEIDA) - TRT - 2a Regiao. 

Portanto o para a admissibilidade do mandado de segurança 

contra ato judicial pass;vel de recurso é Ser este desprovido de efeito suspensivo e a 

Probabilidade de de dano irreparhvel. No PrOcesso do trabalho, em razão 



da irrecorribilidade das decisões interíocutórias, 0 mandado de segurança contra ato 

judicial não passível de correição parcial é de uso corrente. 

NO mesmo artigo 5O, inciso II, in fine, da Lei no 1.533151, h& expressa 

disposição de que não ser6 cabível o mandado de segurança se puder ser 

modificado o ato judicial pela via da correiçã0. São casos distintos: a correiça0 

parcial, ou reclamação correicional, tem uso quando o ato judicial causar tumulto 

processual ou inversão da ordem processual, com prejuizo a uma das partes. Deve- 

se valer da correição quando houver enor in procedendo, quando o juiz, com a 

execução imediata de sua decisão, impor ao processo uma alteração ou tumulto que 

seja contrário aos trâmites processuais regulares. DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI 

afirma que a correiça0 parcial "não é um recurso propriamente dito, mas sim um 

apelo administrativo, utilizado contra os atos praticados contra a boa ordem 

processual, e contra os quais não seja previsto recurso na lei""4. 

N ~ O  é portanto qualquer decisão que vier a ferir direito liquido e certo da 

parte que pode ser objeto de correiçáo, mas somente as que causarem tumulto 

ordem processual. A correição parcial 4 instrumento esdrúxulo que combate o mau 

magistrado, desrespeitador das formas processuais de reg6ncia e causador de 

tumulto ou desordem no processo. 

OTHON SIDOU afirma que a correição não prevalece, pois, para "a emenda 
I de uma injustiça, porque ela é estranha relação subjetiva processual e só tende a 

restaurar o caminho normal da ação, afastando a subversão que lhe alterou a 

derrota, por ato comissivo ou omissivo dos agentes do Poder Judi~iário""~. 

HELY LOPES MEIRELLES afirma que "é inadmissível o mandado de 

segurança como substitutivo do ~eCUrS0 próprio, pois Por ele n80 se reforma a 

decisão impugnada, mas apenas se obtem a sustação de seus efeitos lesivos ao 

direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível. Por 

isso mesmo, a impetração pode - e deve - ser concomitante com O recurso próprio 
I 
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(apelação, agravo, correiçáo parcia~"~). visando unicamente a obstar à lesão efetiva 

OU potencial do ato judicial impugnado""'. 

Ocorre que muitas vezes há uma thue  linha diferenciadora entre a hipótese 

de cabimento da correiçáo e do mandado de segurança, agravada ainda pelos 

prazos extremamente diferentes (cinco dias para a correição e cento e vinte para o 

mandado) para o aforamento de um ou de outro remédio. A questão se resolve 

matamente no efeito causado pelo ato, se houver ofensa a norma processual, 

causando desordem ao processo ou inversão tumultuária do mesmo, então a 

correição é o rembdio correto. Se houver e m r  in procedendo, a correição serve para 

a modificação do ato judicial impugnado, o que inibe a impetração do mandado. 

Por exclusão, não sendo a hipótese de correiçáo, será a de mandado de 

segurança, Em colação, julgado sobre o tema em referencia: 

O llwrif" não é o meio apropriado para questionar irregularidades alegadas 

pela impetrante ocorridas na execuçdo. Para tanto existe a reclamaç80 

correiciona1 que, inclusive, já foi ajuizada na hipdtese vertente. (ROMS 

407850197.8, Ac. SBDI2) Regina Fátima Abrantes Rezende Ezequiel - TST 

O mandado de segurança pode ser aviado em caso de indeferimento da 

correiç~o~~8, desde que obedecido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias 

da ciência inequívoca do ato judicial originariamente impugnado pela correicional. 

Irnpoda destacar que, conforme ensina DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI, "o prazo 

- - 

'I6 Desta feita, Hely Lopes Meirelles admite que 6 possível a impetra~iio de mandado de s e g m ç a  mesmo 
quando o ato impugnado seja de correiçiio, ao arrepio da literalidade do artigo 5 O ,  11, inJine da Lei no 
1.533151, todavia, restringindo seu objeto para unicamente obter a suspensividade do ato, com atribuição de 
efeito suspensivo medida correicional. Tal afirmaçiio revela-se interessante na medida em que a pr6pria lei 
inibe o prosseguimento da açgo rnandamental quando tiver sido interposta correiç80, entretanto hii de se regisbar 
que o mandado de segurança em questiio niio Se ~0kirh3 contra a decisão atacada via correiçiio, mas h prbpria 
ausência de efeito suspensivo desta e ao perigo da demora decorrente de seu trâmite processual. 
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para a interposição da correição parcial vem previsto nos regimentos internos dos 

tribunais, sendo geralmente de 5 dias11119. 

No direito do trabalho, o uso da correição parcial é bastante frequente, ante 

a inexistência de recursos cabíveis de decisbes interlocutórias. A maioria das 

medidas correicionais não tem êxito, na medida em que os advogados fazem o uso 

indiscriminado das mesmas, optando por estas e, se n8o obterem o provimento 

pleiteado por não ser o caso de correição, então utilizam-se do mandado de 

segurança para tentar obter o mesmo efeito não alcançado pela correição. Com isso, 

cerca de 97% (noventa e sete por cento)'20 das correiçbes parciais interpostas na 

Justiça do Trabalho de S. Paulo são julgadas improcedentes, indeferidas ou extintas. 

A correiça0 parcial, afirma FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA, "em sua grande 

maioria, guarda no seu recdndito insatisfações pessoais do próprio advogado ou 

destemperas outros que não se enquadram em sede de correição parcial (errar in 

procedendo)"' 2'. 

O inciso I do artigo 5O da Lei no 1.533157 dispõe que não caberá mandado de 

segurança quando for oponlvel recurso administrativo com efeito suspensivo, 

independentemente de caução. THEMISTOCLES CAVALCANTI ressaltando a 

novidade ocorrida à &oca da edição da Lei no 191136 afirmou que a inserçao do 

texto "independente de caução, fiança OU depósito" introduzidos pela emenda ao 

Projeto de Lei apresentada pelo Deputado LEVf CARNEIRO é "merecedora de 

crítica [...I porque vem tirar ao recurso à autoridade administrativo superior a sua 

natureza suspensiva, pelo simples facto da garantia exigida pela lei". E continua, 

"não nos parece acertada a medida, porque O objectivo da lei de não ter como 

definitiva a decisão pelo facto da interposição do recurso, não desapparece com a 

garantia. Resultado é que o recurso judicial a~~~l lM.Jla-se com O recurso hierarchico, 

com a confusão da concomitante da instância administrativa e da 

judicjaj. A theona que se nos afigura acertada e salutar aquella que se encontra na 
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Primeira paite do dispositivo e que faz depender o mandado de seguranqa do 

julgamento do recurso hierachico quando este tenha effeito suspen~ivo"'~~. 

A par das críticas de THEMISTOCLES CAVALCANTI, a atual lei de regdncia 

do mandado de segurança dispõe no inciso 1, do adig0 501 a expressa vedação de 

utilizaçao do remhdio heróico quando o ato administrativo n8o puder ser 

Prontamente executado. Entretanto, com grande propriedade OTHON SIDOU 

restringiu ta( hipótese de descabimento se O ato administrativo impugnado 

decorresse de omissão estatal. "Se o ato 6 de Indole positiva e pode ser sustado 

mediante a simples manifestação do recurso, enquanto 6 ele decidido, a potencial 

ação reparatdria do remkdio pode ser postergada sem gravame para o queixoso, 

mesmo porque, sustados os efeitos do ato, desaparece, pm tempore, o fato que 

possibilita curso ao mandado de segurança, assim desfalcado do imprescindível 

direito líquido e certo. [...I Mas se o recurso na0 tem efeito S U S ~ ~ ~ S ~ V O ,  ou esse 

efeito se lhe aplica, porque a suspensividade Se refere ao fato, e fato na0 h&, 

como ocorre em face dos atas administrativos de índole negativa, qualquer regra de 

inexercitabilidade teria a vilta de inconstitucional, seria uma restriç8o inadmissível do 

rem&io, na latitude que a /H legum lhe confere"'23. Neste sentido a Súmula 429 do 

Supremo Tribunal que dispde: 

Súmula 429 - A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo 
não impede o uso de mandado de segurança Contra omissão de autoridade. 

Neste ponto cabe um pequeno parenteses. Se no incis0 1, do artigo 5O da Lei 

no 1.533/51 há expressa menção sobre 0 na0 cabimento do mandado quando o 
recurso administrativo tiver efeito suspensivo. porqud na0 houve a mesma previsao 

quando o ato impugnado for um ato judicial? Se 0 próprio Poder Judicilrio pratica 

ato ilegal ou abusivo mais ainda deveria 0 legislador impedir expressamente a lesão 

a direito. 

Retomando. Surge então um impasse, se a Parte valer-se do recurso 

administrativo sem efeito suspensivo, torna-se cabível 0 mandado de segurança, 
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mas, teria a parte que interpor o recurso e depois utilizar O mandado com o mesmo 

objeto daquele? A norma condiciona a impetração à operatividade ou exeqOibilidade 

do ato a ser impugnado perante o judiciário. "Se o recurso S U S ~ ~ ~ S ~ V O  for utilizado, 

ter-se-á que aguardar seu julgamento para atacar-se O ato final, se transcorre o 

prazo para o recurso, ou se a parte renuncia à sua interposi@o, 0 ato se torna 

operante e exeqüivel pela AdministraçBo Pública, ensejando desde logo a 

impe t raça~ '~~~~.  

Como a lesão ou ameaça de lesá0, nos termos do artigo sol inciso XXXV, da 

atual Constituição Federal, não pode deixar de ser examinada por meio de pedido 

ao Judiciário, e havendo a exeqllibilidade do ato que cause lesa0 ou ameaça a 

direito, então o mandado de segurança pode Ser utilizado, já que não há outro modo 

eficaz de se evitar o perecimento do direito. 

A perfeição de tal norma encontra guarida tanto na Constituiçao de 1946, 

Como na de 1988, pois 6 a própria C o n ~ t i t ~ i ~ ~ o  Federal quem garante a ampla 

defesa e o contraditório, mesmo em processos (ou procedimentos) administrativos. 

hpedir que a parte se utilize dos rembdios ordinhrios, obrigando-a a lançar má0 da 

ação constitucional para evitar a lesão OU afastar 0s efeitos ilegais da mesma, se 

mostraria contrário à própria Constituição, principalmente, repita-se, face ao direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 

Interessante a posição de JOSE Cf3ETELI-A J~NIOR que afirma que "o 

ingresso na via judicial, atravbs do mandado de seguranp. não significa a 

desistência do recurso acrescente-se). Se a decisão judicial for 

favorável ao impetrante, ela inutiliza e absorve a decisão administrativa 

desfavorável reintegrando o lesado em seus direitos e devolvendo-lhe in nafura as 

Vantagens com a prhtica ilegal ou abusiva. I...] se a decisão judicial for 

desfavorável ao impetrante, pode este prosseguir nos recursos administrativos 

próprios ou impróprios interpostos, ocorrendo, muitas vezes, que a administração 



acolha o pedido e reconheça o direito. eventualmente exposto de maneira mais 

fundamentada do que o pedido dirigido ao Poder ~ud i c i~ r i o " ' ~~ .  

TambBm, ainda com relação as restriçóes de cabimento, sublinhe-se que 

n8o há qualquer afronta ao artigo sol inciso XXXV, da ConstituiçBo Federal de 1988, 

pois não havendo lesão ou ameaça de lesão, as poflas do Judiciário ainda na0 

estão abertas para o uso da garantia constit~cional. que alias. tem este pressuposto 

como base de sua existência. 

O Supremo Tribunal Federal entende que a omissão administrativa, mesmo 

com a interposição de recurso com efeito suspensivo, pode ser atacada pelo 

mandado de segurança, da mesma forma, que eventual pedido de 

na via administrativa, ou na judicial acrescente-se, não 6 Causa interruptiva do prazo 

decadencial para impetração do mandado de segurança 

shmu/a 429 - A existdncia de recurso administrativo com e&ito suspensivo 
não impede o uso do mandado de Segurança contra omissão da autoridade. 

s,jmu/a 430 - Pedido de reconsideração na via administrativa não 
interrompe o prazo para o mandado de segurança. 

Em questáo disciplinar, dispõe O artigo sO, inciso 111, da Lei do MS que 

Somente se admite a impetração para se tratar de questão de obediência a 

formalidade essencial (que se nBo atendida vicia 0 ato - artigo 82/85 do C6digo 

Civil), ou se se tratar de incompetência ratione Personae na relaçao com a 

autoridade apontada como coatora. 

NO âmbito interno dos Tribunais 6 possível, como se verá quando se tratar 

Sobre a competência do mandamus, impetrar 0 remédio contra ato disciplinar 

@*arado por autoridade a0 judiciário, trabalhista OU não. A questão não 

é da competência da Justiça comum pois 0 próprio regimento interno dos tribunais 

delimita a co,p,t&ncia para estes casos, conjugando O critério ratione personae 

Para aferjçao da competência em mandado de segurança. 



Parece, no entanto, que a limitação deste inciso não é compatível com a 

amplitude da norma constitucional, que não pode ser limitada pela lei ordinária, mas 

apenas ser regulada. Se a lei diminui a abrangência dos direitos consagrados na 

Constituição será a norma incompatível com esta, devendo ser obedecido o preceito 

constitucional em detrimento a norma infra-constitucional. 

Se o mérito do ato disciplinar violar direito Iíquido e certo, não há porque 

impedir o uso do mandado para sua correção, neste sentido o Ministro CAIO MARIO 

DA SILVA VELLOSO~~~.  

Logo, inaplicável o inciso III, do artigo 5O, da Lei no 1.533151 se houver lesão 

ou ameaça de lesão a direito Iíquido e certo, não importando ser este atinente à 

formalidade essencial do ato ou à competência da autoridade que determinou o ato 

disciplinar. Se o mérito da sanção disciplinar ofender direito Iíquido e certo, será 

possível a impetração do mandado de segurança para afastar a ilegalidade ou o 

abuso de poder. 

Esposando este entendimento, OTHON SIDOU admite "ser inconjugável 

com a Carta de princípios o dispositivo que exclui o ato disciplinar do campo de 

aplicação do mandado de segurança, porque fere de cheio a garantia contida no §21 

do art. 150 (Constituição de 1967), que só admite as irrestrições nela consignadas e 

as que são coerentes com a técnica do ~ r i t " '~~ .  

N ~ O  é esta porém a opinião'28 de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR para quem "a 

pena disciplinar, ato administrativo tipicamente discricionário, aplicada em hipóteses 

reais ou aparentes de transgressão disciplinar, pode ser considerada sob o aspecto 

formal e sob o aspecto material ou do mérito. Neste segundo aspecto, incabível o 

mandado de segurança para a correçã0 de injustiça, irrazoabilidade, inoportunidade, 

inconveniência da medida corretiva. Trata-se aqui do denominado mérito do ato 
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administrativo, insuscetível de controle pelo Poder Judiciário. Sob o primeiro 

aspecto, entretanto, referente a ilegalidade do ato (competência do agente, forma, 

motivo e fim), a pena disciplinar, quando eivada de ilegalidade ou abuso de poder, 

enseja a impetração do mandado de segurança, para que, concedido, provoque o 

desfazimento do ato, com a decorrência natural da cessão c~a t i va" '~~ .  

Há ainda outro ponto importante quanto a admissibilidade do mandado de 

segurança, mostrando-se quase um mero desdobramento dos aspectos inerentes à 

natureza do ato coator, mas que, por sua importância face ao título deste trabalho, 

mostra-se interessante sua análise destacada. 

Tal ponto refere-se a relação subjetiva estabelecida entre as partes, 

impetrante e impetrado. O direito brasileiro não admite que as relações de direito 

privado comportem o uso do mandado de segurança. Mesmo que uma autoridade 

pratique ato ilegal ou abusivo, mas inserido numa relação de direito privado, ou seja, 

sem a característica do poder estatal ou - quando se tratar de agente de pessoa 

jurídica de direito público ou privado - da natureza pública de suas atribuições, não 

será possível o uso do remédio heróico. 

É muito clara esta situação na Justiça do Trabalho, já que o Estado e seus 

agentes podem realizar negócios jurídicos cuja relação substancial não seja de 

ordem imperativa. É lícito ao Estado formar contratos de trabalho, por exemplo, e, 

dentro do plano dessa relação jurídica, o Estado perde seu poder de imperium 

passando a condição de mero empregador. Como o direito nacional não admite 

mandado de segurança contra atas particulares no exercício de atividades privadas, 

mesmo que haja uma gigantesca preponderância de um parte por sobre a outra 

numa relação de fato ou de direito, não é admissivel a impetração do mandado 

nestas hipóteses. 

Por este motivo, não é possível, dentro da competência estabelecida pelo 

artigo 114 da Constituição Federal, que situa a relação jurídica das partes litigantes 

como de ordem privada - empregado e empregador - a impetração do mandado de 
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segurança contra ato do "~stado-empregad~r"'~~, mesmo que haja ilegalidade ou 

abuso de poder por ato deste e ferimento de direito líquido e certo do empregado de 

entidade pública ou de pessoa jurídica de direito público. Evidentemente, com a 

ampliação da competência da Justiça do Trabalho, conforme a Emenda 

Constitucional no 45, de 08 de Dezembro de 2004, admite-se impetração, pelo 

empregador, contra ato praticado por agente de fiscalização do trabalho, no 

exercício desta função, suplantando a competência 'original' da Justiça do Trabalho, 

qual seja: causas entre empregadolempregador. 

Tendo em conta este entendimento, a Súmula 195 do extinto TFR afirma: 

Súmula 195 - O mandado de segurança não é meio processual iddneo para 
dirimir litígios trabalhistas. 

Veja-se tambkm julgados sobre este ponto: 

Ai80 cabe Mandado de Segurança quando o ato impugnado teve lugar entre 
empregador e empregado e não entre autoridade e administrado. (TST, R0  
18557190.4, Hdio Regato, Ac. SDI 739192). 

Mandado de segurança, contra ato de empregador ainda que seja o 
municipio, não é o remédio adequado para a obtenção da reintegração. 
Impõe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, face a norma do 
art. 267, IV, do CPC (TRTIPR, R 0  6.441190. Roberto Coutinho Mendes, Ac. 
3aT. 2.319191). 

O ato praticado pelo Diretor de Empresa Pública, através do qual se reduziu 
percentual de reajuste dos salários dos servidores, se encontra sujeito, 
apenas, aos remédios comuns das leis processuais - não cabendo o 
mandamus - pois a disciplina constitucional refere-se cS autoridade pública 
ou agente de pessoa jurldica no exerclcio de atribuições do Poder Público. 
A autoridade pública, entende-se, é aquela capaz de tomar decisões que 
manifestem a vontade do Estado. O agente direto ou delegado, para fins 
daquele mandamento, segue a mesma linha, pois o ato praticado deverá 
revelar a intervenção lesiva do Poder Público (TST, RO-MS 42.712192.7, 
~ y l o  Gurgel, Ac. SDI 1.620192). 

Quando o Poder Público contrata empregados (CLT), despe-se de seu 
poder de império e iguala-se ao empregador particular. O ato praticado, 
nessa condiçao, não constitui 'ato de autoridade: pressuposto essencial ao 
~abimento do mandado de segurança. Consequentemente, o autor do ato 
impugnado - no caso, o municlpio - não detém legitimidade para ocupar o 
pólo passivo da demanda. Extinção do feito, nos termos do art. 276. /V e VI, 
do CPC (TRTlCamp., MS 4523193. Fany Fajerstein. Ac. 167194-A). 

'I0 Desde que o empregado tenha efetivamente um Contrato de emprego e não se este for um servidor, cujas 
regras contratuais são estabelecidas no regime estatutário, cabendo neste caso o mandado. 
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A ilegalidade cometida pelo Estado ou seus integrantes, mesmo que 

autoridades, na qualidade de empregador(es) repele o uso do mandado de 

segurança, pois as normas aplicáveis a esta relação são as mesmas que socorrem 

os entes privados no exercício de funções tipicamente privadas. 

A preponderância de uma parte sobre a outra não é razão para impetração 

do remédio heróico, pois não há base legal para tanto. Mas em outros países a 

impetração contra ato de particular, mesmo os inseridos numa relação tipicamente 

privada, pode ser objeto de amparo constitucional ou remédio similar ao mandado, 

desde que esteja em jogo a garantia aos direitos fundamentais do impetrante e haja 

uma preponderância de fato ou de direito de uma parte à outra. É o que ocorre na 

Costa Rica e nos Estados Unidos, onde, neste Último é até possível a impetração 

contra ato particular pela própria pessoa de direito público, para impedir a realização 

de certo ato, que venha a ferir direito subjetivo público. Quando se tratar dos sujeitos 

passivos do mandado de segurança, se verá amiúde tais peculiaridades. 

De qualquer forma, 0 direito pátrio não prevê esta possibilidade de 

impetraçáo, somente garantindo 0s direitos contra ato de autoridade ou de agente 

responsável pela execução de serviço público, portanto, na esfera do direito do 

trabalho, mesmo que o empregador seja autoridade ou pessoa jurídica de direito 

público, não será admissivel n~andado de segurança contra tais atos, em razão da 

natureza do mesmo. 



CAP~TULO IX - SUJEITOS DO MANDADO 

Identificar os sujeitos que podem impetrar e sòfrer a impetraçao do mandado 

de segurança é tão importante quanto identificar o cabimento da ação. A sujeição 

passiva, evidentemente mais relevante neste estudo, é essencial para a perfeita 

adequação da via judicial. 

GIUSEPPE CHIO VENDA'^' conceitua parte como aquele que demanda em 

seu próprio nome (ou em cujo nome é demandada) a atuação de uma vontade da 

lei, e aquele em face de quem essa atuação é demandada. A parte é o sujeito 

parcial do processo, tanto o autor que deduz uma pretensão em juizo, quanto o réu 

que a ela se opõe, ambos parciais. Mas não são somente as partes sujeitos do 

processo, o juiz'32, os auxiliares da justiça, os advogados, o Ministério Público e até 

terceiros interessados podem ser sujeitos do processo, cada qual com sua peculiar 

contribuição e função. 

A qualidade da pessoa que pratica o ato ou a natureza dos serviços 

executados por agente de pessoa jurídica de direito público ou privado, são capazes 

de impedir o trâmite da ação, razão pela qual o estudo dos sujeitos do mandado de 

segurança, autor e réu (impetrante e impetrado), bem como a forma de atuação de 

litisconsortes e do Ministério Público, mostram-se de vital importância. 

a) Sujeito Ativo 

A Constituição Federal, no artigo 5O, inciso LXIX, é bastante clara em não 

restringir a sujeição ativa do mandado de segurança indi~idual '~~. O caput do artigo 

13' in INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ed. Saraiva. 2000. 

13' Talvez o sujeito mais importante do processo seja o juiz, pois, "como sujeito imparcial do processo, investido 
de autoridade para dirimir a lide, o juiz se coloca super et inter partes. Sua superior virtude, exigida legalmente e 
cercada de cuidados constitucionais destinados a resguardá-la, C a imparcialidade" (GRINOVER, Ada Pelegrini 
e Outros. TEORIA GERAL DO PROCESSO. Ed. Malheiros. 1995. p.295 

133 A Constituição Federal no art. 5O, LXX, dispõe: "LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 
por: a) partido político com representação no Congresso Naciona1;organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados. 



5O, da Carta Magna refere-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais 

para conferir os direitos objetivos que enumera. 

A Lei no 1.533151 dispõe que o mandado pode ser impetrado por "qualquer 

pessoa" desde que seja o detentorqY (individual ou coletivo) do direito lesionado. 

Esta é a base normativa para se extrair os parâmetros que definem quem 

pode ser sujeito ativo em processo de mandado de segurança. 

HELY LOPES MEIRELLES diz que o sujeito ativo é o mesmo titular do 

direito individual ou co~et ivo '~~ líquido e certo que pede proteção pelo mandado de 

segurança. "Tanto pode ser pessoa física como jurídica, Órgão público ou 

universalidade patrimonial privada. Quando for pessoa física ou juridica, pode ser 

nacional ou estrangeira, domiciliada em nosso País ou fora dele. O que se exige é 

que o impetrante tenha o direito invocado e que este direito esteja sob a jurisdição 

da Justiça bra~ileira"'~~. JOSE CRETELLA JÚNIOR afirma que basta que o sujeito 

tenha capacidade de ser parte para poder impetrar mandado de segurança: "em 

suma, no Brasil, tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança todo e 

qualquer titular de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ilegalidade ou 

abuso de poder, a saber, as pessoas físicas, sejam nacionais ou estrangeiras, 

residentes no País ou não; as pessoas jurídicas de direito privado; as pessoas 

jurídicas de direito público; as entidades com capacidade processual, embora 

destituídas de personalidade jurídica, tais como as heranças jacentes, as massas 

falidas, os consórcios, os condomínios em edifícios, as Câmaras Municipais, os 

Tribunais de Contas, as Assembléias Legislativas, o Senado, os órgãos estatais de 

qualquer nat~reza""~'. 

'34 Conforme o art. 1°, $2O da Lei no 1.533151 mesmo quando o direito violado couber a mais de uma pessoa, 
qualquer delas estará legitimada a impetrar 0 mandado. "$2" - Quando o direito ameaçado ou violado couber a 
várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança". 

Neste ponto há de se destacar que podem surgir detentores de direitos coletivos que não tenham legitimidade 
para impetrar o mandado pois a norma constitucional 6 taxativa e limita as entidades legitimadas para o mandado 
de segurança coletivo (art. 5 O ,  LXX), como por exemplo, uma associação com menos de um ano de 
funcionamento, ou partido político sem representação no Congresso Nacional. 

'36 Op. cit. , p. 40 

137 Op. cit. p. 124 



OTHON SI DOU'^' põe 0 mandado de segurança, neste aspecto, junto ao 

habeas corpus, delimitando a impetração por quem detenha direito individual, 

bastando portanto a titularidade do direito violado. 

Além do próprio titular do direito violado ou prestes a violação, o artigo 3O, da 

Lei no 1.533/51'39 "prevê uma hipótese especialissima de legitimação ad casuam 

ativa extraordinária (ou substituição processual) em favor de algukm, cujo direito 

liquido e certo seja decorrente de idêntico direito de terceiro; cogita-se aqui de 

substituição processual porque este alguém impetra, como reza o texto, 'mandado 

de segurança em favor do direito origináriol(neste sentido, então, ele defende, em 

nome próprio, direito alheio', segundo o art. 6' do CPC), o que se explica pelo fato 

de que, sem o reconhecimento do direito originário (o do terceiro), o direito 

decorrente (o do impetrante) simplesmente não tem condições de ser exer~itado"'~~. 

Outrossim, a grande celeuma instaurada com a edição da Lei no 1.533151 foi 

exatamente a possibilidade de pessoas juridicas de direito público e entes 

despersonalizados poderem impetrar o mandado. A jurisprudência, embora com 

alguns julgados contrários, foi firmando entendimento de que a pessoa jurídica de 

direito público poderia ser sujeito ativo do mandado desde que fosse detentora do 

direito líquido e certo ameaçado ou lesado. O fundamento para a admissão do uso 

do mandado por brasileiros ou estrangeiros, pessoas físicas ou juridicas, entes 

despersonalizado~, enfim, por qualquer um que se ache privado de direito líquido e 

certo por ato de autoridade ou pessoa jurídica em exercício de função pública, está 

exatamente na interpretação da norma conforme a Constituição. 

13' "Em face do direito público constitucional, 0 mandado de segurança 6 um instituto de garantia individual, 
subordinado ao artigo 150 da Carta de princípios, cujo proêmio explica bem o que se deve entender nessa 
condição: asseguram-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos 
concementes vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos que aponta, entre eles ($20) o habeas 
corpus e o mandado de segurança ($2 1)" (OTHON SIDOU, J. M. DO MANDADO DE SEGURANÇA. Ed. RT. 
1969. P. 252 

'39 Lei no 1.53315 1 - Art. 3O - O titular de direito liquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de 
terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, em 
prazo razoável, apesar de para isso notificado judicialmente. 

MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. NORMAS PROCESSUAIS CIVIS INTERPRETADAS - LEIS DO 
MANDADO DE SEGURANÇA. Ed. Juarez de Oliveira. 2003. P. 59/60 



Dispare desse entendimento, OTHON SIDOU afirma que prefere "não 

arredar pé da nossa (sua) posição de origem: o mandado de segurança não pode ter 

como sujeito ativo entes de direito público, mas exclusivamente pessoas naturais ou 

jurídicas de direito privado"141. 

A moderna teoria de interpretação das normas constitucionais mostra que, 

conforme ensina J. J. GOMES CANO TI LHO'^^, se a norma constitucional se referir a 

direitos fundamentais, deve-se dar a ela a interpretação menos restritiva possível, de 

modo a dar-lhes a maior eficácia possível. Outro fundamento é que a lei ordinária 

não pode restringir direitos consagrados pela Constituição, principalmente se se 

tratar de direitos fundamentais, cuja aplicação é imediata e independe de 

regulamentação (§§I0 e 2 O  do art. 5' da CF188). Ora, se a norma constitucional não 

fez restrição alguma, e a lei ordinária manteve tal amplitude - como não poderia 

deixar de ser - os sujeitos ativos do mandado de segurança são quaisquer 

pessoas, interpretando-se no sentido literal amplo, qual seja, de qualquer pessoa, 

física ou jurídica, figurada ou despersonalizada, nacional ou estrangeira, pública ou 

privada. 

Sequer o princípio da proporcionalidade, tão festejado pelos autores 

alemães e, no Brasil, por WILLIS SANTIAGO GUERRA  FILHO'^^, permite que o 

núcleo essencial da norma que consagra o mandado de segurança como garantia 

fundamental seja inquinado de uma limitação quanto ao seu uso de forma ampla. 

A corrente144 que inadmite o mandado de segurança aviado por pessoa 

jurídica de direito público fundamenta-se na questão de que o mandado de 

segurança é garantia do indivíduo, correspondente a um dos fatores que compõem a 

cidadania, num contexto típico de Estado de Direito - onde o poder do Estado tem 

de ser contido. O "mandado de segurança tipicamente foi concebido como 

1 4 '  Op. cit.1 p. 255 

'42 in DIREITO CONSTITUCIONAL. Ed. Livraria Almedina. Coimbra. 1992. 

'43 in INTRODUÇÃO AO ESTUDO DODIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. ~ d .  Síntese. 200 1. 

'44 Dentre estes, além do já citado, OTHON SIDOU, temos HUGO DE BRITO MACHADO e IGNACIO 
BURGOA, do MCxico. 



instrumental da cidadania, como instrumental do indivíduo contra exatamente a 

atuação estatal indevida, contra atos de autoridade, quer ilegais, quer abusivos. Esta 

é toda a concepção inicial do mandado de ~egurança"'~~. 

Todavia, a maioria da doutrina, inclusive LUCIA VALLE DE FIGUEIREDO 

concorda com a possibilidade de impetração de mandado de segurança por pessoa 

jurídica de direito restrita a hipótese. contudo, à impetração contra ato 

judicial'47. 

Os tribunais jCi proclamaram e atualmente a jurisprudência 6 mansa sobre a 

viabilidade de impetração por pessoas juridicas de direito público, bem como por 

entes despersonalizados como em causas entre a União e algum Estado da 

Federação. O Supremo Tribunal Federal admitiu em julgado de 1953 a impetração 

de mandado de segurança por parte da Prefeitura de Belém do Pará pois "a lei do 

mandado de segurança, aludindo a alguém, não delimitou esse alguém a pessoa 

física. Se o tivesse feito estaria contrariando, limitando o preceito constitucional. 0 

alguém, referido no artigo l0 da Lei no 1.533151, só pode ter um significado: alguém 

no sentido de pessoa natural ou jurídica" (STF, AJ 11 11259, apud CRETELLA 

JUNIOR, Op. cit., p. 122). 

Impedir-se o uso do mandado de segurança como ação garantidora da 

observância dos princípios constitucionais aqueles que mais têm o dever de zelar 

pela correta execução das normas, seria como sufragar a própria qualidade dessas 

pessoas, colocando-as num patamar anti-jurídico, pela exclusão ao manto protetivo 

constitucional. Seria o mesmo que dizer que as pessoas jurídicas de direito público 

não possuem os direitos elementares deferidos na Constituição, como a igualdade, a 

proteção ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, dentre outros tantos direitos 

fundamentais. 

14' FIGUEIREDO, Lúcia Valle. DO MANDADO DE SEGURANÇA. Ed. Malheiros. 2000. P.177 

'46 ( ( . . .  Poder Público pode impetrar mandado de segurança contra ato judicial". 

14' Limitar-se a impetração de mandado de segurança por pessoa jurldica de direito público somente contra atas 
judiciais, ao nosso ver, representa incidir no mesmo equívoco daqueles que não admitem a impetração por estes 
sujeitos em nenhuma hipótese, visto não existir qualquer fundamento legal para impedir a impetração contra atas 
provenientes do Executivo ou do ~egislativo. 



Importa destacar que os Partidos Politicos, sindicatos e associações com 

mais de um ano de funcionamento, conforme disposto no inciso LXX do artigo 5O da 

Carta Magna, podem impetrar mandado de segurança para proteção de direito 

coletivo. Portanto, o antes renegado direito ao uso do mandamus por estas pessoas 

já não subsiste, conforme disposição constitucional expressa. 

No que tange ao direito do trabalho, pode impetrar mandado de segurança 

aquele que puder ser parte em ação de competência da Justiça do Trabalho, ou 

aquele que estiver subordinado a uma autoridade desta Justiça, como por exemplo 

um funcionário do Tribunal do Trabalho. 

TOSTES MALTA afirma que "a questão da legitimidade de parte no 

processo trabalhista, quanto ao mandado de segurança, resume-se em que pode 

impetrar mandado de segurança quem pode ser parte em um processo 

trabalhi~ta"'~~. 

Como a preponderância de mandados no campo do direito do trabalho é 

aviada contra atos judiciais, basta que se tenha legitimidade no processo para que 

possa tê-la no mandado de segurança. Mesmo quando terceiro puder ingressar no 

processo trabalhista, também poderá ser admitido a impugnar o ato judicial que lhe 

atinja por meio do remédio heróico, obedecidos evidentemente todos os requisitos 

para a impetração, especialmente no que tange ao artigo 5O, 11, da Lei no 1.533151 I". 

Logo, não há restrições para legitimação ativa da impetração, bastando a 

demonstração de interesse na proteção de direito liquido e certo do impetrante, não 

importando seja este pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Este é o 

entendimento jurisprudencial: 

Recurso ordinário em mandado de segurança - terceiro interessado. Para 
interpor recurso ordinário em mandado de segurança 6 preciso que o 
terceiro tenha interesse jurídico. O Estado do Rio de Janeiro não teve 
legitimidade para interpor recurso em face de decisão contrária à sociedade 
de economia mista, pois esta tem personalidade jurídica própria (TST, RO- 
MS 180.1 53195.2, Vantuil Abdala, Ac. SBD12 I .229/96) 

14* in PRATICA DO PROCESSO TRABALHISTA. Ed. LTr. 1995. p. 623 
'49 Lei no 1.53315 1 - art. 50 - ~ ã o  se dará mandado de segurança quando se tratar: 
I - omissis. 11 - de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser 
modificado por via de correição; 



Sendo a impetrante parte ilegítima ad causam para pleitear a suspensão do 
ato judicial, praticado em processo do qual não é parte, há de ser aplicado o 
art. 267, VI, do CPC, dando-se por extinto o processo sem julgamento de 
mérito. Recurso ordinário a que se nega provimento (TST, RO-MS 
89.638193.1, Vantuil Abdala. Ac. SDI 1.507196). 

Somente o titular do virtual direito líquido e certo lesado ou outrem por lei 
autorizado, possuem legitimidade ativa para a ação mandamental. 
Aplicação do art. 6' do CPC. Caracterizada a ilegitimidade ativa ad causam 
impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, a teor do art. 
267, inc. VI do CPC, sendo o impetrante carecedor da pretensdo 
mandamental. (MS 109196, Ac. SD12 954197) Rosalie Michaela Bacila 
Batista - TRTIPR 

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. É manifesta a 
ilegitimidadeffad causamfleffad processumflda pessoa jurídica, para impetrar 
Mandado de Segurança em defesa de seus sócios, que nem sequer foram 
indicados como impetrantes. E isto porque somente o titular do direito 
líquido e certo pretensamente violado é que pode impetrar mandado de 
segurança. (AcórdClo : 2001 02351 9 Turma: SDI Data Julg.: 2311 012001 Data 
Pub.: 29/01/2002 Processo : 0059412001-4 Relator: VANIA PARANHOS) - 
TRTISP 

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LIQUIDO E CERTO - EXCLUSÃO 
DO EXECUTADO QUE NAO DETEM QUALIDADE DE PARTE NA 
EXECUÇÃO: Se comprovado nos autos, através de robusta documentação, 
que o impetrante é estranho B relaçtlo jurídica existente entre reclamante e 
reclamada, mister se faz a correção pela via mandamental do ato 
inquinado,haja vista que o aguardo de eventual propositura de embargos de 
terceiro poderá causar dano ao impetrante. Segurança que se concede, 
para afastar o impetrante do pblo passivo da execução. (Acórdão : 
2001007165 Turma: SDI Data Julg.: 03/04/2001 Data Pub.: 0810512001 
Processo : 0099212000-0 Relator: NELSON NAZAR ) - TRTISP 

b) Sujeito Passivo 

A Constituição Federal definiu expressamente o sujeito passivo do mandado 

de segurança como sendo 0 responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

podendo ser este autoridade pública ou agente de pessoa juridica no exercício de 

atribuições do Poder Público (artigo sO, inciso LXIX, da Constituição Federal de 

Nos termos da atual Constituição, o mandado de segurança será sempre 

dirigido contra o responsável pelo ato que se pretenda impugnar. Este é o sujeito 

que deverá fazer parte da ação mandamental, apresentando os motivos'" em que 

I5O A Constituição Federal em seu art. 37, dispõe que a administração pública deve obedecer aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já o art. 93, IX, diz que todos os julgamentos 
dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 

1 o 1 



fundamenta a execução do ato, através da informações. O mandado de segurança é 

impetrado contra o ato, comparecendo o responsável por este como "defensor" do 

ato praticado. OROSIMBO NONATO in "Archivo Judiciário" (vol. 82/160), afirma que 

"a medida de segurança interessa mais ao ato do que a autoridade que o praticou, 

devendo se apreciar precipuamente a c~nveniência'~' do restabelecimento do direito 

violado". 

Aceitando-se que o mandado é dirigido contra o ato violador, já que visa 

coibir seus efeitos15*, o agente responsável pela emissão ou omiss8o do ato é quem 

terá legitimidade para figurar no pólo passivo da açáo mandamental. 

SC~O três os tipos de pessoa que podem ser parte passiva no processo de 

mandado de segurança: I) a autoridade, 11) o agente de pessoa juridica de direito 

público ou, 111) o agente de pessoa juridica de direito privado no exercício de 

atividade pública. A primeira questão esta em bem definir o que seja autoridade. 

Autoridade e a pessoa que ordena ou omite a prhtica de ato. quem det6m o poder 

de decisão, e não o executor do comando. "Deve-se distinguir autoridade pública do 

simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e é 

competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou 

abusivos, são suscetíveis de i~pugnação por mandado de segurança quando ferem 

direito liquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos 

executórios, e, por isso, não responde a mandado de segurança, pois é apenas 

executor de ordem s ~ p e r i o f ' ~ ~ .  

Com relação ao agente de pessoa juridica de direitos público ou privado, a 

possibilidade de impetração do mandado de segurança não decorre simplesmente 

da qualidade do impetrado, mas da atividade do agente, se o ato tiver natureza 

Data venia, não se deve examinar a "conveniência" do restabelecimento do direito, se hh direito violado ou na 
iminência de o ser, o juiz deve, tem a obrigação funcional, de restabelecer o direito violado ou de evitar que se o 
viole. N ~ O  há qualquer discricionariedade no exame para concessão ou não do mandado de segurança, 
reputando-se equivocado o termo "conveniência". 

Cumpre relembrar a lição de HELY LOPES MHIELLES que, quanto ao objeto do mandado de segurança, 
afirma: o objeto do mandado de segurança será Sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que 
ilegal e ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante. 

'53 Op. cit. p. 22 



publica, ou seja, "se o ato, pois, é daqueles que, intransferidos, caberia ao Estado 

executar, ele gera subjetivamente um direito líquido e certo e consequentemente, 

enseja o ~ r i t ' ~ ~ " .  Passa portanto - como se verá no capítulo dedicado a competência 

para julgar o mandamus -, por um critério em razão da matéria (ratione materiae) 

como forma de exclusão da admissibilidade do mandado de segurança e, via de 

conseqüência, pela descaracterização da parte passiva na ação mandamental. Não 

há como, quando se tratar de ato ou omissão de pessoa jurídica de direito público ou 

de direito privado, deixar-se de examinar a matéria ventilada no ato, 

especificamente, a atividade desenvolvida pelo agente. Portanto, as empresas 

estatais'55, pessoas jurídicas de natureza privada, podem ou não ser alvo de 

mandado de segurança, conforme a natureza da atividade em que se deu a pratica 

do ato lesivo. 

Registre-se ainda que, nos termos do §I0, do art. 1°, da Lei no 1.533151, 

tanto 0s representantes como os administradores das entidades sujeitas ao writ, são 

considerados, para efeito de integrarem o pólo passivo da ação, como se 

autoridades fossem. 

E preciso analisar mais um aspecto com relação a sujeição passiva, este 

ligado quanto a estrutura da composição da lide e do processo. c que as 

autoridades ou mesmo 0s agentes responsáveis pela ilegalidade ou abuso de poder 

pertencem, sempre, a uma determinada entidade, governamental ou não. Como em 

todas as atividades de competência de autoridade, há sempre uma repercussão 

jurídica, que pode ser material, ou ao menos moral, que afeta o órgão a que estiver 

vinculada. E, sempre que houver repercussão patrimoniai, não se afeta unicamente 

ao órgão a que se vincula a autoridade, mas também a Fazenda Pública, portanto, 

por este aspecto, fica claro que, embora não sendo parte na lide propriamente dita, 

ou seja, parte de uma pretensão resistida - conforme teoriza FRANCESCO 

CARNELUTTI - a autoridade é parte no Processo de mandado de segurança pois os 

seus atas refletem, em efeito pecuniário ou não, a "entidade" pública a que está 

Is4 SIDOU, J. M. Othon. DO MANDADO DE SEGURANÇA. Ed. RT. 1969. p. 265 

lS5 As concessionárias e pemissionárias de serviço público, embora não façam parte da administração pública 
indireta, também podem ser, juntamente com as autarquias, fundações, empresas estatais, paraestatais e até as 
ONG's, sujeitas a controle via mandado de segurança, conforme a natureza da atividade desenvolvida. 



inserida. Da mesma forma o agente de pessoa juridica de direito público ou de 

direito privado. 

A autoridade coatora é parte na ação mandamental por expressa disposição 

LUCIA VALLE DE FIGUEIREDO afirma que "sempre que houver 

concessão de ordem, quem efetivamente suportará os Ônus, os incômodos, dessa 

concessão será o sujeito passivo do mandado de segurança". Logo depois afirma 

que "nós mesmos escrevemos opusculo no qual dissemos ser a autoridade coatora 

sujeito passivo do mandado de segurança e que a pessoa juridica de direito público 

teria de estar necessariamente em litiscons6rcio com aquela11157. Assim, para LUCIA 

VALLE FIGUEIREDO, a autoridade coatora não seria parte da demanda, no sentido 

de parte material, pois não teria de suportar o Ônus dela decorrente, sendo 

unicamente parte processual. 

ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MAHCADO afirma que "em mandado de 

segurança, parte passiva é sempre uma pessoa natural, mas que se encontra 

investida de tal qualidade por vontade expressa da lei e não por ser a titular em tese 

da relação substancial. Em outras palavras, a autoridade coatora atua no processo 

como substituta processual, com IegitimaçZio ad causam do tipo extraordin~ria"~~~. 

A assertiva acima fica muito nítida quando se tem, por exemplo, um 

Governador ou um Prefeito determinando atos ilegais que, lesando direito de 

alguém, passam a ser alvo de mandados de segurança. O governador é a 

autoridade máxima do Estado da Federação e se ele próprio praticou o ato ilegal ou 

abusivo, será parte no processo do mandado. Todavia, o efeito do ato, embora 

156 Lei no 1.533151 - Art. l0  - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não 

amparado por habeas-corpus , sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou 
houver justo receio de sofre-la por parte de autoridade, seja de que categoria fôr e sejam quais forem as funções 
que exerça. 
fj l0  Consideram-se autoridade para os efeitos desta lei os administradores ou representantes das entidades 

autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do poder público, sòmente no que entende 
com essas funções. 
Art. 2" - Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as conseqüências de ordem patrimonial do ato contra o 
qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União Federal ou pelas entidades autárquicas 
federais. 

157 Op. cit. p.50 



praticado pelo Governador, não é afeto especificamente ao cargo do Governador 

mas ao Estado por ele "representado". Portanto, as consequências danosas nos 

direitos alheios não foram causadas pelo Governador, mas pelo Estado, sendo esta 

autoridade apenas o veículo exteriorizador da ilegalidade. 

É por este motivo que se diz que é a entidade onde o coator está inserido 

que é parte na lide. Mas é o próprio agente coator quem irá fazer parte no processo, 

pois ser imputado como veículo de atos decorrentes de sua função é conseqüência 

inerente ao próprio cargo. 

O sujeito passivo do mandado de segurança está na causa em substituição 

extraordinária ao órgão (União, Estado, Distrito Federal ou Município) a que seu 

cargo é afeito, exercitando direito alheio em nome próprio. 

Tomando-se por base que lide é diferente de causa, portanto, a "autoridade 

coatora será sempre parte na causa, e, como tal, deverá prestar e subscrever as 

informações no prazo de dez dias, atender as requisições do juízo e cumprir o 

determinado com caráter mandamental na liminar ou na sentença"'59. 

0 s  efeitos decorrentes dos atos da autoridade coatora serão suportados 

pelo órgão a ela vinculado (União, Estado, Município ou ente privado que execute 

serviços públicos), conforme Se extrai do artigo 2' da Lei no 1.533151~~~. A própria 

Norma Constitucional no artigo 37, S06, dispõe que a responsabilidade dos agentes 

que exerçam funções públicas é objetiva, o que também contribui para a assertiva 

supra. "Se estivermos atentos ao texto constit~cional'~, diz LUCIA VALLE 

FIGUEIREDO, "ao art. 37, 56' ou ao art. 107 da Constituição anterior, verificaremos 

que, quando o Estado dá causa a qualquer dano, tem de recompd-10, se for 

acionado. [...I Só por isso já se verifica que a autoridade coatora teria legitimidade 

Is8 in NORMAS PROCESSUAIS CIVIS COMENTADAS - LEIS DO MANDADO DE SEGURANÇA. Ed. 
Juarez de Oliveira. 2003. p.59 

159 LOPES MEIRELLES, Hely. Op. cit. p. 42 

I6O A T ~ .  20 - Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra 
o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União Federal ou pelas entidades autárquicas 
federais. 



recursal, interessando-lhe a manutenção do ato por força de eventual 

responsabilidade futura"l6'. 

Cumpre detalhar que o impetrado não deverá ser o executor do ato se não 

tiver poder de decisão alguma sobre este, ou seja, se for o mero executor de uma 

ordem tida por ilegal ou abusiva. Para aferir com precisão quem pode ser o sujeito 

impetrado é necessário questionar se a pessoa, em razão do exercício de seu cargo 

ou de suas atribuições funcionais, poderá desfazer o ato, ou suspende-lo, de acordo 

com a ordem judicial. 

De nada adianta impetrar a ordem em face de ato realizado por alguém que 

não tenha o poder de, escoimado por ordem mandamental, desfazer ou fazer 

determinado ato. A questão é de competência, já que é "incabivel a segurança 

contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade 

impugnada1' (TJSP, RT 3211414; TJSC, RT 4921198). 

É preciso identificar exatamente o ato que se quer impugnar e os efeitos 

gerados pela concessão da segurança. HELY LOPES MEIRELLES traz exemplo 

luminar, quando descreve duas situações: "se a segurança objetiva a efetivação de 

um pagamento abusivamente retido, 0 mandado só poderá ser dirigido a autoridade 

competente para inclui-lo na folha respectiva; se visa à não efetivação desse mesmo 

pagamento, poderá ser endereçado diretamente ao pagador, porque está na sua 

alçada deixar de efetivá-Ia diante da proibição judicial 

Na esfera trabalhista, muito se discutiu, em razão da composição colegiada 

dos órgãos de primeira instância sobre qual seria a autoridade coatora para casos 

de impetração contra ato judicial da Junta de Conciliação e Julgamento. c claro que 

se o ato impugnado fosse proferido pela Junta, ou seja, pelo órgão colegiado, 

somente este, por ter a competência para exarar o ato, teria, a contrario sensu, 

competência para corrigir O ato. Portanto, 0 sujeito passivo nos casos onde o ato 

judicial impugnado fosse proferido pela Junta de Conciliação e Julgamento, seria o 

161 Op. cit. p. 52 
162 Op. cit. p. 43. 



respectivo órgão. TOSTES MALTA afirma que "nos órgãos colegiados figura como 

autoridade coatora o presidente, a autoridade que subscreve o ato escrito que 

resulta o ato impugnado e que responde por sua execução conforme a doutrina 

concernente aos mandados de segurança impetrados contra autoridades 

administrativas. Essa lição, no entanto, é inaplicável ao processo trabalhista. Sempre 

foi pacifico, por exemplo, que, em um mandado de segurança voltado contra uma 

sentença da junta de conciliação e julgamento, a autoridade apontada como coatora 

é a junta e não seu presidente. Por outro lado, se o presidente da junta expede um 

mandado de arresto, por exemplo, com base em sentença da junta, o mandado de 

segurança indicará como autoridade coatora o presidente e não a j~nta"'~". 

No entanto, com o fim da representação classista na Justiça do Trabalho 

qualquer dúvida quanto a sujeição passiva acabou, já que o órgão judicial trabalhista 

de primeira instância passou a ser composto por um juizo singular. SERGIO PINTO 

MARTINS afirma que a "autoridade coatora no processo do trabalho será o juiz do 

trabalho ou juiz de Direito investido nessa condição, o diretor de Secretaria ou outro 

funcionário da Justiça do Trabalho que tenha violado direito liquido e certo de 

A jurisprudência alude a qualidade da pessoa como forma de atribuir 

competência ao Órgão jurisdicional, bem como definir os casos de cabimento, 

demonstrando a importância em apontar-se corretamente o sujeito passivo da 

impetração: 

A competência em Mandado de Segurança é definida em razão da função 
ou cargo da autoridade apontada como coatora. Sendo autoridade coatora o 
Reitor da Universidade de Brasília, entidade federal, a competência é da 
Justiça Federal (STJ, Ccomp. 4.909-9 DF, Edson Vidigal). 

In casu, não há autoridade coatora, pois o recorrido é servidor celetista. 
Assim, como presidente da Companhia de Navegação Baiana, equipara-se 
ao empregador privado. Ressalte-se também que a questão discutida tem 
natureza trabalhista, não justificando o uso do rem6dio herbico (TST, RO- 
MS 109.060/94.0, Regina Rezende Ezequiel, Ac. SBDI2 153/96). 

''' Op. cit. P. 622 

in DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Ed. Atlas. 18" ed. p. 462 



Considera-se autoridade coatora, como parte legitima no mandado de 
segurança, aquela que haja decidido sobre a prática do ato. Atacada no 
"mandamus" a penhora de certa quantia em conta corrente da impetrante, 
situada em outra jurisdição, somente ao juizo deprecante cabe corrigir 
eventual ilegalidade, sendo, portanto, a denominada autoridade coatora. 
(ROMS 352441197.1, Ac. SBD12) Joao .Oreste Dalazen - TST 

Também pode figurar como sujeito passivo de mandado de segurança 

impetrado perante a Justiça do Trabalho de primeira instância, inclusiva, o agente do 

órgão de fiscalização do trabalho, quando no exercício de função fiscalizatória 

praticar ato violador de direito liquido e certo de empregador. Tal sujeição passiva 

decorre da nova redação do art. 114 da Constituição Federal, dada pela Emenda 

Constitucional no 4512004, que atribui a Justiça Especializada competência para 

processamento e julgamento de causas entre órgão de fiscalização do trabalho e 

empregadores. 

Ainda com relação a sujeição passiva, mas também considerando os 

requisitos de admissibilidade para impetração do mandado de segurança, pode-se, 

numa análise de direito projetar-se a evolução normativa do remédio 

heróico para uma ampliação dos atas e sujeitos que poderiam lhe ser alvo, levando- 

se em conta os novos elmnentos das relações do Estado com a sociedade, a 

globalização dos meios de produção e das economias, enfim todas as atividades 

estatais que foram privatizadas, ou seja, passaram para o exercício por entes 

particulares. 

No Brasil, o ato praticado em decorrência do exercício de senliço público 

legitimamente atribuído pelo Estado, mesmo quando realizado por agente de pessoa 

jurídica de direito privado, Se causar OU puder causar lesão a direito liquido e certo, 

pode ser alvo de mandado de segurança. Entretanto, na Costa Rica 8 admitida a 

impetraçao do amparo constitucional (instrumento similar ao nosso mandado de 
segurança) contra atos de agentes de pessoas jurídicas de direito privado no 

exercjcjo de atividades tipicamente privadas, desde que haja preponderancia de 

condições fhticas e de direito do impetrado sobre o impetrante e que o direito 

'" A preferência pela exposição do tema dentro do capitulo dos sujeitos do mandado de segurança deve-se à 
maior pertinência temática, visto que O principal aspecto do direito estrangeiro citado t a sujeição passiva do 
amparo, que pode ter entes no exercício de atividades privadas. 
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material a ser protegido pelo amparo tenha a qualidade de direito fundamental 

consignada na Constituição costariquenha - requisitos estes a serem demonstrados 

pelo impetrante. 

A existência efetiva de um poder legal ou de fato que se sobrepõe ao 

indivíduo faz com que as mesmas razões que fizeram surgir o mandado de 
segurança - e isso pode ser verificado na próxima história do instituto - apontem 

para a necessidade de uma reformulaçáo dos dispositivos garantidores de modo a 

alcançar a proteção dos direitos quando violados por entes particulares, no exercício 

de funções privadas onde o poder de fato seja evidente. Na Costa Rica, alem de 

estar previsto o amparo contra particulares "e permitido quando - ainda realizando a 

função privada - o sujeito de direito privado se encontrar numa posição jurídica ou 

fática de poder em face do amparado, que faça com que os mecanismos 

processuais comuns sejam lentos ou ineficazes para tutelar o seu direito 

adequadamente" ". 

Numa concepção atual de direitos fundamentais, um instrumento como o 

mandado de segurança, com possibilidade de impetração em face de 

conglomerados econômicos, seria um instrumento extremamente ágil, seria como 

vislumbrar-se a existência do mandado de segurança como hoje conhecemos numa 

época de imperialismo absolutista. Seria inovador. 

Há inúmeros casos em relação aos quais a finalidade ampliada do remédio 

heróico traria uma enorme vantagem e uma garantia muito ampla aos cidadãos, uma 

das hipóteses seria na violação honra perpetrada por um órgão de comunicação. 

O cidadão vitimado poderia im~etrar mandado de segurança postulando a imediata 

publicação de errata, sanando-se a situação gravosa na mesma medida e com a 

mesma intensidade da publicação danosa, acrescida de grande agilidade. 

A possibilidade de impetração contra grandes corporações também não 

elimina a possibilidade de aviamento em face dos particulares detentores de antigas 

funções atribuidas unicamente ao Estado. Aqui Se refere aos setores privatizados. 

'" PÉREZ, Carvajal Marvin. O AMPARO E 0 MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIOS DE 
PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. Tese de doutoramento - USp. 2000 
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Se hoje é muito clara a lembrança de todos os setores recentemente 

privatizados, há de se cogitar que, sendo a jurisprudência uma das fontes do direito, 

e sendo esta mutável, ou seja, se no futuro, por força do entendimento 

jurisprudencial, passar-se a entender que o exerclcio de funções públicas não 

contempla, por exemplo, as telecomunicações, então se deixaria de viabilizar a 

impetração de mandado de segurança contra empresas desse ramo. Basta a 

evolução do conceito das atribuições estatais para se deixar de admitir a viabilidade 

do mandado de segurança contra inúmeros atos, já que a norma dispõe a 

possibilidade de impetração contra atos de "autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público" (artigo 5 O ,  inciso LXIX, da 

CFl88). 

preciso que os juristas tenham a preocupação de regular, pela formação 

de opinião da sociedade, as situações futuras, já que são as alterações na economia 

e nas relações do Estado com a sociedade que vêm se modificando a nível 

internacional, de forma assustadoramente rápida. Seria inimaginável que na década 

de 70 se privatizassem setores considerados vitais como as telecomunicações ou de 

distribuição de energia elétrica, pois eram vistos como intrínsecos a própria função 

estatal. 

Atualmente, não se admite pensar em privatizar o setor da saúde, por 

exemplo, mas não se estaria cometendo o mesmo equívoco de nossos 

antepassados ao duvidar-se de uma evolução social que admita a possibilidade de 

um serviço de saúde privatizado? 

Com o passar dos anos, as funções tidas como essenciais ou próprias do 

Estado vão se modificando, e não é impossível que dentro de alguns anos ninguém 

mais admita ser função do Estado, por exemplo, atuar na distribuição de energia 

elétrica, ou ainda, na educação. Decorre dessa premissa o estudo comparado e 

projeção da evolução normativa do instituto do mandado de segurança, 

especificamente de sua sujeição passiva e dos requisitos de admissibilidade 

concernentes ao direito subjetivo - ratione materiae - e a qualidade do impetrado. 



c) Ministério Publico 

O Ministério Público deve, por força do disposto no artigo 10 da Lei no 

1 .533/5116', atuar no processo de mandado de segurança. Sua função no processo 

será de custos legis, fiscalizando o fiel cumprimento da lei. 

CELSO AGR~COLA BARBI anotando as alterações das atribuições do 

Ministkrio Público trazidas na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 127, 

131 e 1 3 2 ' ~ ~ ~  conclui que "o Ministério Público, quando oficiar nos mandados de 

segurança, o fará em parecer, com as finalidades de defesa dos valores e interesses 

mencionados no artigo 127 da CF 188, e não em defesa da pessoa de direito público 

ré na ação"169. 

Na vigência das Constituições anteriores discutia-se a função do Ministério 

Público no mandado de segurança; se seria de representante judicial da União, 

conforme previsto na Lei no 191136'" OU se funcionaria unicamente como fiscal da 

lei. 

- 

16' Lei no 1.53315 1 - Art. 10. - Findo o prazo a que se refere o item I do art. 7O e ouvido o representante do 
Ministério Público dentro em cinco dias, 0s autos serão conclusos ao juiz, independente de solicitação da parte, 
para a decisão, a qual deverá ser proferida em cinco dias, tenham sido ou não prestadas as informações pela 
autoridade coatora. 

16' Art. 127 - O Ministério Público 6 instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurfdica, do regime democrhtico e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
Art. 131 - A Advocacia-Geral da União 6 a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, 
representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser 
sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder 
Executivo. 
~ r t .  132 - 0 s  Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso 
dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadaS. 

in DO MANDADO DE SEGURANÇA. Ed. Forense. 2000. p. 167 
170 Lei no 191136 - Art. 9' Serão representados: 
a) a União, na Côrte Suprema, pelo Procurador Geral da Republica; na Justiça eleitoral e na Justiça militar, pelos 
órgãos do Ministério Publico respectivos; nos demais Juizo e kibunaes, pelo Procurador Seccional que fôr 
designado - na Justiça federal, pelo juiz do feito, e, nas Justiças locaes pelo Procurador da Republica; 
b) os Estados e 0s Municipios, em primeira e em segunda instancias, na conformidade das leis respectivas; 
c) o Districto Federal, em qualquer instancia, por seu procuradores, na forma da legislação em vigor. 



Até a Constituição de 1967, alterada pela Emenda n01/69, o Ministério 

~úb l i co '~ '  tinha como competência a representação judicial da União. A Lei no 

1.341151 dispunha expressamente sobre tal encargo. Portanto, diante da 

competência atribuída ao Ministério Público Federal'e do disposto no artigo 10 da 

Lei no 1.533151 instaurou-se a discussão doutrinária a respeito da função do 

Ministério Público no mandado de segurança. 

O Ministério Público sempre ~ ~ U O U  nos processo de mandado de segurança, 

embora com funções diferentes. Sob a regência da Lei no 191136 o Ministério Público 

atuava como representante judicial da pessoa jurídica de direito público, pois a este 

competia tal atribuição. Após a Lei no 1.533151 o Ministério Público passou a função 

de fiscal da lei, não tendo mais competência para agir como representante da União 

ou dos demais entes federados. 

JOSE CRETELLA JÚNIOR afirma que a "atuação do Ministério Público, nas 

açóes de mandado de segurança, é bastante diferente, no regime anterior e no 

regime atual, traçado pelo artigo 10 da Lei no 1.533151. [...I Quando oficia em 

mandado de segurança, o Ministério Público não defende interesse da autoridade 

coatora, nem do impetrante. mas advoga os altos interesses da j~stiça""~. Mais 

adiante o administrativista afirma que "no regime atua~''~ convergem para o órgão do 

Ministério Público, no mandado de segurança, as funções de fiscais e a de 

representação"'74. 

AGR~COLA BARBI, ao afirmar que o Ministério Público Federal atuaria 

unicamente como representante judicial da União e não como custos Iegis, concluiu 

que, quando fosse de nível federal a autoridade coatora, não haveria órgão imparcial 

a opinar no feito mandamental. "Cabia então concluir que a vista ao Ministério 

Público, referida no art. 10 da Lei no 1.533151, deveria ser entendida como se 

l7I Conforme art. 9 5 , p 0  da CFl69 O Ministdrio Público estadual poderia representar a União nas comarcas do 
interior, ficando a cargo do ~ in is té r io  Público Federal 0 encargo nas demais comarcas. 

172 Op. cit. P. 2921293 
173 vigia g época a Lei 1.34115 1 que conferia competência ao Ministério Público Federal para representar 
judicialmente a União, daí portanto a posição do autor, que abarcava ~arciomoniosamente as duas correntes 
doutrinárias. 
174 Idem, ibidem. 



tratando do representante judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 
11 175 como eram os Ministros Públicos do Estado . 

Ainda sob a égide da Constituição de 1967, emendada em 1969, e da Lei no 

1.533151, OTHON SIDOU já firmara entendimento de que "a presença do Ministério 

Público, imposta pelo art. 10 da vigente lei, não envolve representação. Reveste-se 

de mera fiscalização, do mesmo modo como é obrigatória a sua interveniência em 

certa ações, como a de desquite, de usucapião, do processo registro Torrens e em 

todas vinculadas de qualquer sorte a interesse de incapazes; causas, como está 

visto, em que cumpre resguardar primordialmente o interesse público e da 

sociedade. Age, assim, o Ministério Público, não por força da titularidade da relação 

jurídica, como observa UGO ROCCO, mas em razão da titularidade de um interesse 

estatal, que se sobrepõe ao de caráter ~rivado""~. 

ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MACHADO conclui, após afirmar que o 

Ministério Público atua no mandado de segurança unicamente como custos legis, 

que, "embora disponíveis em Sua essência. os interesses envolvidos no mandado 

de segurança assumem, por causa da excepcionalidade e rigor do seu 

procedimento, a condição de relevantíssim~s socialmente e, de uma certa forma, de 

indisponíveis. Daí que para se assegurar a perfeita definição jurisdicional de tais 

interesses, para se acrescentar ao processo subsídios para formação da convicção 

do Ministério Público como custos legis, colaborador do juízo na apreciação dos 

fatos e dos interesses imiscuídos no choque de poderes"'77. 

Também HELY LOPES IviEIRELLES ensina que, mesmo antes da 

Constituição de 1988, "O Ministério Público é oficiante necessário no mandado de 

segurança, não como representante da autoridade coatora ou da entidade estatal a 

que pertence, mas como parte pública autonoma incumbida de velar pela correta 

aplicação da lei e pela regularidade do processo. Daí porque, ao oficiar nos autos, 

175 Op. cit. p. 166 

176 Op. cit. p. 376 

17' in A INTERVENÇAO DO MINISTERIO PÚBLICO NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. ~ d .  Saraiva. 
1989. p. 658 



não está no dever de secundar as informações e sustentar o ato impugnado quando 

verifique a sua ilegalidade. [...I O dever funcional do Ministério Público é o de 

manifestar-se sobre a impetração, podendo opinar pelo seu cabimento ou 

descabimento, pela sua carência e, no mérito, pela concessão ou denegação da 

segurança, bem como sobre a regularidade ou não do processo, segundo sua 

convicção pessoal, sem estar adstrito aos interesses da Administração Pública na 

manutenção de seu 

Com efeito, o regime da atual norma ordinária (art. 10 da Lei no 1.533151) 

põe o Ministério Público como fiscal da lei, oficiando como agente da legalidade, não 

podendo defender a autoridade impetrada ou o órgão administrativo a ela vinculado. 

O dever do Ministério Público, como dito por HELY LOPES MEIRELLES, 6 o de 

manifestar-se sobre a impetração, podendo opinar pelo seu cabimento ou 

descabimento, pela sua carência e, no mérito, pela concessão ou não da ordem. 

O Ministério Público não representa a administração pública, nem defende 

seus interesses na causa, age para ver a plena obediência à lei. Nem mesmo 

quando a administração pública não apresenta as informações podendo trazer 

conseqüências patrimoniais à União, Estado ou Município, não pode o Ministério 

Público ingressar como parte ou litisconsorte na demanda, mesmo que seja uma de 

suas funções intervir quando hajam interesses do Estado em jogo. Há, dentro da 

estrutura dos órgãos administrativos, aqueles destinados a fazer a defesa da União, 

Estado-membro ou Município, órgãos estes que poderão ingressar no feito como 

Iitisconsortes, já que o artigo 19 da Lei no 1.533151 admite a aplicação do que se 

refere ao ~itisconsórcio tratada no Código de Processo Civil. 

0 parecer ministerial é essencial para a validade do processo de mandado 

de segurança. De modo algum 0 n~andado pode prosseguir sem que haja a opinião 

ministerial. É causa de nulidade a ausência do parecer do Ministério Público, ex vi o 

disposto no artigo 84 do Código de Processo ~ i v i 1 ' ~ ~ .  podendo entretanto ser suprida 

pela manifestação oportuno temporis pela Procuradoria-Geral. 

178 Op. cit. p. 46 

'79 CPC, art. 84 - "Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministkrio Público, a parte promover- 
lhe-á a intimação sob pena de nulidade do ~rocesso''. 



No processo do trabalho, o Ministério Público do Trabalho oficiará por meio 

da Procuradoria do Trabalho, visto que a primeira instância trabalhista, para efeito de 

mandado de segurança, é exercida pelos Tribunais Regionais do Trabalho 

inexistindo competência do juizo singular para conhecer e julgar mandado de 

segurança, salvo os impetrados contra ato de agente de órgão de fiscalização do 

trabalho, hipótese em que a participação do Ministério Público será imprescindível. 

Após as informações da autoridade coatora e a manifestação dos litisconsortes, ou 

terceiros interessados, se houverem, serão os autos remetidos à Procuradoria 

Regional do Trabalho. 

No Tribunal Superior do Trabalho a função do Ministério Público encontra-se 

regulamentada no Regimento ~nterno'~~,  devendo oficiar nos processos de mandado 

de segurança originários ou em grau recursal em recursos ordinários. Mesmo que a 

haja no processo de mandado de segurança a presença de autoridade pública 

federal na figura de litisconsorte necessário, a competência não se deslocará, 

incumbindo a atuação ao Ministério Público do Trabalho 

d) Litisconsortes e assistentes 

O litisconsóricio e a assistência são expressamente admitidos no processo 

de mandado de seguranqa conforme dispae o artigo 19 da Lei no I .533151'~', 

atraves da aplicaç80 dos dispositivos do Código de Processo Civil. 

0 litisconsórcio caracteriza-se pela existência de mais de uma pessoa em 

um (ou nos dois) dos pólos da ação. Pode ser ativo ou passivo, inicial ou incidental, 

necessário ou facultativo, unitário ou simples. 

180 Regimento Interno do TST. Art. 81. O Ministério Público do Trabalho atuarti nas sessões do Tribunal 
representado pelo Procurador-Geral ou, mediante sua delegação, por Subprocuradores-Gerais e por Procuradores 
Regionais, na forma da lei. 
Art. 82. A Procuradoria-Geral do Trabalho serllo remetidos processos para parecer, nas seguintes hip6teses: 
(...) 
1V - por determinaç$o legal, os mandados de segurança em grau origintirio ou recursal, as ações civis públicas 
em que o Ministerio Público não for autor, os dissldios coletivos originarios, caso não exarado parecer na 
instrução, e os processos em que forem parte indio, comunidades e organizaç6es indigenas. 

''I Art 19. - Aplicam-se ao processo do mandado de segurança os arts. 88 a 94 do C6digo do Processo Civil. 



Sendo admitido no processo, qualquer que seja a espécie, o litisconsorte 

terá sempre legitimidade para recorrer e impugnar todas as decisees proferidas. 

Com relação ao pólo ativo não existe, no processo de mandado de 

segurança, a espécie de litisconsórcio necessário, visto que se o titular do direito for 

uma ou mais pessoas, quaisquer delas poderá impetrar o mandado de segurança. O 

litisconsórcio ativo necessário caracteriza-se pela existência obrigatória, decorrente 

de lei, da presença de ambos (ou todos) os co-titulares do direito subjetivo inseridos 

numa lide única no pólo ativo da ação. Entretanto, como jB dito, o artigo 1°, 52O da 

Lei no 1 .533151~~~~ retira a exigência legal de formação de litisconsórcio necessário 

para a propositura da ação, podendo a parte, mesmo não sendo a única detentora 

do direito subjetivo, impetrar o mandado. 

0 litisconsórcio ativo será somente facultativo, tendo lugar na petição inicial 

do mandado - litisconsório inicial. OTHON SIDOU afirma que "não há de ser 

admitido litisconsórcio ativo depois de expedida a ordem liminar constante do artigo 

701 11, da Lei no 1.533151. Não havendo embora disposição legal impeditiva, tal 

prática afronta a moral jurídica, que seria decerto alguém postular em juízo com uma 

decisão antecipada em seu ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MACHADO 

afirma, com relação ao cabimento do litisconsórcio ativo superveniente, que "afora a 

hipótese duvidosamente enquadrável na previsão do parágrafo Único do art. 47 - do 

CPC - (de citação de litisconsófles ativos necessários), entendemos que não cabe o 

litisconsório ativo superveniente por alguns motivos: 1°) perante o CPC, o 

litiscons6rcio ativo superveniente somente ocorre no caso de denunciação a lide (art. 

74); 20) o litisconsórcio ativo superveniente, de que se cogita em sede de mandado 

de segurança, não se confunde Com a assistência Iitisconsorcial, esta sim admitida 

pelo CpC; 3O) admitir-se que alguém Se torne impetrante, depois de ajuizado o 

mandamos, significa afronta ao principio da isonomia e do juiz natural pela violação 

da regra que, impondo a distribuição de causas (arts. 251 e 252), impede a escolha 

do órgão judiciário pelo autor; 4') admitir-se 0 aproveitamento de processo alheio 

'** 5 2 O  Quando o direito ameaçado ou violado ~0uber  a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o 
mandado de segurança 

Op. cit. p. 514 



mediante o ingresso como litisconsorte ativo viola flagrantemente a isonomia e o juiz 

natural quando já existe liminar concedida, pelas mesmas razões"184. 

De toda forma, na prática judiciária, seria remota a possibilidade do pretenso 

litisconsorte ativo adentrar aos autos antes do juiz examinar o pedido de liminar, 

sendo mais uma razão para se refutar o litisconsório ativo, exceção ao litisconsórcio 

facultativo inicial. 

HELY LOPES MEIRELLES ilustra que "na pratica tem-se admitido a 

intervenção de litisconsorte ativo depois de estabelecida a relação processual, com a 

prestação das informações pelo coator. Tal proceder se nos afigura atentatório dos 

princípios processuais que regem o litisconsórcio e a assistência, pois que aquele só 

é admissivel na instauração da lide OU no d e c ê n d i ~ ' ~ ~  das inf0rma~6es"~~~.  

NO mandado de segurança contra ato judicial, havendo na ação originária 

litisconsórcio, seja de que espécie for, haverá sempre a possibilidade, mesmo no 

Iitisconsório necessário, de um dos litisconsortes impetrar o mandado de segurança 

sem acarretar nulidade processual, e com a extensão dos efeitos da decisão 

mandamental em proveito ao litisconsorte inerte da ação originária. Evidente que se 

a decisão do mandado de segurança for denegatoria, o litisconsorte que 

permaneceu inativo não terá o direito de recorrer, ficando este restrito ao impetrante. 

Muito diversa é a situação do litisconsorte passivo no mandado de 

segurança. Se houver litis~onsorte fIecessári0 passivo e este não for chamado ao 

processo, estará inquinando-0 de nulidade. HELY LOPES MEIREI I FS assim 

entende: "o não chamamento de litisconsorte passivo necessário nos autos acarreta 

a nulidade do julgamento"187. 

184 Op. cit, p. 96 

'85 Embora HELY LOPES MEIRELLES admita 0 ingresso de litiSconS0rte antes da prestação das informações, 
tal momento processual é posterior ao t ~ a m e  do pedido de liminar, conforme disposto no art. 7O, I1 da Lei no 
1.533151, portanto, tem-se que seria melhor, se se fosse admitir O litisconsório ativo, que se limitasse seu 
ingresso ao tempo anterior ao exame do pedido de liminar. 

186 Op. cit. p. 49 

18' Idem, ibiden. Este é, também, 0 entendimento da Súmula 145 do TFR: "Extingue-se o processo de mandado 
de segurança, se o autor não promover, no prazo assinado, a citação do litisconsorte necessáriow. 



Com efeito, como a autoridade coatora atua nos autos como substituto 

processual do órgão que pertence, n8o há que se falar em litisconsórcio passivo da 

pessoa juridica de direito público. Não há portanto necessidade de citação da 

pessoa jurídica de direito público, nem da pessoa jurídica de direito privado a que 

pertença a autoridade ou o agente público ou privado tidos como coatores. Haveria 

neste caso assistência litisconsorcial e não litisconsórcio facultativo, muito menos 

litisconsórcio necessário. A justificativa para a caracterização como assistente e não 

como litisconsorte passivo da pessoa jurídica de direito público ou privado no 

processo de mandado de segurança é de que ela já está no processo, por 

substituição processual, pela autoridade coatora, suportando o ônus da decisão em 

qualquer hipótese, participando ou não em nome próprio na ação. 

É inegável que a aferição da necessidade de litisconsórcio não se refere à 

autoridade e ao órgão que pertence, mas aos efeitos que o mandado de segurança 

provocar nas relações materiais. CELSO AGR~COLA BARBI ensina que existirá 

litisconsórcio necessário passivo "quando a relação juridica substancial é una em 

referência a várias pessoas, de forma que sua modificação, para ser eficaz, se deve 

operar em face de todas; o que implica na participação necessária de todos os 

interessados, como autores ou réus na demanda"'88. 

Sendo o mandado de segurança contra ato judicial, será litisconsorte 

necessário a parte adversa da demanda originária, devendo ser citado para compor 

a ação nesta qualidade. No processo do trabalho haverá, sempre que se impugnar 

ato judicial, ao menos um l i t i ~ ~ ~ n ~ ~ r t e ,  o reclamante ou reclamado, já que a decisão 

que conceder ou denegar a ordem interferirá no direito daquele que, na causa 

originária, contende com o impetrante. 

A não citação do litisconsorte necessário causa a nulidade do feito, vez que 

este detém interesse legitimo em não ver alterada a situação material ou processual 

a que estiver submetido pelo ato ou omissão impugnados pelo impetrante. Tal 

interesse de agir expressa-se na defesa, mesmo que de forma oblíqua, para 

manutenção do ato ou da omissão que lhe é de alguma forma favorável e cuja outra 

188 Op. cit. p. 1 2 9 



parte pretende modificar. Haverá outrossim, tantos litisconsortes quantos fizerem 

parte da ação, ressalvando a faculdade de, quando a citação de todos causar 

retardo no andamento processual, eleger-se uma comissão para receber a citação 

em nome de todos os demais litisconsortes. 

Note-se julgado a respeito do tema: 

MANDADO DE SEGURANÇA- É indispensãvel a citaçdo do litisconsorte a 
quem pode afetar a segurança. (Acbrdão : 1999009030 Turma: SDI Data 
Julg.: 3110511999 Data Pub.: 2510611999 Processo : 0004011999-7 Relator: 
DORA VAZ TREVI~O)  TRTISP 

Quanto à assistência, somente se admitirá o assistente litisconsorcial no 

pólo passivo da demanda, pois a possibilidade de intervenção de múltiplos 

interessados no pólo ativo do processo impossibilitaria o trâmite normal do mandado 

de segurança, que possui natureza de rito sumário. A assistência 6 definida como a 

intervenção de terceiro que tiver interesse jurídico na lide e que pretenda auxiliar a 

parte a obter decisão favorável. A assistência pode ser simples ou litisconsorcial. 

Será simples se o assistente tiver relação jurídica com seu assistido, ingressando na 

ação apenas para coadjuvar, sem defender direito próprio. Será litisconsorcial 

quando o assistente assumir posição de defesa de direito próprio contra uma das 

partes, que, nos termos do art. 54 do CPC será considerado como litisconsorte, se a 

sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. 

HELY LOPES MEIRELLES admite a assistência sem restrições ao afirmar 

que "pode (o assistente) ingressar nos autos a qualquer tempo, com aquiescgncia 

das partes, recebendo o processo no estado em que estiver e manifestando-se 

sempre na linha do assistido, pois não é parte na ação e não pode inovar a lide. 

Pode apenas reforçar a postulação da parte a que assiste"'89. Tal assertiva teria 

pleno cabimento se constasse a restrição de sua aplicação unicamente ao pólo 

passivo da demanda. É que, com relação a0 pólo passivo, sempre o órgão ou 

entidade que faça parte a autoridade ou agente impetrados terá legítimo interesse 

em auxiliá-lo na defesa dos n~otivos que ensejaram a expedição, ou a não 

expediçáo, do ato impugnado, porque 6 esta quem, participe ou não diretamente do 

189 Op. cir. p. 50 



processo, suportará o ônus das decisões (liminar ou sentença). Havendo portanto, 

legitimo interesse no auxílio do impetrado, a pessoa jurídica de direito público ou de 

direito privado, pode ingressar no processo de mandado de segurança como 

assistente litisconsorcial passivo, pois a sentença poderá alterar sua relação jurídica 

com o impetrante. 



ARRUDA ALVIM define competência como a'"a atribuição a um dado órgão 

do Poder Judiciário daquilo que lhe está afeto, em decorrência de sua atividade 

jurisdicional especifica, dentro do Poder Judiciário, normalmente excluída a 

legitimidade simultânea de qualquer outro órgão do mesmo poder"1g0 ENRICO 

TULIO LIEBMAN chama de competência a quantidade de jurisdiçao cujo exercício é 

atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos. 

DOS conceitos manipulados da doutrina antigalg1, o de competência material 

mantém significativa utilidade no sistema moderno, desde que tomado com a 

consciência de que representa um conjunto de critérios e não uma espécie de 

competência. Ao longo da Constituição e da lei, afirma CANDIDO RANGEL 

DINAMARCO, depara o observador Com uma quantidade significativa de regras 

sobre competência192, fixadas segundo o critério da natureza do fundamento 

jurídico-substancial da demanda, ou seja, regras de competência ratione materiaeIg3. 

Todavia, para a ação de n~andado de segurança, a regra de competência comum 

deve ser analisada de forma especial. 

c preciso identificar a qualidade da pessoa que praticou o ato, ou que tem 

(ou teria) legitimidade para praticá-lo, inicia-se então a aferição do primeiro criterio 

objetivo de competência, em razão da qualidade da pessoa que emite, ou tem 

legitimidade para emitir o ato (a ser) impugnado. 

I9O in MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ed. RT. p. 132 

19' A doutrina a que se refere DINAMARCO é a clássica que consistia na separação das espécies de competência 
conforme a matéria, o lugar e a Pessoa. Aduz ainda 0 e. autor que "A razão central dessa insuficiência é a 
confusão, ali contida, entre critérios pelos Vais se determina a competência e problemas de competência a 
resolver com a aplicação de critérios. A matéria 6 um critério (direito real, direito de família, direito do 
trabalho). A condição das pessoas 6 um critério (União, Fazenda Pública, mulher, alimentando). Mas o lugar 
não é um critério: é a problemática inerente à distribuição das causas pelo território nacional. (in 
INSTITUIÇ~ES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ed. Malheiros. Vol. I. 2002. p. 433. 

'92 DINAMARCO conceitua assim a competência: "6 0 conjunto das atribuições jurisdicionais de cada órgão, 
estabelecidas pela Constituição e pela lei. Ela é também conceituada como medida de jurisdição cujo exercício é 
atribuído a um órgão ou grupo de órgãos (LIEBMANY. in INSTITUIÇOES. p. 407. 

193 Idem. ibidem. p. 434 



HELLY LOPES MEIRELLES leciona que "a competência para julgar 

mandado de segurança defini-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua 

sede funcional". JOSE CRETELA JÚNIOR afirma que "em mandado de segurança, 

a determinação da competência decorre, regra geral, não da natureza da questão 

(ratione materiae), mas da hierarquia da autoridade cujo ato se procura impugnar ou, 

em outras palavras, decorre da função, do cargo, da autoridade (ratione functionis, 

muneris, auctoritatis)" . 

No mandado de segurança, o critério é sobretudo firmado ratione muneris, 

isto é, tendo em conta a função ou o cargo da autoridade coatora, afirma JOSE DE 

ASSIS. Logo, o critério da relação substancial da demanda - ratione materiae - 
conforme ensina DINAMARCO - não interfere na aferição da competência para 

julgar mandado de segurança, senão para excluir o objeto da proteção 

mandamental, por exemplo: se for ato praticado pela Administração Publica em face 

de um empregado seu, regularmente contratado pelas normas celetistas, embora 

preenchido o critério em razão da qualidade da pessoa, não será caso de mandado 

de segurança, pois não é ato tipico de atividade pública. Claro que este não é um 

critério de competência, mas uma Justificativa para afastar o critério ratione materiae 

em relação a relação subjetiva mantida entre as partes. Conforme a relação 

subjetiva entre coator e coacto. haverá ou não possibilidade de impetração de 

mandado de segurança, não se definindo, por este critério específico, repita-se, a 

competência do órgão julgador, mas o objeto passível de segurança. Portanto, 

embora distanciado, o critério ratione materiae, aplicado ao mandado de segurança, 

servirá não para apontar 0 órgão jurisdicional competente, mas para dirimir se é ou 

não hipótese de ação mandamentallg4. 

Para CELSO AGR~COLA BARBI a determinação da competência deve 

seguir os princípios determinadores de CASTRO NUNES, quais sejam: "a) o da 

qualificação da autoridade coatora C0m-10 "federal" ou "local"; b) o da "hierarquia" 

194 Importa descatar que a Emenda Constitucional no 4512004 instituiu um critério de competência em razgo da 

matéria para que a Justiça do Trabalho Possa Processar e Julgar n~andado de segurança. Entretanto, a doutrina 
entende da forma como esposado no texto. 



daquela aut~r idade'~~.  E, em princípio, uma competência estabelecida pela 

qualidade e graduação daquelas pessoas e não pela natureza da questão a ser 

apreciada no mandado de seg~rança" '~~. 

Não se pode confundir a competência material com a que determina ser o 

mandado julgado pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Federal, ou ainda pela 

Justiça Comum. A regra não incide sobre a relação material traçada entre as partes, 

mas pela qualidade do impetrado e, num segundo plano, pelo responsável em 

suportar os ônus decorrentes do ato impugnado. OTHON SIDOU, referindo-se ao 

artigo 5O da Lei no 191136'~~ afirma que "a normação contida no dispositivo em 

análise 6 meramente complementar; cinge-se às conseqüências patrimoniais do ato 

violador de direito, completando, assim, a regra jurisdicional, que emana da 

É que toda autoridade, ou agente de pessoa jurídica de direito público ou 

privado, está vinculada a um ente ou órgão, seja uma autarquia, uma fundação, uma 

empresa estatal ou at6 uma empresa privada. A entidade ou órgão a que se vincula 

o coator e que terá o foro específico, podendo ser o especial (trabalhista, federal ou 

militar), ou comum, e sempre determinado pela lei ou pela Constituição. Embora o 

ato seja praticado pelo agente, Por Pessoa física investida de poder ou legitimidade 

195 Com a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e Justiça Eleitora o critério de CASTRO NUNES mostra-se 
incompleto, visto que a autoridade pode ser federal e a jurisdição ser de uma das justiças especializadas, todas de 
âmbito federal. 
196 Op. cit. p. 109 

19' Lei 19 1/36 - Art. 5' Compete processar e julgar originariamente pedido de mandado de segurança; 
I, nos casos de competencia da Justiça Federal: 
a) contra actos do Presidente da Republica, de Ministro de Estado ou de seu presidente - á Corte Suprema; 
b) contra actos de quaesquer outras autoridades federa% inclusive legislativas; e do entidades autarchicas, 
institutos ou empresas que dirijam ou explorem serviços creados e mantidos ou delegados pela União - aos 
tribunaes ou juizes federaes de primeira instancia; 
c) contracto de juiz ou tribunal federal, ou ao seu presidente - ao mesmo juiz, ou ao tribunal pleno; 
11, nos casos de competencia de Justiça Eleitoral, aos tribunaes e juizes designados nas leis de sua organização; 
111, nos casos de competencia da Justiça local: 
a) contra actos das autoridades determinadas na lei de, organização judiciaria - á Corte de Appellação. Quando o 
acto impugnado for da Côrte de Appellação, de alguma de suas Camaras, ou de seu presidente, ou de outro juiz, 
será competente o tribunal que a lei de organização judiciaria determinar; 
b) nos demais casos - ao juiz competente do civel. 
Paragrapho unico. No Districto Federal e no Territorio, do Acre, será competente a propria Corte plena, nos 
casos mencionados na parte final do no 111, a. 

19' in DO MANDADO DE SEGURANÇA. Ed. RT. 1969. p. 276 



para o fazer, o Ônus, ou as repercussões conseqüentes do ato, serão suportadas 

pela entidade ou órgão da qual faz parte o coator, é dai que se aufere a 

competência. Veja-se por exemplo: se for ato emanado de autoridade administrativa 

federal, com o ônus decorrentes do ato suportados'pela União, suas autarquias e 

fundações, ou pessoa de direto público federal, então a competência, nos termos do 

artigo 109 da Constituição da República, será da Justiça Federal. Se for ato 

praticado por órgão da Justiça do Trabalho, por exemplo um juiz do trabalho, então a 

competência será da Justiça do Trabalho, da mesma forma se o ato administrativo 

for emanado pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, será a Justiça do 

Trabalho competente para julgar mandado de segurança que vise impugná-lo. 

Dispare deste entendimento, JOSE CRETELLA JÚNIOR afirma que "se se 

tratar de 'assuntos domesticos1, problemas da 'economia interna', da Justiça do 

Trabalho, a relação de direito nada tem de trabalhista, porque nela não incidem 

normas de direito do trabalho, já que se trata de relação entre agente público e 

Estado. O funcionário de qualquer setor da Justiça Trabalhista, ferido em seu direito 

líquido e certo, em sua relação funcional, pode usar o mandado de segurança, para 

proteção de direito lesado'gg". Embora 0 citado administrativista tenha passado ao 

largo com relação a expressa definição nesta matéria especifica, pode-se deduzir 

que, conforme o próprio CF3ETELl-A afirma. a determinação da competência decorre 

não da natureza da questão, n-~as da hierarquia da autoridade cujo ato se procura 

impugnar; cabe ilustrar as críticas tecidas sobre o trabalho do também ilustre 

CASTRO NUNES no qual Cf3ETELI-A aponta virtual contradição em afirmar 

(CASTRO NUNES), que seria da Justiça Federal a competência para julgar 

mandado de segurança contra ato administrativo praticado por autoridade trabalhista 

direcionado a funcionário a ela vinculado, e logo depois afirmar que, sendo a relação 

subjetiva entre funcionário (0 qual denomina de empregado) e Estado (o qual 

denomina de empregador), seria competente a Justiça do Trabalho. JOSE 
CRETELLA termina provocante: "afinal, no pensamento de CASTRO NUNES, o feito 

deve ser aforado na Justiça Federal, com recurso para o (já extinto, acrescento) 

199 Op. cit. p. 228 



Tribunal Federal de Recursos, ou deve ser aforado internamente, perante a própria 

Justiça ~raba lh is ta?"~~~.  

Evidente, data venia, a insuficiência da dèfinição exposta por CASTRO 

NUNES, visto que para aferição da competência do mandado de segurança não se 

tem como critério a relação subjetiva ocorrida entre as partes, mas a qualidade do 

impetrado e do correspondente órgão ou ente a que pertença. É claro que, no caso 

citado por CASTRO NUNES, a relação subjetiva entre funcionário público do 

Tribunal do Trabalho não tem natureza de relação de emprego, nem é dela 

decorrente, o que poderia, numa análise dentro desse aspecto, afastar a 

competência da Justiça do ~rabalho pelo exposto no artigo 114 da Constituição 

Federal. Entretanto não se trata de analisar a questão sobre o prisma da natureza 

da relação subjetiva, pois esta não é (era2'') afeta ao mandado de segurança para 

efeito de atribuição de competência jurisdicional, mas de analisar a qualidade da 

autoridade que praticou o ato e quem deverá suportar seu ônus. 

De outro lado. não basta verificar a que órgão ou ente o coator faz parte, OU 

a que brgáo caberá responder pelo Ônus do ato praticado pelo agente ou autoridade. 

O nível hierárquico do agente t ~ t ~ - ~ b ~ m  induzirá a competência a um ou outro brgão 

jurisdicional. Por exemplo: será de competência da primeira ou segunda instância 

conforme a qualidade do impetrado, ou seja, se for juiz federal de primeira instância 

a competência para conhecer de nmndado de segurança contra ato por ele proferido 

será do tribunal hierarquicamente superior a que estiver subordinado, no caso um 

dos Tribunais Regionais Federais. Outro exemplo seria o caso de ato do Presidente 

do Tribunal Regional do Trabalho proferido em execução trabalhista, a competência 

para julgar mandado de segurança será do próprio Tribunal Regional (Sumula 433 

do STF*~~) .  

200 Op. cit. P. 228 

201 Como já  afirmado, insta ressaltar as alterações nesta regra, por força da EC. 45/04. 
202 Súmula 433: "6 competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de 
seu presidente em execução de sentença trabalhista". 



A própria lei ou a Constituição determinam a competência para 

determinados cargos ou funções, por exemplo: ato do Governador do Estado não 

pode ser julgado senão pelo Tribunal de Justiça do próprio Estado. 

Logo, são dois - um desdobramento do outro - os critérios de competência 

para determinar o órgão julgador de mandado de segurança: o da qualidade do 

impetrado e da entidade ou órgão a que pertence, e o do nível hierárquico do 

impetrado, conforme definido por critérios gerais ou específicos. 

Conforme a moderna doutrina esposada por CANDIDO RANGEL 

DINAMARCO, o lugar não representa um critério de competência, mas 

simplesmente uma questão de distribuição das causas no território nacional. 

Entretanto, o foro "competente" será o do lugar onde o impetrado, ou o entelórgão a 

que pertença, tenha sede ou possa ser legitimamente demandado203. 

Seguindo, tem-se que, para identificar o juiz competente para julgar 

mandado de segurança, primeiro há de se identificar se é mesmo o caso de 

mandado de segurança, seguindo 0 padrão de identificação relativo a natureza da 

relação substancial. Sendo 0 caso de mandado de segurança, obedecidos 

evidentemente todos 0s demais requisitos legais pertinentes, deverá se buscar o 

agente emissor do ato a ser impugnado, ou que tenha legitimidade para praticar o 

ato (no caso de mandado de segurança preventivo), identificando-se o autor 

(coator), deverá então se buscar a que órgão ou ente a que pertença. Depois de 

identificado o órgão OU ente que suportará O Ônus do ato impugnado e apontar a 

justiça competente 6 que se definirá 0 Órgão competente para julgar o mandado de 

segurança, restando unicamente. e Por final, a aferição do foro do lugar onde o 

órgão ou agente emissor do ato possa ser legitimamente demandado. 

Na esfera trabalhista 0 nwndado de segurança e originariamente de 

competência dos Tribunais Regionais, sempre que O ato impugnado tiver sido 

203 É impossível não fazer referência ao local, ou ao juizo do local a que compete julgar o mandado de segurança, 
mesmo entendendo conforme DINAMARCO, a referência ao local é deveras importante com relação ao 
mandado de segurança, pois esta é vinculada à autoridade ou agente de pessoa jurídica e estas têm domicílio 
certo para propor a demanda, pois não se trata de demandar contra a Pessoa fisica, mas contra o cargo por ela 
exercido. 



proferido por juiz ou colegiado (nas varas onde ainda subsiste a representação 

classista), de primeira instância. A competência trabalhista em sede de mandado de 

segurança cinge-se a duas únicas hipóteses: a primeira é a impetração contra ato 

judicial, se proferido por juiz de primeira instância 'então o mandado deverá ser 

impetrado diretamente no tribunal regional a que se subordina o referido juizo. Caso 

a autoridade judicial de segunda instância profira decisão ou despacho passível de 

impetração via segurança, então a competência para julgar o mandado deverá ser 

auferida no próprio regimento interno do tribunal que pertence o magistrado204. Esta 

é a posição atual, todavia, muito se discutiu para aferir a competência do mandado 

de segurança na esfera trabalhista. 

A discussão se deu em razão das peculiaridades da ação mandamental, 

como sua natureza de ação civil e a não previsão do instrumento nos regimentos 
dos tribunais trabalhistas. Ainda nos idos de 1956, CASTRO NUNES afirmava que "6 

certo que não est8 nas atribuições conhecer do habeas copus, porque não criminal 

a competência que lhe assina a Constituição (a Justiça do Trabalho, acrescento). 

Mas essa só razão não será decisiva para se concluir no sentido da sua 

incompetência para o mandado de segurança, cujas limitações, acesslveis em face 

da cláusula ampla, seja qual for a autoridade responsável, o que dificilmente 

comportará a restrição de que, em se tratando de autoridades judiciárias 

trabalhistas, não caberá contra seus atas O remédio constitucional. Não tem sido, 

por6m, admitido. O Conselho Nacional do Trabalho não conheceu do mandado de 

segurança que lhe fora requerido contra decisão da Câmara de Justiça do Trabalho, 

por não ser recurso ou remédio previsto na sua preceituação orgânica"05. 

WILSON DE SOUZA ~ ~ ~ P O S  BATALHA afirma que "na falta de regras ou 

normas preestabelecidas. tem-se de concluir, na órbita trabalhista, que na 

competência judiciária para 0 mandado de segurança deve ficar assentado o 

princípio de que o juizo competente Para conhecer da medida e o da primeira 

instância, seguindo-se a graduação desta Justiça especializada. Apenas quando o 

*O4 Neste sentido a SÚmula 330 do STF que diz: "O STF não é competente para conhecer de mandado de 
segurança contra atas dos Tribunais de Justiça dos Estados". 



ato incriminado é de um Tribunal Regional, ou do Tribunal Superior, abre-se exceção 

a essa regra, devendo os mesmos conhecerem, em primeira mão, do pedido de 

segurança"206. 

Porém, em que pese o acerto científico se visto de forma limitada à questão 

da competência, CAMPOS BATALHA não acerta quando afirma que, na esfera 

trabalhista, a competência originária para conhecer e julgar açáo de segurança B do 

juiz do trabalho de primeira instancia. c que, conforme j8 afirmado supra, a relaçao 

subjetiva existente entre as partes somente tem o condão de servir como critério de 

aferição de cabimento ou não de mandado de segurança e, partindo-se desta 

premissa, o juiz de primeira instância trabalhista, jamais será competente para julgar 

mandado de segurança. Isto porque, mesmo quando a Administração Pública 

pratica ato que mereça impugnação via mandamus, mas dirigido a empregado seu, 

altera-se, pela natureza da relação substancial, a qualidade da Administração, 

passando esta a ocupar simples posição de empregadora e por conseguinte 

afastando-se do objeto constitucional protegido pelo wnt. 

FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA afirma que, "no processo trabalhista, 

a competência originária para conhecer de mandado de segurança é dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do ~rabalho*~'. O primeiro grau não 

tem competência originaria Para conhecer e julgar mandado de segurança"208. 

SERGIO PINTO MARTINS também ensina que "no processo do trabalho, o 

mandado de segurança 6 ação de competência originária do TRT (art. 678, 1, B, no 3 

da CLT). Nos tribunais em que não existam Grupos de Turmas ou Seção 

Especializada, a competência para julgar mandado de segurança é do Pleno. O TRT 

da 2' Região possui seção especializada, que 6 competente para julgar o mandado 

'O6 in Op. cit. P. 484 

207 Regimento Interno do TST: Art. 70. Compete ao Tribunal Pleno dar posse aos Membros eleitos para 0s 
cargos de Direção e aos Ministros nomeados para o Tribunal e: 
I - em matéria judiciária: 
a) ( - 9 )  

e) julgar mandado de segurança im~etrado contra atas do Presidente OU de qualquer Ministro do Tribunal, 
ressalvada a competência da Seção Administrativa e das Seç6es Especializadas; 

' 

208 in MANDADO DE sEGURANÇA E CONTROLE JURISDICIONAL. p. 256 



de segurança, inclusive contra ato de seu presidente em execução de sentença 

trabalhista (Sumula 433 do STF). [...I A SDI do TST julgará os mandados de 

segurança de sua competência originária (art. 3'. 1, b, da Lei no 7.701188)"~~~. 

A jurisprudência trabalhista apresenta-se neste contexto: 

Os mandados de segurança impetrados nesta Justiça Especializada sempre 
são de competência dos Tribunais Regionais, por isso, tenho por inaplicável 
a restrição constitucional no âmbito desta Justiça Trabalhista (TST, RXOF 
144.398194.9, Cnéa Moreira, Ac. SBD12 576196). 

Arguição de incompetência. Constituindo-se o mandado de segurança em 
uma ação de rito sumário e especial, possui regras procedimentais de 
âmbito restrito e não comporta a arguição de incompetência (TRTISP, 
146196, José Roberto Vinha, Ac. SDI 620196-P). 

A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar mandado de segurança 
contra ato do Delegado Regional do Trabalho, por incorporar, referida 
autoridade, cargo público federal. Competência "ratione personae" fixada 
pelo inciso VI11 do art. 109 da Constituição Federal (TRTISP 0051 9199-0 Ac. 
SDI 99007320) Argemiro Gomes 

É competente esta Justiça para julgar Mandado de Segurança contra ato de 
Juiz de l0 grau, mesmo aquele praticado em processo cuja discussão 
refere-se a levantamento de FGTS. (TST, ROMS 83.326193.6, Afonso 
Celso, Ac. SDI 586194). 

Não sendo o ato inquinado de ofensivo a direito liquido e certo, oriundo de 
autoridade desta Justiça Especializada, há de se declinar da competência a 
quem de direito. (TST, RX-R0 52.670192.4, José Luiz Vasconcelos, Ac. SDI 
3.473193). 

MANDADO DE SEGURANÇA.HABILITAÇ~O DO CREDITO NO JUIZO 
FALIMETAR. Atua em estrita consonância com as regras relativas à 
competência desta Justiça Especializada e com a Lei no 7661/45 (Lei de 
~alência), o Juiz Executor que indefere o prosseguimento da execução na 
pessoa dos sócios e determina a habilitação do crédito trabalhista no juizo 
falimentar, cuja indivisibilidade e o princípio 'bar conditio creditorum" tornam 
necessária a referida providência. Cabe à impetrante habilitar o seu crédito 
no juizo competente, para que este participe do rateio com os créditos dos 
demais empregados, igualmente privilegiados, uma vez que pertencem à 
mesma classe. O prosseguimento da execução na pessoa dos sócios s6 
poderá ocorrer apbs a regular habilitação de seu crédito e se constatada a 
insuficiência dos bens da massa. Aplicação dos artigos 449, parág. ?O e 
768, ambos da CLT. (Acdrdao : 2003001032 Turma: SDI Data Julg.: 
3/12/2002 Data Pub.: 2810312003 Processo : 01 13612002-4 Relator: JOAO 
CARLOS DE ARAUJO) - TRTISP 

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SR. GERENTE REGIONAL DO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - POSTO DE SdO 
VICENTE/SP COMPETÊNCIA. Em sede de mandado de segurança, a 

209 Op. cit. p. 462 
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competência para o processo e julgamento é definida segundo a hieraquia 
funcional da autoridade coatora, não adquirindo relevância a materia 
deduzida na peça de impetração. No processo do trabalho a autoridade 
coatora será o juiz do trabalho ou o juiz de Direito investido nessa condição, 
o diretor de Secretaria ou outro funcionário da Justiça do Trabalho que 
tenha violado direito líquido e certo de outrem. O ato impetrado foi praticado 
por autoridade de autarquia federal, que não se encontra sob a jurisdição do 
Tribunal, logo a presente açã0 pertence ao âmbito da competência dos 
juizes federais. Diante da decisão de fls. 257/263, suscita-se conflito 
negativo de competência. (Acórdáo : 2003000478 Turma: SDI Data Julg.: 
2611 112002 Data Pub.: 1 110412003 Processo : 0260512002-2 Relator: 
MARCELO FREIRE GONÇALVES) - TRTISP 

"MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÉNCIA. JUSTIÇA DO 
TRABALHO. AUTORIDADE COATORA. Na Justiça do Trabalho, a 
competência em mandado de segurança é restrita aos atos ,judiciais ou 
administrativos, praticados por brgãos desta Justiça Especializada, sendo 
irrelevante a respectiva natureza ou matéria de fundo. A competdncia, 
portanto, é determinada pela condição funcional da autoridade coatora." 
(Acórdáo : 2002008424 Turma: SDI Data Julg.: 07/05/2002 Data Pub.: 
07/06/2002 Processo : 0064312002-0 Relator: PLINIO BOLIVAR DE 
ALMEIDA) - TRTISP 

Entretanto, a Emenda Constitucional no 45, de 8 de Dezembro de 2004, 

que editou a Reforma do Judiciário, trouxe significativas alterações no âmbito 

interferindo em questões sedimentadas pela doutrina e pela 

jurisprudência. 

Se de um lado a Emenda consolidou importantes e reiterados 

posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários, por outro, inovou em pontos 

considerados assentes, contribuindo para 0 estabelecimento de duvidas acerca de 

tais ensinamentos. 

O art. 114 da Constituiçáo ~ederal*" ganhou nova redação. Trazendo, a 

reforma, 0 seguinte texto para 0 mesmo dispositivo constitucional citado, vehis: 

210 Regras processuais de competência em nível ~~nstitucionai. 
* I 1  6 L ~ ~ .  114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissidios individuais e coletivos entre 
trabalhadores e empregadores, abrangidos 0s entes de direito público externo e da administração pública direta e 
indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União e, na forma da lei, outras controv6rsias 
decorrentes da relação de trabalho, bem como 0s litígios que tedlam origem no cumprimento de suas próprias 
sentenças, inclusive coletivas. 
8 10 - Frustada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 
§ 2 O  - Recusando-se qualquer das Partes à negociação ou arbitragem, 6 facultado aos respectivos sindicatos 
ajuizar dissidio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as 
disposiç~es convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. 



"Artigo 114 - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 
público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

I1 - as ações que envolvam exerclcio do direito de greve; 

111 - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos 
e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 

/V - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o 
ato questionado envolver materia sujeita à sua jurisdição; 

V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 
ressalvado o disposto no artigo 102, 1, o; 

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho; 

VI1 - as açEles relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 

v111 - a execução, de oficio, das contribuições sociais previstas no artigo 
195, I, a, e 11, e seus acrescimos legais, decorrentes das sentenças que 
proferir; 

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da 
lei. 

5 2O - Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econbmica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mlnimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente. 

5 3O - Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão 
do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio 
coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. " 

A questáo a merecer nova análise está na repercussão dos incisos IV e VI1 

do novo art. 114 da Carta Política. 

Até antes da reforma, era a Justiça Federal quem detinha competência para 

processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado por autoridade 

fiscalizadora das relações de trabalho. 

§ 3 O  - Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de oficio, as contribuiçaes sociais previstas no art. 195, I, A, 
e 11, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir." 
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O art. 21, inciso XXIV da Constituição Federal estabelece que "compete ' I 
< I  

privativamente CI União (...) organizar, manter e executar a inspeção do trabalho". 

Atividade esta exercida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e delegada às I 

Delegacias Regionais do Trabalho (DRT's). O art. 109, inciso I, da Constituição da 
' I 

1 8  

I 

República confere competência a Justiça Federal para processamento e julgamento 1 

das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem I 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho". 
I 

~m síntese, segundo a regra básica, a competência da Justiça do Trabalho I 

estabelecia-se quando a matéria de fundo, a causa, no sentido de lide (pretensão ~ 
resistida, conforme teoriza CARNELUTTI) fosse entre empregador e empregado, 

mesmo que para declarar a inexistência da relação jurídica havida entre as partes. 

Portanto, causas entre empregador e órgão de fiscalização do trabalho (desde que 

federal, como as DRT's) eram julgadas pela Justiça Federal, e jamais pela Justiça do 

Trabalho. Neste sentido, julgado in literis: 

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÉNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E 
JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELEGADOS 
REGIONAIS DO TRABALHO. RELAÇ~O EMPREGAT~CIA. NdO 
CARACTERIZAÇ~O. COMPETÉNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
I. O julgamento de mandado de segurança impetrado contra atos de 
Delegados Regionais do Trabalho, consistentes na fiscalização e aplicação 
de sanções administrativas, não é da competdncia da Justiça Trabalhista, 
pois não se relaciona à demanda entre empregado e empregador. Portanto, 
compete à Justiça Federal apreciá-lo e julgá-lo. 2. Conflito conhecido e 
declarada a compet6ncia do Juizo Federal da 8a Vara da Seção Judiciária 
do Estado de Minas Gerais, o suscitadoJ'. (STJ, CC 40216, Proc. no 
200301678278, MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, v. u., DJU. 02.08.04, in 
www.sti.aov.br; 10.01.05.) 

Como já visto acima. a sistemática da atribuição da competência em sede de 

mandado de segurança se estabelece Por critbrios diversos das demais açóes, 

porque o mandado de segurança e aÇã0 dirigida a impugnação do ato. Neste 

sentido, 6 inadmissível a im~et ra~ão de mandado de segurança contra atos de 

sujeito (impetrado) inserido  ma relação de emprego. Ou seja, com subordinação 

jurídica, despido por conseguinte. da qualidade de "autoridade" para assumir a de 



empregador, face a relação jurídica substancial existente entre as partes. Incabível a 

impetração de mandado de segurança por empregado contra ato de empregador, e 

vice-versa. 

Doutrinariamente, a competência do mandado de segurança definia-se 

unicamente pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Com 

relação ao local da sede funcional, não houve alterações com a nova redaçgo 

constitucional. O juiz do trabalho competente em razao do lugar será o da sede 

funcional do agente coator. 

Pois bem, toda a doutrina ensina(va212) que, em se tratando de mandado de 

segurança, a regra de competência não se apoia sobre a relação material traçada 

entre as partes, mas na qualidade do impetrado e, num segundo plano, na do 

responsável em suportar os ônus decorrentes do ato impugnado. A Emenda 

Constitucional no 45, de 08 de dezembro de 2004, alterou essa regra. 

A autoridade fiscalizadora das relações de trabalho possui, conforme jã dito, 

vinculo com entidade federal (Delegacias Regionais do TrabalholUnião), praticando, 

por conseguinte, em tese, atas passíveis de correção via mandado de segurança. 

Pela regra antiga, a competência seria da Justiça Federal porque é o ente federal 

(União) quem suporta 0s efeitos da eventual anulação do ato tido como coator. 

Na nova regra, estabelece-se um novo critério para o mandado de 

segurança, o critério de competência em razão da matéria. 

Conforme dispõe a nova reda~ão do art. 114, inciso VII, "as açóes relativas 

às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 6rgãos de 

fiscalizaçao das relaçóes de trabalho" passam compethcia da Justiça do 

Trabalho, e o inciso IV, transfere competência à Justiça Especializada para julgar "os 

mandados de segurança (...I quando 0 ato questionado envolver matéria sujeita à 

sua jurisdição". 

212 A doutrina deverá ser revista neste aspecto, reformulando-se necessariamente. 



Se o inciso VI1 estabelece que passa a ser de competência material da 

Justiça do Trabalho o processamento e julgamento sobre causas entre 

empregadores e órgão fiscalizador das relações de trabalho, exsurge uma nova 

competência material, estranha a relação empregadorempregador. 

Decorre portanto que, praticado eventual ato coator pela autoridade 

fiscalizadora das relações de trabalho contra qualquer empregador, presentes os 

requisitos do mandado de segurança (prova pré-constituída, observação do prazo 

decadencial, etc.) poderá o sujeito ativo impetrar mandado de segurança, ajuizando- 

o, a partir de agora, perante a Vara do Trabalho. 

Os juizes do trabalho passam então a ter competgncia para julgar ato de 

autoridade federal no exercício de função exclusiva da União, desde que o sujeito 

passivo do ato dito coator comprove sua qualidade de empregador e que o ato que 

se pretenda impugnar seja referente A fiscalização do trabalho. 

A medida, embora altere a conceituaçáo doutrinária clássica a respeito da 

competência em sede de mandado de segurança, certamente trará benefícios de 

ordem prática, vez que sendo a matéria de fundo trabalhista (sanções 

administrativas ao empregador que descumprir normas trabalhistas) está muito mais 

afeita aos juizes do trabalho do que aos juizes federais. 

Outra alteração 6 que na esfera trabalhista o mandado de segurança era 

originariamente de competência dos Tribunais Regionais, sempre que o ato 

impugnado tivesse sido proferido por juiz do trabalho de primeira instancia. 

Anteriormente a Emenda Constitucional no 45/04, conforme jB afirmado 

supra, a relação subjetiva existente entre as partes somente tinha o condão de servir 

como critério de aferição de cabimento ou não de mandado de segurança e, 

partindo-se desta premissa, 0 juiz de primeira instância trabalhista jamais seria (na 

regra antiga, frise-se) competente Para julgar mandado de segurança. 

Também esta regra foi alterada. passando O juiz de primeira instância a 

deter competencia para julgar t~~andado de segurança contra ato de autoridade 



fiscalizadora das relações de trabalho quando impuser sanções administrativas a 

empregador. N&o mais será de compethcia dos Tribunais Regionais do Trabalho 

originalmente, salvo se a hierarquia da autoridade impetrada, conforme estipulaçao 

legal, remeter a competência a juiz do Tribunal ou do TST. 

Conclui-se, portanto, que, com a edição da Emenda Constitucional no 45, de 

08 de dezembro de 2004, os juizes de primeira instância da Justiça do Trabalho 

passaram a ter competência para processar e julgar mandados de segurança 

impetrados contra ato de autoridade fiscalizadora das relaç6es de trabalho quando 

no exercício deste mister, respeitado o critério da hierarquia funcional, quando, por 

tais atos, impingirem sanções administrativas a empregadores. 

Ressalte-se que tal nova competência não exclui a já existente, decorrente 

da impetraçáo de mandado de segurança contra atos judiciais proferidos por juizes 

do trabalho, sendo então competdncia originária dos Tribunais Regionais do 

Trabalho a que se vincular o juiz que praticou o ato dito coator. 



I 
I 

CAP~TULO XI - LIMINAR I 

I 

Estabelece o artigo 79 inciso II, da Lei no 1.533151~'~ que o juiz, ao 

despachar a inicial, ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, desde 

que presentes os requisitos legais elencados no referido dispositivo. Trata-se 

nitidamente de possibilidade de concessão de medida liminar, sendo esta, segundo 

CHIOVENDA, a que corresponde à necessidade efetiva e atual de afastar o receio 

de um dano jur íd i~o~ '~ .  

Muito se discute sobre a natureza jurídica da medida descrita no inciso II, do 

art. 7 O  da Lei do Mandado de Segurança. Alguns juristas entendem ter a medida 

liminar do mandado de segurança natureza cautelar, outros que seria nítida 

antecipação dos efeitos da tutela e ainda outros que não vêem incompatibilidade 

entre as duas medidas, atribuindo-lhe a natureza de uma mais com características 

da outra. 

Fato é que, agregadas como medidas de urggncia, a medida cautelar e a 

antecipação dos efeitos da tutela foram criadas para resolver ou ao menos remediar 

situações aflitivas onde o transcurso do tempo pudesse ensejar dano ou situações 

indesejáveis ao direito da parte. "O tempo às vezes é inimigo dos direitos e o seu 

decurso pode lesa-los de modo irreparável ou ao menos comprometê-los 

insuportavelmente" (CARNELUTTI). Embora sejam teoricamente diferentes e 

endereçadas a situações diferentes, a tutela antecipada, define CANDIDO RANGEL 

DINAMARCO, oferece situações favoráveis às pessoas na vida comum em reiaçgo 

com outras pessoas OU com 0s bens, permitindo, portanto, ao sujeito a fruição 

integral ou parcial do próprio bem OU situação pela qual litiga. As medidas 

cautelares, destinadas a proteger 0 processo em sua eficácia ou na qualidade de 

*I3 Art. 7 O  - Ao despachar a inicial, o juiz ordenarti: 
I - omissis. 
I1 - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado 
puder resultar a inefichcia da medida, caso seja deferida. 

2'4 in INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ed. Saraiva. p. 266 



seu produto final, resolvem-se em medidas de apoio ao processo e só indiretamente 

virão favorecer o sujeito de direitos2'=. 

A sutil diferença entre as medidas cautelares e as antecipações de tutela 

reside em seus efeitos, as primeiras visam a proteçao ao resultado do processo e as 

segundas visam um resultado mais amplo, que além de garantir o resultado prhtico 

do processo, protegem ou garantem a imediata fruiçáo de um direito subjetivo 

reconhecido sumariamente, mas um efeito n%o exclui, necessariamente, o outro. 

ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MACHADO admite que "não existe nenhuma 

incompatibilidade entre as medidas cautelares e os provimentos antecipatórios ,1216. 0 

ponto preciso do entendimento está em admitir que a antecipaçao dos efeitos da 

tutela é de natureza mais ampla2" que a medida cautelar, englobando seu requisito 

principal: perigo da demora. 

Após sintética exposição sobre a natureza das medidas de urgência, cumpre 

definir que a medida liminar no mandado de segurança tem natureza jurídica 

antecipatória, o que, registre-se, não conflita com a característica acautelatória ínsita 

a essa medida2I8. 

LUCIA VALLE DE FIGUEIREDO admite a semelhança da tutela antecipada 

e da medida liminar em n~andado de segurança, inclusive assumindo a origem 

const i tuc i~nal~~~ da liminar no mandado: "deflui, pois, agora, diretamente do texto 

constitucional a possibilidade acautelatória, quer seja por meio da cautelar, quer seja 

por meio da liminar em mandado de segurança. Atualmente, a Lei no 8.592194, 

possibilitou a tutela antecipada, que se assemelha, em alguns aspectos, à liminar do 

in INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ed. Malheiros. Vol. I. 2001. p. 161 

216 in TUTELA ANTECIPADA. Ed. Juarez de Oliveira. 1998. p. 348 

217 Diria-se até mais requintada. 

Na antecipação da tutela também existe o perigo da demora como requisito de seu deferimento, sendo que o 
dano (perigo de dano pelo transcurso do tempo), nesse caso, pode atingir não apenas o processo, prejudicando 
seu resultado, mas o próprio direito subjetivo diretamente. 

219 Também admitem, OTHON SIDOU e ANTONIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO, acertadamente, que 
a medida liminar do mandado de segurança tem origem implícita no próprio texto constitucional, em razão da 
assimilação pelo sistema jurídico de que a medida liminar integra a garantia fundamental representada pelo 
mandado de segurança. 



mandado de segurança, porque, na verdade, consitui-se na antecipação da 

prestação final req~erida""~. 

ALFREDO BUZAID é dos que afasta a natureza de antecipação dos efeitos 

da tutela da medida liminar em mandado de segurança. Para ele "a liminar é uma 

medida acautelatória e corresponde a função preventiva do processon22'. HELY 

LOPES MEIRELLES afirma que a liminar "é medida acauteladora do direito do 

impetrante. [...I é provimento cautelar admitido pela própria lei do mandado de 

segurança. [...I A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da 

sentença final, é procedimento acautelatório do possível direito do impetrante, 

justificado pela imingncia de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou 

moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa11222. OTHON 

SIDOU também perfilha esta linha que atribui à liminar no mandado de segurança a 

natureza cautelar. 

CELSO AGR~COLA BARBI afirma que "ordenando a suspensão, terá o juiz 

antecipado em caráter provisório a providência que caberá à sentença final e isso 

para evitar o dano que decorreria da natural demora na instrução do processo11223. 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO coloca a medida liminar em mandado de 

segurança na categoria das "hipótese clássicas" de tutelas antecipadas11224. 

A ação de mandado de segurança tem como pressuposto a existência de 

direito líquido e certo. Direito liquido e certo é aquele demonstrável sem a 

necessidade de dilação probatória, constatável apenas com a apresentação de 

documentos, portanto, para se obter o deferimento da medida liminar no mandado 

de segurança, é necessária a presença de prova inequívoca dos argumentos 

expostos na petição inicial. Sem prova robusta do direito, prova documental dos 

elementos materiais que fazem subsumir a norma tida como violada, então o próprio 

220 Op. cit. p. 1 13 

22' Op. cit. p.  2 17 

222 Op. cit. p. 56 

223 Op. cit. p. 1 8 1 

224 Op. cit. p. 16 1 ,  nota de rodapd. 



mandado de segurança não será concedido, e por conseguinte, o objeto do pedido 

de antecipação (liminar) também não terá como prosperar, devendo o juiz, nesses 

casos, remeter a parte às vias ordinárias, para que possam ser produzidas as provas 

necessárias. 

Afeiçoa-se portanto, a natureza da medida liminar do mandado de 

segurança como de antecipação dos efeitos de tutela, já que pressupõe prova 

inequívoca que ampare a fundamentação da existência de direito líquido e certo 

violado ou ameaçado pelo ato impugnado. Cumpre destacar, ainda, que o instituto 

da tutela antecipada é que tem caracteristicas da medida liminar no mandado de 

segurança, pois surgiu muito tempo depois, em 1995. 

Note-se ainda que, conforme ensina EDUARDO ARRUDA A L V I M ~ ~ ~ ,  a 

medida liminar no mandado de segurança supera, em exigência processual, a 

antecipação dos efeitos da tutela, visto que, esta poderá ser inserida em 

procedimento que admita a produção de prova, oral ou pericial, fundando-se então o 

deferimento da antecipação em prova oral, por exemplo; enquanto na liminar no 

mandado de segurança, a prova tem de ser pré-constituída e unicamente 

documental. Há portanto um grau de comprovação judicial do direito mais exigente 

em sede de liminar em mandado de segurança que noutra ação em que se ventile o 

pedido de antecipação dos efeitos da tuteia. 

Entretanto, o que importa, com relação à natureza da medida liminar é sua 

essência de antecipação dos efeitos da tutela. 

Posição muito diversa possui JOSE CRETELLA JÚNIOR visto defender que 

"a medida liminar deve ser classificada como ato administrativo discricionário do 

fundamentando sua posição na faculdade que representa ao magistrado o 

deferimento ou não da liminar, cabendo unicamente a este a consulta quanto a 

oportunidade e conveniência do deferimento. Sendo portanto, um ato administrativo 

225 Palestra proferida na AASP - Associação dos Advogados de São Paulo em Março de 2002. 

226 Op. cit., p. 280. 



I 

discricionário, o controle judicial não lhe abrangeria, sendo irrecorrlvel o deferimento I I I 

I 

ou indeferimento da medida liminar. 1 

I 

1 1  

I 

Este entendimento de que a concessão da niedida liminar em mandado de ' i  
segurança seria ato discricionário do juiz é contestada pela quase totalidade de I 

juristas que, com acerto, reputam equivocada a tese na medida em que a 

subjetividade atinente aos motivos de fundo expostos pelo impetrante ao juiz para a 

providência liminar não se confundem com a faculdade de se conceder ou nao a 

medida liminar, desde que presentes seus requisitos. Havendo relevância do 

fundamento invocado pelo impetrante e provável ineficácia da medida, caso seja 

deferida somente no final do processo, o juiz fica obrigado ao deferimento da medida 

liminar. Uma das caracteristicas do ato discricionario está na possibilidade de 

decisão, pelo agente, de uma ou outra forma, um ou outro proceder, ambos 

concomitantemente legais. Preenchidos os requisitos legais para concessão da 

medida liminar, haveria ilegalidade na decisão que optasse pelo indeferimento, por 

critérios internos do juiz, o que invalida a tese de que o ato judicial em questão 6 de 

natureza discricionária. 

Insta relembrar a essência fundamental do que seja jurisdiçao, e por 

conseguinte ato jurisdicional. CARMLUTTI teoriza que seria jurisdiçao a função 

estatal com objetivo de Por fim a uma lide, baseada numa pretensão resistida. 

CHIOVENDA aponta Como principal característica de sua teoria o caráter da 

substufividade da vontade das partes pelo Estado. ENRICO TÚLIO LIEBMANN 

expõe as duas teorias de forma a se complementarem. 

De uma forma ou de outra, a medida liminar em sede de mandado de 

segurança pode ser definida como um ato jurisdicional que põe fim a um litígio de 

forma provisória. Não se pode dizer que se trata de ato administrativo porque nao é 

dado ao juiz simplesmente deferir ou não a medida, mas verificar a existência dos 

requisitos legais para a concessão da medida liminar e somente então concedê-la 

ou não. 

HELY LOPES MEIRELLES refuta a tese administrativista da natureza da 

medida liminar afirmando que "a liminar não 6 uma liberalidade da Justiça; é medida 

140 



acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem 

seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os 

requisitos de sua admissibilidadeR2'. LÚCIA VALLE DE FIGUEIREDO afirma que "a 

concessão da liminar exsurgirá da situação posta ao magistrado. Presentes seus 

pressupostos, tais sejam, relevância do fundamento e perigo da demora e sua 

inocuidade se concedida a ordem a final, o magistrado s6 dispõe de uma 

possibilidade: concedê-la"228. 

Com relação aos requisitos da concessão da medida liminar no mandado de 

segurança, a própria lei cuidou de estabelecê-los. Superada a questão de que ao 

juiz não é dado conceder ou não a liminar conforme critérios discricionários ante, 

também, a imperatividade dos termos legais ("o juiz ordenará" e não, por exemplo: 

"poderá o juiz conceder ..." utilizado no caput do artigo 7O da Lei no 1.533/51), vê-se 

que o primeiro requisito legal para a concessão da medida liminar está na aferição 

da relevância do fundamento do pedido. Relevante é aquilo que é importante. A 

relevancia do fundamento a que lei se refere não é relegada a critérios meramente 

subjetivos, indefinidos, mas relativa ao próprio direito que se visa proteger. A 

relevância do fundamento está ligada a liquide2 e certeza do direito, ao menos 

aparentemente229 demonstrada ao magistrado. O critério da relevancia n8o est6 

sujeito a subjetividade ou ao arbítrio do juiz. Embora seja um conceito 

indeterminado, a relevância do fundamento é uma conseqüente da ilegalidade ou do 

abuso de poder praticados pelo im~etrado, onde o restabelecimento da legalidade é, 

num Estado de Direito, importante, relevante. 

LUCIA VALLE DE FIGUEIREDO afirma que "relevante não é o que se 

apresenta ao juiz como tal. sem objetividade. Não são standards pessoais do juiz 

que estão em jogo. Relevante não pode ser condicionado subjetivamente. Pelo 

'" Op. cit. , p.56 

'" Op. cit. p. 123 

229 Diz-se não Para comparar-se com a ''aparência do bom direito", requisito aceito 
classicamente como das medidas cautelares, mas refere-se aqui, especificamente, à sumariedade da cognição 
ante a inexistência das informações da autoridade coat01-a no Processo até 0 momento de decisão. Portanto, o juiz 
ir6 certificar-se que, conforme as alegações e a prova que lhe são apresentadas pelo impetrante, únicos meios que 
dispõe o juiz no momento de decidir sobre a liminar no mandado de segurança, O fundamento apresenta-se 
relevante, ou seja, importante para o sistema jurídico, notadamente à Constituição. 



menos não no que tange a garantias fundamentais da Constituição. [...I No Estado 

de Direito o respeito à Constituição 6 sempre relevante. A obediência à legalidade, 

mais ainda, à constitucionalidade, 6 de suma importância. A relevancia deflui como 

conseqüência inarredável. O cumprir ou o descumprii a Constituição não constituem 

indiferentes jurídicos. Portanto, se a tese discute direito fundamentais, o 

cumprimento da Constituição, certamente 6 relevanten2". 

Como admite a jurista supra citada, o direito subjetivo que se apresenta ao 

juiz pode ser ou não relevante, mas somente não será se, ab initio, não tiver o menor 

indício de liquidez e certeza. Portanto, conclui-se que o critério de relevância está, 

no âmbito processual, ligado às aiegaç6es e à prova apresentadas em juizo, ambos 

requisitos essenciais para a comprovação do direito liquido e certo. ANTONIO 

CLAUDIO DA COSTA MACHADO afirma que "é relevante o fundamento quando, 

prima ictu oculi, o juiz puder constatar, pela prova documental produzida pelo 

impetrante com a inicial, que há forte indício OU probabilidade de existência de direito 

líquido e certo"23'. Nota-se presente forte similitude com a "prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações", requisito básico para concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela232, pois o impetrante dever8 fazer a demonstração do direito 

líquido e certo com documentos juntados a inicial do mandado de segurança, 

fazendo com que o juiz, com esteio nos documentos e nos argumentos 

apresentados pelo impetrante, e apenas com estes, conceda a medida liminar. 

Mas somente a presença do primeiro requisito não se mostra suficiente para 

a concessão da liminar no mandado de segurança. c necesslria a conjugação de 

mais um elemento processual, a ocorrência potencial de dano ao dimito (relevante) 

da parte se a medida satisfativa somente for concedida ao final do processo. 

Tecnicamente, o perigo da demora- 

230 Op. cit. p. 129 

23 1 in NORMAS PROCESSUAIS. Cit. p. 73 

232 no CPC. Art. 273. 



É um dos requisitos233 das antecipações dos efeitos da tutela o perigo de 
i 1 

dano irreparável ou de difícil reparação que a demora no julgamento da causa puder 

acarretar à parte. A constatação da presença deste requisito, na prática, deve ser 

feita de forma ilatória e retroativa. O juiz deverá observar se não for concedida a ~ 
i 

medida liminar, mas julgada procedente a ação, se esta ainda terá a mesma i 
utilidade, produzirá os mesmos efeitos se a Concessão fosse no momento inicial da 

demanda. Se o direito subjetivo não perecer, ou se o próprio direito puder ser 

relegado a momento posterior sem o risco de ineficácia do mandado de segurança, 

então não será o caso de deferir medida liminar. Bem define LUCIA VALLE DE 

FIGUEIREDO a ineficácia da medida como sendo "a possibilidade de a decisão de 

mérito no mandado de segurança, quedar-se inócua". E continua a I 
I 

desembargadora: "o fim do mandado de segurança não é a reparabilidade da lesão, 

sua finalidade é a de obstaculizar que a lesão persista ou se verifique. A ordem do 

mandado de segurança consiste sempre em determinação de fazer ou de abster-se 

de fazer. De conseguinte, se a ordem concedida não puder se executar porque o 

constrangimento já foi perpetrado, inócua 

A medida liminar no mandado de segurança ultrapassa os limites da 

sentença, pois permite a execução imediata da determinação judicial, donde se pode 

auferir sua natureza de antecipação dos efeitos da sentença235. 

clara também a especificidade da tutela conferida pela medida liminar no 

mandado de segurança, sendo esta (tutela especifica) assim definida: "na medida 

em que for possível na prática, 0 Processo deve dar a quem tem um direito tudo 

aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter1' (CHIOVENDA). 

233 O outro requisito é o manifesto interesse protelatório do réu. Sendo protelatório também estar8 ligado ao 
transcurso do tempo, logo, não escapa ao requisito principal do perigo da demora, mas aqui sem dano ao bem de 
vida, bastando o dano ao processo. 

234 Op. cit. p. 129 

235 De se notar também a caracterfstica..da satisfatividade embutida na liminar do mandado de segurança, 
traduzindo-se na antecipação, por decisão interlocutória, dos efeitos que somente poderiam ser produzidos após a 
constituição de um titulo executivo definitivo (teoria civilista clhssica), o que se afeiçoa ainda mais a liminar em 
estudo com a antecipação de tutela contida no artigo 273 do CPC. Registre-se ainda que a própria sentença 
concessiva de segurança representa um titulo executivo contendo obrigação de fazer ou não fazer com força 
imediata face a não suspensividade da apelação dela interposta (salvo exceções que adiante se verh). 





andamento do feito são, e devem mesmo ser, estreitos. Conforme entende 

ALFREDO BUZAID, o artigo 2' da Lei no 4.348164 "não fere, não restringe, nem 

sacrifica o direito material do impetrante da segurança, apenas lhe imp6e um 6nus 

processual, de cuja inobservância resulta a perempção ou a caducidade da medida 

 irn ninar"^^^. Admitindo-se constitucional o disposto na letra "bn supra referida, há de 

se questionar se a medida liminar terá eficácia por 90 dias mesmo quando o 

impetrante, neste interim, criar obstáculo ao normal andamento do feito, deixar de 

promover, por mais de três dias OS atos e diligências que lhe cumprirem ou 

abandonar a causa por mais de 20 dias? A maioria da doutrina entende que não, 

pois interpreta em conjunto o referido dispositivo com o do artigo 2O do mesmo 

diploma legal. Outrossim, se a limitação temporal da eficácia da liminar é repudiada 

pela maior parte da doutrina, que não admite a perempção ou caducidade da 

medida pelo simples transcurso do tempo, tem-se forçosamente que a resposta deve 

ser negativa. É que se o juiz constatar que, no período dos 90 dias iniciais da 

"suposta" eficácia da liminar, o impetrante permanece absolutamente inerte, provoca 

situações que impedem o transcurso regular do processo, retarda o regular 

andamento do feito, valendo-se da medida liminar que lhe favorece, deverá 

permanecer (o juiz!) inerte, aguardando o prazo de 90 dias para então revogar a 

liminar? E se, após um processo totalmente obstado pelo impetrante nos primeiros 

90 dias da data da concessão da liminar, no 91° dia, o impetrante promover pleno 

andamento processual? Ficaria então o juiz, impedido de revogar a medida liminar 

com base no artigo 2' com base no eficácia expressa da liminar disposta na letra "b" 

do art. 10, salvo se reincidir o impetrante nos procedimentos faltosos? Por isso, deve 

permanecer o entendimento de que a letra "b" do art. l0 da Lei no 4.348164 é 

inconstitucional, pois impede o Estado de exercer a plena jurisdição, bem como, 

nega o carater constitucional da medida liminar no mandado de segurança. Conclui- 

se que a medida liminar não poderá ser revogada simplesmente pelo transcurso dos 

90 (noventa) dias da data de sua concessão, mas poderá ser revogada, a qualquer 

tempo, se verificados os requisitos do artigo 2O da Lei no 4.348164. 

Enfim, o artigo 7O, inciso 11, da Lei no 1.533151, determina que o juiz 

concederá medida liminar sempre que houver risco do mandado de segurança, se 

240 Op. cit. p. 2 19 



' I 
concedido somente no final do processo, tornar-se inócuo ou, em outras palavras, ~1 

I I 

sempre que houver a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, ou 1 1  

ainda, sempre que houver o periculum in mora. Se a concessiio do mandado de / 1 

segurança for deferida somente ao final do processo e, com isso, tornar-se inócua, I 1 
~1 

então a própria impetração mostra-se irrelevante, já que a lesa0 (ou dano) a direito i i 
liquido e certo já operou seus efeitos. Daí decorre o caráter antecipatório do 

I 

provimento final pela medida liminar no mandado de segurança. 

Ilustre-se com alguns julgados trabalhistas sobre o tema em comento: 

Por se tratar de funçdo pdblica, a reintegraçlo do cipeiro deve ser 
liminarmente deferida, ate que seja reconhecida a falta grave alegada. 
(TRTISP 02062198-5, Ac. SDI 99007568) João Carlos de Araujo - TRTISP 

Recurso provido para conceder a Segurança pois a concessão da liminar 
teve o efeito de determinar a volta ao trabalho, o que somente na açdo 
principal, se vitoriosa, seria obtida. (TST, ROMS 63.069192.1, Cnea 
Moreira,Ac. SDI 1.388196). 

Mandado de segurança - liminar - criterio de concessão. Na avaliação da I 
pertinência da liminar toma-se em consideração, em primeiro plano, a I 
urgdncia do provimento, s6 a concedendo, quando seu indeferimento leve à , 
consumaçdo de dano ou torne difícil sua reparaçdo. Ainda que a narrativa I 

da inicial assinale na direçAo da existdncia de ato abusivo ou ilegal da I 

autoridade coatora, não se defere liminar se não há risco de consumação 
OU de irreparabilidade do alegado dano. (MS 00800197. Ac. SBDI , Luiz i 
Carlos Teixeira Bomfim - TST) I 

Entretanto, não 6 apenas com a constatação dos requisitos da medida 

liminar que o juiz poderá concedê-la, existem nonas que impedem expressamente 

a concessão de liminares, restringindo a abrangência e a força do mandado de 

segurança. A Lei no 4.348164 inseriu na sistem8tica do mandado de segurança o 

pedido de suspensão da segurança, feito pela pessoa jurídica de direito público 

interessada diretamente ao Presidente do Tribunal competente para conhecer do 

recurso cabível contra a decisão mandamental, liminar ou final, quando a 

manutenção da decisão puder acarretar grave lesão a ordem, a saúde, a segurança 

e 6 economia pública24'. O cabimento do pedido de suspensão da segurança foi 

24' Lei 4348164. Art 4O Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar 
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, 0 Presidente do Tribunal, ao qual couber o 
conhecimento do respectivo recurso (VETADO) suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar, 
e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo no prazo de (10) dez dias, contados da 
publicação do ato. 



ampliado pela Medida Provisória no 1.984102~~~ que criou o pedido de suspensão 

sobre o pedido de suspensão que for indeferido. Medida esta que está sendo 

questionada no Supremo Tribunal Federal através da ação direta. 

Há também a Lei no 5.021166 que regulou a forma de pagamento de 

vencimentos ou vantagens concedidas por meio de mandado de segurança a 

funcionário público, além de proibir a concessão de medida liminar para efeito de 

pagamento dessas vantagens. A Lei no 2.770156 traz em sua ementa: "suprime a 

concessão de medidas liminares nas ações e procedimentos judiciais de qualquer 

natureza que visem a liberação de bens, mercadorias ou coisas de procedência 

estrangeira, e dá outras providências". A Lei no 8.437192 estendeu as limitações do 

mandado de segurança para ações cautelares, al6m de determinar que, em relação 

ao mandado de segurança coletivo, não poderá o juiz deferir medida liminar sem a 

oitiva da "parte" contrária, qual seja, o representante legal da pessoa jurídica de 

direito público interessada. Enfim, embora importantes para o estudo do mandado 

de segurança, todas essas normas não têm efeito direto nos mandados de 

segurança impetrados contra atas judiciais na competência da Justiça do Trabalho, 

objeto deste estudo. Salientando-se que as questões mais importantes trazidas 

nessas normas, serão objeto de comentário especifico inseridos em tema adequado. 

~ , q  14. O afi. 40 da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, passa a vigorar com as seguintes alteraçoes: 
"Ad, 4" ......................................... . . .  ................ ...,.. * *  ...*,,,,,,,,.,,,,,,, * .,*,, 

l 0  Indeferido o pedido de suspensio ou provido 0 agravo a que Se refere o caput , caberá novo pedido de 
suspensão do presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 
5 20 Aplicam-se 21 suspenstio de segurança de que trata esta Lei, as disposições dos $8 5 O  a 8" do 40 da Lei no 

. 8.437, de 30 de junho de 1992." 



CAP~TULO XII - SENTENÇA 

A sentença243. como define CANDIDO RANGEL DINAMARCO, "abrange o 

ato judicial que põe fim ao processo mediante julgamento direto da pretensão trazida 

pelo autor (sentença de mérito: procedência, improcedência, ou procedencia parcial 

da demanda - CPC, art. 459) e também aquele com que o juiz o extingue sem julgar 

o merito, ou a sentença terminativa (falta de legitimidade para propor a demanda ou 

para suportar os efeitos do julgamento, litispendencia, coisa julgada, inépcia da 

petiqao inicial, etc. art. 267)"244. "A sentença 6 a resoluç60 do juiz acolhendo ou 
repelindo a pretensão do autor, afirmativa da existgncia ou da inexistdncia de uma 
vontade da lei que garante um bem ao demandante" (CHIOVENDA). 

Muito se discute sobre a natureza da sentença do mandado de segurança. 

Com efeito, a natureza do pedido tem sido o fator determinante para a natureza da 

sentença do mandado. Admitindo-se a classificação clhssica da natureza das 

sentenças como as declaratórias, COndenatÓrias e constitutivas, têm-se a maioria da 

doutrina perfilhando o entendimento de que a sentença do mandado de segurança 

ter8 natureza declaratbria, c~ndenatbria ou constitutiva, a depender do pedido do 

impetrante. CELSO ~ ~ ~ i c 0 l - A  BARBI, após expor os pontos convergentes, conclui: 

"verificamos desde logo a possibilidade da emissão das sentenças condenatórias no 

mandado de segurança. Isso Se dará! toda vez que a ação tiver em vista a abstençao 

ou a prática de um ato, como Por exemplo, no mandado de segurança preventivo, 

em que o Estado deverá ser condenado a se abster da prá!tica de certo ato; e, 

quando houver recusa a certificar, v.@, a sentença condenará! a praticar esse ato". E 

continua: "se o pedido se limitar à anulaçao de um ato viciado, a sentença ser8 

"constitutiva". [...I se a inicial restringir-se a pedir o reconhecimento da nulidade de 

um ato, teremos uma sentença de~clratór ia"~~~.  JOSÉ CRETELLA JÚNIOR entende 

que é a natureza do ato impugnado e nao do pedido que ditar8 a natureza da 

243 O a*. 162, # l 0  do CPC define sentença como "ato pelo qual o juiz pão termo rio processa, decidindo 0" nBc., 0 

m6rlto da ceiusa". 

244 Op, cit, p. 485 

245 Op. cit. p. 1 8011 8 1 
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sentença. "se o ato for nulo, a sentença que reconhece esta nulidade ser8 de 

natureza declaratória, se o ato for apenas anulável, a sentença será de natureza 

constitutiva, já que modifica o estado jurídico existenteR4'. Importa destacar que a 

questão dos atos administrativos nulos e anuláveis é bastante divergente na doutrina 

administrativista, onde fundamentalmente são considerados atos anuláveis os atos 

administrativos inquinados de incompetência, excesso de poder e violação da lei; e 

nulos "quando Ihes faltar o sujeito ou a vontade, ou o conteúdo ou a declaração 

formal" (ZANOBINI). 

LUCIA VALLE DE FIGUEIREDO afirma que "a sentença proferida no 

mandado de segurança pode ser constitutiva, condenatória e, até mesmo, 

declaratória, em casos especialissimos. De qualquer forma, a declaratividade da 

certeza ou não do direito será o pressuposto necessário para a sentença constitutiva 

ou ~ondenatória"~~'. 

I 

PONTES DE MIFWNDA define a natureza da sentença que julga o mbrito do 

mandado de segurança como sendo mandamental, pois "a ação de mandado de 

segurança é tipicamente mandamental, como o é, no direito constitucional e no 
I 

direito processual penal. a aÇã0 de habeas c o r p ~ s ' ~ ~ ~ .  ANTONIO CLAUDIO DA I 

COSTA MACHADO também ~erfilha este entendimento ao afirmar que: "como a 

sentença concessiva do wnf tem caráter mandamental (PONTES DE MIRANDA), o 

cumprimento ou efetivação da medida se dá por ordem ou mandado de juiz, pela via 

formal do 

Sendo possível a impetração de forma preventiva, impedindo a realização de 

certo ato e com isso evitando a tempo a ocorrencia de dano ao impetrante, bem 

como a impetração repressiva, alguns doutrinadores assumiram que, se fosse a 

sentença proferida em Preventiva (pedido preventivo), então teria natureza 

246 Op. cit. p. 3 19 

247 Op. cit. p. 188 

248 in COMENTARIOS AO CPCl39. Tomo 111. p. 192 

249 in NORMAS. Cit. p. 83 



declaratbria - BUENO VIDIGAL~~'. Se fosse repressiva, assumiria a sentença 

natureza de execução, já que seria uma forma de coerção judicial - CASTRO 

NUNES~~'. 

Nota-se que a doutrina diverge quanto a natureza da sentença do mandado 

de segurança, sendo predominante a corrente que entende ser a natureza da 

sentença correspondente à natureza do pedido ventilado na ação. Outrossim, o 

entendimento de que a sentença concessiva proferida em mandado de segurança 

assume natureza mandamental parece mais convincente, visto que o mandado de 

segurança é concedido para alterar ou manter o estado fático ou jurídico através de 

uma determinação imperativa. A declaração da certeza e da liquidez do direito 6 

insita à natureza da sentença mandamental e, na sentença concessiva de mandado 

de segurança, não basta a simples declaração, como nas ações declaratórias 

ordinárias, pois se o impetrante possui direito liquido e certo não pode objetivar, 

atrav6s de provimento judicial, a simples certeza de uma relação jurídica. A sentença 

concessiva supera a declaração de certeza, pois o direito liquido e certo proclamado 

na decisão é requisito de admissibilidade do mandado de segurança e não seu fim. 

Carregando consigo uma determinação, positiva (fazer) ou negativa (deixar de fazer) 

a sentença concessiva tem natureza mandamental. A sentença concessiva de 

mandado de segurança possibilita Sua execução específica e imediata, não 

necessitando de procedimento executório para este fim. A natureza mandamental da 

sentença concessiva de mandarnus tem esta característica "porque se trata de 

ordem de um Órgão de Estado a outro, sempre" (PONTES DE MIRANDA). Tem 

portanto, a sentença que concede o mandado de segurança, natureza 

mandamental; 

Além dos pressupostos processuais ordinários252, aplicáveis ao mandado de 

segurança pelo disposto no artigo 6' da Lei no 1 .533151~~~~ há outrossim, exigencias 

250 in DA IMUTABILIDADE DOS JULGADOS QUE CONCEDEM MANDADO DE SEGURANÇA. 1953 

2" in DO MANDADO DE SEGURANÇA.: 1956. 

252 Ari. 282 e 283 do CPC. 

253 1.53315 1 íjO - A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos artigos 153 e 159 do Código 
do Process~ Civil, será apresentada em duas vias e 0s documentos, que instruirem a primeira, deverão ser 
reproduzidos, por cópia, na segunda. 



I I 

! 

especificas como a do próprio art. 6O, parte final, onde determina que a petição inicial I I 
I I 

deve ser apresentada em duas vias e os documentos que instruirem a primeira, 
I I 

I ' 
I 

deverão ser reproduzidos por cópia, na segunda. Também o art. 8 O  dispõe sobre o ~ 1 
imediato indeferimento da petição inicial se (a) se não for o caso de mandado de 

I 

l i  

I I 

segurança e (b) faltar algum dos requisitos dispostos na Lei no 1.533151, aplicável I I 

portanto o art. 295 do CPC, podendo a sentença (o despacho que indefere a petição I !  

I 

inicial, pondo fim ao processo, é sentença) ser de extinção sem julgamento do i ! 
; !  
I 

mérito. / I  

HELY LOPES MEIRELLES afirma que a "sentença em mandado de 

segurança poderá ser de carência ou de mbrito, se antes n8o tiver sido indeferida a I 

petição inicial por não ser caso de impetração ou não atender às exig4ncias formais 

da lei (art. 8O) .  A carência ocorre quando o impetrante não satisfaz os pressupostos 

e as condições do direito de agir, tal como previsto no art. 267, VI, do CPC. A 

sentença de mérito decidirá sobre O direito invocado, diante do ato impugnado, para 

concluir pela concessão ou denegação da segurançadY. 

O termo "denegar a segurança" utilizado em casos onde não se verifique a 

presença de direito liquido e certo, não representa a apreciação do mérito, 

necessariamente, pois 0 direito liquido e certo é pressuposto do mandado de 

segurança. Deverá 0 juiz, nesses casos, registrar que não existe direito liquido e 

certo comprovado nos autos Por Prova documental, o que possibilitará ao impetrante 

a busca pelo direito na via ordinária255, onde se permite a produção de todo tipo de 

prova licita. 

portanto, o juiz pode indeferir o mandado se entender não existir prova cabal 

para o do direito, perdendo este então a característica de ser liquido 

Parágrafo único - No caso em que 0 c b ~ n ~ e n t o  txCesshri0 à prova do alegado se ache em repartição ou 
estabelecimento público, ou em poder de autoridade que recuse fornecê-lo por certidão, o juiz ordenará, 
preliminarmente, por oficio, a exibição dêsse documento em original ou em cópia autêntica e marcará para 
cumprimento da ordem o prazo de cinco dias. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira fôr a própria 
coatora, a ordem far-se-á no próprio insmmento da notificação. O escrivão extrairá cópias do documento para 
juntá-las à segunda via da petição 

254 Op. cit. p. 66 

25s Neste sentido a súmula 304 do STF: "Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa 
julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria". E art. 16 da Lei no 1.53315 1 



e certo. A denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo não 

impede a impetração de novo mandado, com a apresentação de novas provas, ou a 

propositura de ação comum objetivando a produção dessas provas. 

Pode a sentença ser denegada, em seu mérito, após o juiz ter apreciado as 

provas e verificado que não existe direito liquido e certo que possa ser amparado 

pelo mandado. Neste caso, havendo o exame dos fatos, das provas e do direito 

aplicável e concluindo o juiz que não há direito liquido e certo, há a formação da 

coisa julgada, impedindo a renovação do pedido em outras vias. Por isso, o 

mandado de segurança assume características bastante peculiares, não 

comportando uso quando necessária a produção de prova em juizo. 

Quando o mandado de segurança for impetrado contra ato judicial, haverá 

outro pressuposto, qual seja, a inexistência de recurso processual que seja provido 

de efeito suspensivo, como já estudado em item específico. Logo, mais um requisito 

a comprovar por documentos juntamente com a petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento do mérito. 

Como a natureza do pedido na esfera trabalhista ser8 preponderantemente 

a abstenção ou anulação de ato judicial, a natureza da sentença que aprecia o 

mérito será sempre mandamental, imputando uma ordem, um mandamento ao juiz 

ou servidor que praticou 0 ato ilegal ou abusivo. A sentença não terá mera natureza 

declaratória, pois a finalidade própria do mandado é a coibição, preventiva ou 

repressiva, de ilegalidade ou abuso de poder, pelos sujeitos do mandado, evitando 

dano a direito subjetivo e tal provimento não se dá com simples declaração de 

existência ou inexistência de direito. "Não cabe mandado de segurança, cujo pedido 

seja meramente declaratório" (decisão plenária do STF - RF 106164). A existência de 

direito liquido e certo 6 fundamento Para a ordem que será expedida por meio da 

sentença. 

Tamb6m não terá natureza constitutiva a sentença proferida no âmbito do 

processo trabalhista, pois. da m~esma forma, a constitui~ão do direito anulando o ato 

coator é uma das possibilidades da sentença. Teria assim efeito de sentença 

constitutiva negativa, retirando 0s efeitos do ato, mas sempre determinando uma 



ordem, de não praticá-lo, ou ainda, de praticá-lo - se o pedido fosse para a prática 

de um ato. É razoável entender-se que a constituição simples do direito não exaure 

a natureza da sentença que concede o mandado. 

WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA entende que a sentença tem 

natureza mandamental. TOSTES MALTA apresenta a ~ ó r d á o * ~ ~  onde fica clara a 

natureza mandamental da sentença que declara liquido e certo o direito e ordena a 

expedição de alvará de levantamento de depósito em nome do causidico, ao revés 

de ser expedido em nome do reclamante, como o fez a autoridade impetrada. 

Portanto, os efeitos da sentença podem ser meramente declaratórios se o 

mandado não for concedido, quando O juiz declara a inexistência de direito liquido e 

certo por ausgncia de elementos identificadores, ou quando o juiz extingue o 

processo por outras razões, Como as previstas no artigo 267 do CPC, ou ainda 

quando observados os impedimentos do artigo 5O da Lei no 1.533151. 

Tendo a sentença concedido a segurança terá carhter mandamental, pois 

além de constituir o direito, de forma positiva ou negativa, declarar o direito, nos 

mandados preventivos, terá sempre a determinação de uma ordem, um 

mandamento dirigido ao im~etrado. E claro que a sentença dever& se ater ao 

pedido, sob pena de nulidade. Portanto se este não contiver a ordem que o juiz tiver 

de proferir, será julgada inepta a inicial. A natureza do ato serve apenas para derivar 

o pedido correto. 

256 in PRATICA DO PROCESSO TRABALHISTA. LTr. 25a ed. p. 6371638 



CAP~TULO XIII - RECURSOS 

Nos termos expressos na Lei no 1.533151 e i e i  no 4.348164, o mandado de 

segurança comporta duas formas de "irresignação" contra as decisões nele 

proferidas: uma que visa suspender os efeitos da medida liminar ou da pr6pria 

sentença que concede o mandado de segurança, e outra que busca a reforma das 

decisões terminativas do feito (sentença ou acórdão) - arts. 12 e 13 da Lei no 

1.533151~~~ e art. 4O da Lei no 4.348164~~~. 

O art. 4O da Lei no 4348164 prevê o pedido de suspensão da segurança, 

cabível contra os efeitos da decisão liminar ou final concessiva do mandado de 

segurança. Tal pedido deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal ao qual compete a 

apreciação do recurso, para que seja determinada a suspensão da execução da 

sentença ou da decisão liminar, sempre que destas derivar dano grave a ordem, 

saúde, segurança e a economia públicas, ou seja, dano que comprometa os 

direitos públicos que a Administração Pública direta ou indireta interessada no caso, 

tenha o dever de zelar. Este pedido incidental somente pode ser aviado pela pessoa 

jurídica de direito público ou de direito privado2" no exercício de atribuição do Poder 

Público (STF. SSeg 114-SPl RTJ 921939) mas também cabe, concorrentemente, a 

257 Lei no 1.53315 1. Art 12. - Da Sentença, negando Ou concedendo o mandado, cabe apelaçao 
Parágrafo único - A sentença, que ~ ~ n c e d e r  0 mandado, fica sujeita ao duplo grau de jurisdiçao, podendo, 
entretanto, ser executada provisoriamente 
Art 13. - Quando o mandado for ~oncedido e 0 presidente do tribunal, ao qual competir o conhecimento do 
recurso, ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o tribunal a que 
presida. 

zs8 Lei no 4.348/64. Art 4" Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar 
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e economia públicas, o Presidente do Tribunal, ao qual couber o 
conhecimento do respectivo recurso (VETADO) suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar, 
e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo no prazo de (10) dez dias, contados da 
publicação do ato. 

259 Neste sentido o Min. Antonio Neder, então presidente do STF: "O direito de pedir a suspensão da segurança 
deve ser não só ao Procurador-Geral da República e à pessoa jurídica de Direito Público interessada, 
serião também às pessoas e às entidades privadas que kmham de suportar 0s efeitos da medida. A todos aqueles 
que figurarem na ação de segurança, e que f ~ r e m  alcançados pela sentença concessiva do writ, deve conferir-se o 
direito de pedir a suspensão da medida". Mas não cabe quando Se tiver litisconsórcio com particular que não 
exerça atividade pública, como nos mudados contra atas judiciais, pela impossibilidade de dano a direito 
público. Registre-se que se trata de posição minoritária da jurisprudência. 



qualquer litisconsorte que figure no pólo passivo da ação de mandado de segurança, 

desde que tenha de suportar o 6nus da execução da ordem. 

A pessoa juridica que tiver de suportar o &nus da execução da decisão 

proferida em mandado de segurança tem legitimidade para pedir a suspensão dos 

efeitos da medida liminar e da sentença concessivas. Entretanto, tal suspensão 

somente se dará "quando a decisão puder afetar de tal modo a ordem pública, a 

economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua 

sustação at6 o julgamento final do mandado"260. 

O pedido de suspensão não possui natureza recursal na medida em que não 

objetiva a reforma da decisão liminar ou da sentença, ou ainda do acórdão (§§I0 e 

20 do art. 4O da Lei no 4.348164~~'). O pedido de suspensão tem natureza de 

incidente processual pois visa unicamente suspender os efeitos da decisão at6 o 

julgamento, final ou não, do processo. O pedido de suspensao não visa a reforma da 

decisão, não discute se se incorreu em error in judicando ou e m r  in procedendo, 

apenas apresenta as conseqüências que 0 cumprimento imediato da decisão 

acarretaria à pessoa jurídica de direito público interessada. O pedido de reforma da 

decisão deve ser aviado pelo recurso cabível. 

A competência para apreciar o pedido de suspensão da segurança ser8 do 

presidente do tribunal a que estiver submetido o juiz que conceder a medida liminar 

ou o mandado de segurança. Se for juiz de primeira instância, será competente o 

tribunal regional ou do Estado respectivo. Caso a decisão que se pretenda 

suspender tenha sido proferida Por juiz de segunda instância, então a competência 

será do presidente do tribunal superior a que estiver vinculado. TOSTES MALTA 

esclarece que "segundo entende o Supremo Tribunal Federal, o presidente do 

tribunal superior àquele integrado pelo juiz que deferiu liminarmente o mandado tem 

- 

260 HELY LOPES MEIRELLES. Op. cit. p.' 62 

261 tj 10. Indeferido o pedido de Suspensão ou provido 0 agravo a que Se refere o caput, caberk novo pedido de 
suspensão ao presidente do Tribunal competente Para cmhecer de eventual recurso especial ou extraordinkrio. 
$20. Aplicam-se à suspensão de se segurança de que trata esta Lei, as disposições dos $95" a 8" do art. 4" da Lei 
no 8.437 de 30 de junho de 1992. 



competência para cassar a  irn ninar"^^*. O pedido de suspensão da execução da 

medida liminar gera efeitos ate a prolação da sentença. A própria Lei no 4.348164 

determina a suspensão dos efeitos da liminar e da sentença, o que demonstra, 

implicitamente, a necessidade de novo pedido de suspensão caso a pessoa jurídica 

de direito público interessada pretenda a suspensão da execuçao da sentença 

concessiva do writ. 

O instituto do pedido de suspensão da segurança, em razão das diversas 

medidas liminares concedidas contra privatizações de empresas estatais nos anos 

de 1994 até recentemente, foi modificado de forma a atender interesses imediatos 

do governo, que criou a figura esdrúxula do pedido de suspensão @er saltum) em 

face do indeferimento de pedido de suspensão feito em tribunal inferior. Ou seja, 

efetivado o pedido de suspensão junto, por exemplo, ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal e sendo este negado, caberA novo pedido de suspensão ao 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Este procedimento incidental, pelos 

mesmos motivos imediatos supra mencionados, foi estendido para aplicaçao em 

outras ações, desde que a decisão a ser objeto de suspensão tivesse característica 

mandamental. Com isso. as ações populares, medidas cautelares e açóes civis 

públicas passaram a ter em seus procedimentos, a figura da suspensão da decisão 

pela pessoa jurídica de direito público interessada, mediante as mesmas condições 

previstas para o processo de mandado de segurança. (Lei no 8.437192. Lei no 

9494197, Medida Provisória no 1.984100) 

Do deferimento do pedido de suspensão da segurança pelo presidente do 

tribunal caberai agravo tendo 0 impetrante possibilidade de revogar, pelo 

órgão colegiado, a suspensão deferida pelo presidente da cede. 

Cabe outrossim questionar: em sede de mandado de segurança impetrado 

contra ato judicial prolatado Por juiz do trabalho. caberia o pedido de suspensão da 

segurança? Só excepcionalmente caberá o pedido de suspensão da segurança no 

processo do trabalho. Não é ~oçsivelo pedido de suspensão da segurança quando 

feito por pessoa jurídica de direito público em mandado de segurança contra ato 

262 Op. cit. p. 642 



judicial proferido em reclamação trabalhista comum. Via de regra os efeitos da 

relação trabalhista operam apenas interpartes, não resvalando nos direitos referidos 

pelo art. 4O da Lei no 4.348164. c que, quando a administração pública, direta ou 

indiretamente, passa a condição de empregadora - estando portanto sujeita a apões 

de competência da Justiça do Trabalho - deixa de possuir interesse no pedido de 

suspensão. Esta perda de interesse se refere aos efeitos que a manutenção da 

medida liminar ou do mandado de segurança possam alcançar junto à ordem, à 

saúde, à segurança e a economia públicas. Inserida numa relação de emprego onde 

figura como empregadora, destituída do poder de imperium, a pessoa juridica de 

direito não tem interesse de agir para pedir a suspensão da segurança em ação de 

mandado de segurança impetrada contra ato judicial proferido em reclamação 

trabalhista comum. 

0 pedido de suspensão poderá ser formulado pela pessoa juridica de direito 

público ou pelo Ministbrio Público do Trabalho. A pessoa jurídica de direito público 

que suportarA o Bnus da execuçao da decisão tem legitimidade para o pedido de 

suspensão, participe ou não da relação processual originaria, pois fará o pedido de 

suspensão despida da condição de empregadora. Haverá sempre legitimidade para 

0 pedido de suspensão no Processo do trabalho pela pessoa jurídica de direito 

público, todavia poderá haver ou não interesse ad causam conforme os direitos 

subjetivos tratados na ação originária. A pessoa juridica de direito público não pode, 

simplesmente valendo-se de sua qualidade, postular a suspensão de decis6es onde 

a repercussao financeira seja relevante, mas que nada mais seria que o próprio Bnus 

de sua condição de empregadora. 

Consta do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, expressa 

disposição sobre o pedido de suspensão de segurança, verbis: 

Da SuspensBo da Segurança 
~ t t ,  256. O Presidente do Tribunal, na forma da lei, a requerimento do 
Ministério Público do Trabalho ou da pessoa juridica de direito público 
interessada e. para evitar grave les8o à ordem, à segurança e à economia 
públicas, pode suspender, em despacho fundamentado, a execução de 
liminar ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em 
última instância pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 
9 10 O Presidente, se necessário, poderá ouvir o impetrante, em 5 (cinco) 
dias. 
§ 2 O  A suspensão de segurança, nos caso de ações movidas contra o 



Poder Público, vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito se a 
decisão concessiva for mantida pelo Tribunal ou transitar em julgado. 

Observa-se que, embora a maioria dos mandados de segurança em materia 

trabalhista sejam extraídos de reclamações trabalhistas individuais, não produzindo 

efeitos que possam atingir os direitos públicos que legitimem a formulação do pedido 

de suspensão, cabe pedido de suspensão perante os presidentes do Tribunal 

Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho quando presentes seus 

pressupostos, o que ocorrerá unicamente em casos de dissídios coletivos. 

Cumpre ainda destacar nova possibilidade de se requerer a suspensão da 

medida liminar ou dos efeitos da sentença pelo ente público responsável pela 

fiscalização do trabalho, ou dos legitimados que estejam afeitos questão 

(Ministério Público do Trabalho ou Federal) se houver impugnação de ato por 

empregador, desde que preenchidos os demais requisitos da suspensão, face 

nova redação do art. 114 da Constituição Federal, podendo, nesta hipbtese, ser 

requerido ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho que estiver subordinado o 

juiz prolator da decisão a ser suspensa. 

Da decisão do Presidente do Tribunal que julgar o pedido de suspensão da 

segurança, ca berb agravo regimental nas seguintes hipótese, conforme 

jurisprudéncia sumulada: 

SOmula 506, STF - O agravo a que se refere o art 4 da lei 4.348, de 26 06 
1964, cabe, somente, do despacho do presidente do supremo tribunal 
federal que defere a suspensão da liminar, em mandado de segurança, não 
do que a denega. 

Súmula 217, STJ - NClo cabe agravo de decisão que indefere o pedido de 
suspensão da execução da liminar, ou da sentença em mandado de 
segurança. 

Da sentença que concede ou denega o mandado de segurança cabe o 

recurso previsto no art. 12 da Lei no 1.533151~~~ qual seja: apelação. NO processo 

263 Lei 1.53315 1 .  Art 12. - Da decisão do juiz, negando ou concedendo o mandado caberá o recurso de agravo 
de petição, as partes o direito de sustentação oral perante o tribunal ad quem. 
Parágrafo único - Da decisão que conceder o mandado de segurança recorrerá o juiz ex-ofício sem que esse 
recurso tenha efeito suspensivo. 



civil a apelação encontra-se disciplinada pelo art. 51 3 e seguintes do CPC, sendo de 

15 (quinze) dias o prazo para sua interposição. 

No processo trabalhista, a sentença, considerada como decisão final de 

primeira instância e proferida, portanto, por juiz singular, tem lugar quando se tratar 

de ação de mandado de segurança impetrado contra ato da autoridade referida no 

inciso VI1 do art. 114 da Constituição da República (fiscalização do trabalho). O 

termo "sentença" disposto no art. 12 da Lei no 1.533151 deve ser interpretado em seu 

sentido lato, ou seja, o ato judicial que p6e fim ao processo decidindo ou n8o sobre o 

mérito da causa. 

Nas demais hipóteses da jurisdição trabalhista, será o mandado de 

segurança de competência originaria do Tribunal Regional do Trabalho, dando-se o 

julgamento final por meio de acórdão, ou decisão monocrática, conforme provocação 

ou não da turma julgadora pelo interessado, através de agravo interno. 

No processo do trabalho a competência para instrução da ação de mandado 

de segurança será do juiz de primeira instância quando a impetração for por parte de 

empregador contra ato de autoridade fiscalizadora das relações do trabalho, 

cabendo recurso ordinário ao Tribunal Regional Federal, da decisão terminativa do 

feito (sentença), no prazo de 8 dias. 

Sendo a hipótese de insurgência contra ato judicial praticado por juiz de 

primeiro grau, a competência para processamento e julgamento passa ao Tribunal 

Regional do Trabalho e a instrução do feito 6 atribuída ao relatoFM a que for 

distribuída a ação. 

O juiz ou relator poderá, se constatar não ser o caso de mandado de 

segurança ou lhe faltar algum requisito legal, indeferir de plano a petição inicial (art. 

8 O  da Lei no 1.533151), entretanto, desta decisão sobrevêm duas hipóteses. Sendo 

segtença, caberá recurso ordináno ao Tribunal Regional do Trabalho. Sendo decisão 

2&1 Lei no 1.53315 1 .  Art 14. - NOS Casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais 
caberá ao relator a instrução do processo. 



monocrática do relator caber6 o recurso de agravo regimental ao órgao colegiado 

competente para julgar a ação conforme previsto no regimento interno do tribunal, 

com faculdade de sustentação c que a compet8ncia para julgamento do 

mandado de segurança é do órgão colegiado e não do relator (monocrática), sendo 

um direito da parte a obtenção da devida prestação jurisdicional, emanada do 6rgão 

competente para tanto. 

Nas hipóteses de mandado de segurança contra ato judicial ou 

administrativo praticado por autoridades do Judiciário Trabalhista, o órgão 

jurisdicional competente para julgamento do mandado de segurança trabalhista é o 

tribunal em sua composição plena (art. 678, 1, "b", "3", da CLT), ou uma das Seções 

Especializadas, conforme estiver ou não o tribunal dividido em seções e de acordo 

com o que dispuser seu regimento interno. Da decisão colegiada que confirmar a 

decisão monocrática caberá então recurso ordinário, também previsto no art. 12. A 

jurisprudência é pacifica a respeito desta questão: 

O art. 895, letra "b" da CLT e o Enunciado 201 desta Egrégia Corte 
estabelecem que cabe recurso ordinário das decisbes definitivas dos 
Regionais, entendendo-se como "decisão definitiva" o acórdão que tenha 
ou não examinado o merito. Isto porque, no processo do Trabalho, do 
despacho que indefere aliminar requerida cabe agravo regimental e ndo 
recurso ordinário (TST, RO-MS 75.512193.0, Afonso Celso, Ac. SDI 585194). 

Não cabe recurso ordinário contra despacho que nega liminarmente a 
segurança requerida quando existe previsão legal para a interposição de 
Agravo Regimental (TST, AI-R0 50.148192.2, Armando de Brito, Ac. SDI 
31 1/94) 

Tamb6m no processo trabalhista, o recurso cabível de acórdão que concede 

ou denega o mandado de segurança é o recurso ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, 

dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho. Neste sentido a Súmula no 201 do TST, 

verbis: 

Regimento Interno do TST. Art. 142. A sustentação oral será feita de uma só vez, ainda que arguida matéria 
preliminar ou prejudicial, e observará as seguintes disposições: 5 4' Não haverá sustentação oral em embargos 
de declaração, conflitos de competência e nos agravos, salvo nos agravos regimentais interpostos contra 
despacho do.Relator que indefere liminarmente mandado de segurança, ação cautelar e ação rescisória e nos 
agravos a que se refere o 5 1' do artigo 557 do Código de Processo Civil. 



Súmula No 207, TST: Recurso ordinário em mandado de segurança - 
Revisão do Enunciado no 154: Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho 
em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 dias, para 
o Tribunal Superior do Trabalho, correspondendo igual dilação para o 
recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. 

Antes da Lei no 6.014173 que alterou o art. 12 da Lei no 1.53151, o recurso 

cabível contra a sentença que concedia ou denegava mandado de segurança era o 

agravo de petição, para quaisquer jurisdições: trabalhista ou comum. 

Tanto no processo do trabalho como no civel, "o prazo para recorrer de 

acordão concessivo de segurança conta-se da publicação oficial de suas I I 

conclusões, e não da anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão" I 

(Súmula 392, STF). 

Nos processos de mandado de segurança de compethcia originhria do 

Tribunal Superior do Trabalho, das decisões colegiadas terminativas, denegatónas 1 
de mandado de segurança, caber6 recurso o r d i n ~ r i o ~ ~ ~  ao Supremo Tribunal 

no prazo de 5 (cinco) dias268. 

Caberá recurso extraordinário26g ao Supremo Tribunal Federal de acórdao 

do Tribunal Superior do Trabalho concessivo de mandado de segurança, sujeito, o 

recurso, ao preenchimento dos pressupostos constitucionais de admissibi~idade~'~. 

266 Regimento Interno do TST. Art. 230. Cabe recurso ordinário para o Tribunal das decisões definitivas 
proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em processos de sua competência originária, no prazo legal, 
contado da publicação do acórdiío ou de sua conclusiío no 6rg$o Oficial. 
Art. 23 1. É cabível recurso ordinário em: 
VI11 - mandado de segurança. 

267 C~188. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituiçao, cabendo- 
lhe: 
I I -julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, 0 habeas data e o mandado de injunçao decididos em única 
instância pelos Tribunais superiores, se denegatória a decisão; 

268 Sumula 3 19 do STF: "O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federa], em "habeas-corpus" ou 
mandado de segurança, é de cinco dias". 

269 CFl88. Art. 102, inciso 111. 

270 Sumula 29.9 do STF: "O recurso ordinário e O extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de 
segurança, ou de "habeas-corpus", serão julgados conjuntamente pelo tribunal pleno. 



Concedido total ou parcialmente o mandado de segurança, poderá haver 1 

I 
recurso de ofí~io*~' .  "0 processamento da remessa necessária é o mesmo da I 

apelação, na Justiça comum, e do recurso ordinhrio, na Justiça do Trabalho, , I 

inclusive com sustentação oral da tribuna1j2". sendo a sentença concessiva de / 

mandado de segurança aplica-se a remessa de ofício, desde que a matéria verse 
I 

questão administrativa ou gere efeitos patrimoniais a serem suportados pela 

Fazenda Pública. Neste sentido as Orientações Jurisprudenciais da Seção de I 

Dissidios Individuais do TST: 

N073 Remessa "ex-otficiol'. Mandado de segurança. Incabivel. Decisões 
I 

proferidas pelo TRT e favoráveis ao impetrante ente público. Inaplicabilidade , 
do art 12, da Lei no 153311 95 1. (Inserido em 03.06.1996) I 

NO72 Remessa "ex-oficio1'. Mandado de segurança concedido. Impetrante 
e terceiro interessado pessoas de direito privado. Incabivel, ressalvadas as 
hipbteses de materia administrativa, de competgncia do 6rgdo Especial. 

I 

(Inserido em 25.1 1.1996) 

TOSTES MALTA ensina que "o deferimento ou indeferimento do recurso 

obedece as regras gerais concernentes a despachos de recursos. [...I a autoridade 

coatora não pode ser e náo é intimada para contra-arrazoar. Decorrido o prazo para 

contra-razões, com ou sem elas, os autos são remetidos ao Tribunal Superior do 

Trabalho, onde são autuados, remetidos à Procuradoria do Trabalho para parecer e, 

depois de emitido este, o processo é distribuído a relator e revisor para estudo e 

visto"273. Cabe ainda, no Processo de mandado de segurança, recurso adesivo, 

quando houver sucumbência recíproca, neste caso, o litisconsorte passivo terá 

legitimidade recursal para recorrer adesivamente. 

Dispõem diversos regimentos internos de Tribunais Regionais do Trabalho 

que não caberá agravo regimental da decisão que deferir ou indeferir medida liminar 

em sede de mandado de segurança OU de medida cautelar. A justificativa está em 

afirmar que a decisão que indefere o pedido de medida liminar é irrecorrivel por não 

existir previsão legal de recurso e, em se tratando de decisClo monocrhtica do relator 

271 ~ e i  no 1.53315 1. Art. 12. Parágrafo único- A sentença, que conceder o mandado fica sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, podendo, entretanto, ser executada provisoriamente. 

272 COSTA, Coqueijo. Op. cit. p. 129 

273 Op. cit. p. 643 



ser a interposição deste recurso expressamente vedada, no caso de decisao 
I I 

indeferitória de liminar em mandado de segurança. É que o recurso cabível de 

despacho do relator é, por essência, o agravo regimental, no entanto, os regimentos I i 

internos dos Tribunais do Trabalho vedam expressamente a interposição do agravo 
I 

regimental contra decisão que indeferir medida liminar em sede de mandado de 
I 

segurança (a exemplo do art. 284 do Regimento Interno do TRT da 2a Regiao). O 

não cabimento de agravo regimental nesses casos encontra resistência na moderna 

doutrina, já que sua justificativa espelha uma conjunção entre a aplicação, na aç%o 

mandamental, de princípios que regem o processo do trabalho, como a não 

recorribilidade de decisaes interlocutórias, bem como a interpretação equivocada de 

que a decisão sobre o deferimento da liminar em sede mandamental tem natureza 

discricionária. 
I 

Entende DOMINGOS SAVIO ZAINAGHI que tal limitação B interposição de 

agravo regimental é inconstitucional na medida em que, conforme disciplina o artigo 

!jO, incisos XXXV, e LV, da Constituição da República, a lei não pode excluir da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão - muito menos regimento 

interno de tribunal. Não sendo cabível outro recurso, se abre, em tese, a 

possibilidade de impetração de outro mandado de segurança, com objeto diverso do 

mandarnus originário, já que este se revelará contra a decisão que indeferiu a 

Iiminar, unicamente. É cabível o mandado de segurança contra ato do qual n6o 

caiba recurso com efeito suspensivo e desde que estejam presentes seus 

pressupostos (interpretação abrandada pelo próprio STF da Súmula 267274). 

A decisão interlocutoria que julga o pedido de medida liminar em mandado 

de segurança não tem natureza discricionária, pois não está sujeita ao arbítrio do 

juiz, mas a presença dos requisitos legais. É: ofício do juiz examinar se presentes os 

requisitos legais aptos a possibilitar a concessão da medida liminar e, se existentes, 

não lhe é facultado deferir ou não a medida simplesmente por critérios de discrição, 

mas apenas concedê-la. Ademais, a característica de discricionáriedade de um ato 

está na possibilidade de se decidir por uma forma ou outra e ambas serem 

274 Súmula 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 

163 



concomitantemente legais. No caso de indeferimento de medida liminar que 

preencha todos os requisitos legais para a concessão, incidiria a decisão em 

ilegalidade, o que invalida a tese de que o ato judicial em questão é discricionário. 

De outro lado, a aplicação do princípio trabalhista da não recorribilidade das 

decisões interlocutórias no processo de mandado de segurança mostra-se 

inadequada porque a relação intrínseca que rege a questão tratada na ação 

mandamental não é de direito do trabalho. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

afirma que "a regra firmada (para a irrecorribilidade das medidas liminares) 6 no 

sentido do não cabimento do agravo regimental de despacho de juiz relator que 

concede (ou denega, acrescento) liminar. Se de um lado o óbice criado premia o 

princípio da celeridade, vista de outro ângulo, a questão poderá das azo a prejuízos 

i rrepará~eis"~~~. 

Acerta portanto DOMINGOS SAVIO ZAINAGUI ao entender cabível o agravo 

regimental, devendo este ser processado, mesmo à revelia do disposto nos 

regimentos interno, na medida em que, neste aspecto limitador, afronta o art. sol 
XXXV, e LV, da Constituição Federal. COQUEIJO COSTA também entende que "se 

de relator de tribunal em competência originária (o deferimento ou indeferimento do 

pedido de medida liminar), nada diz a lei, mas deve pertinir o agravo regimental, 

dada a evidente compatibilidade da apelação em tal hipótese. O agravo regimental 6 

previsto (ou deve ser) nos Regimentos Internos dos Tribunais. Se não tiver sido, 

caberá, por ser recurso implícito contra qualquer despacho de membro do colegiado, 

que impeça chegue o recurso ao plenário (devolutividade). A competência 

hierárquica ou funcional é do colégio, para o qual o despacho agravado impediu o 

envio do processo"276. 0 agravo regimental é o recurso cabível contra decisão 

concessiva, ou não de medida liminar em ação de mandado de segurança. 

Entretanto, os tribunais trabalhistas vêm obstando a interposição de agravo 

regimental nesta hipótese, veja-se julgado: 

275 Op. cit. p. 2 19 

276 Op. cit. p. 124 



AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANCA. 
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANCA. 
DESCABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. APLICACAO DO ARTIGO 
139 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. O artigo 139 deste 
Tribunal e taxativo ao estatuir o descabimento de Agravo Regimental contra 
concessão ou ngo de medida 1iminar:Agravo Regimental não conhecido. 
(Ac. 00056211994 MS 000297194 - Seçâo Especializada - Carlos Alberto 
Moreira Xavier - TRT 1 5a Regiao). 

Outra questão bastante discutida, embora não nos meios trabalhistas, é a 

possibilidade de recorrer-se, via agravo de instrumento, de decisões concessivas ou 

não de medida liminar em sede de mandamus. A imensa maioria, inclusive do STJ, 

entende que é cabível o agravo de instrumento contra decisão que aprecia pedido 

de medida liminar em mandado de segurança em trâmite perante o primeiro grau de 

jurisdição (no segundo grau seria cabível o agravo regimental: art. 858, Regimento 

Interno Tribunal de Justiça de São Paulo). Entretanto, alguns acórdãos vêm no 

sentido contrário afirmando ser incabível a interposição de recurso previsto no 

Código de Processo Civil, ante a expressa vedação disposta no artigo 20 da Lei no 

O disposto no artigo 20 da Lei no 1 .533/512" refere-se A expressa revogação 

dos artigos 31 9 a 331 do CPC de 1939. A Lei no 1533151 veio a lume para regular a 

matéria antes tratada no bojo do CPC de 1939, já que utiliza expressamente o termo 
"revogar" os dispositivos do CPC sobre O assunto, e n8o tornar inaplic4veis os 

demais institutos processuais à aÇa0 mandamental, tipificados para situaçao que 

visem atender ao próprio fim do mandado de segurança. 

Se a norma revogou 0 disposto no CPC vigente a Bpoca, como se pode 

entender que silo inaplichveis dispositivos do pr6prio CPC, j6 que a pr6pria norma os 

revogou? Na verdade não existem mais os dispositivos dos quais o artigo 20 da Lei 

do Mandado de Segurança se refere - foram todos revogados, pois continham um 

procedimento diverso do da Lei no 1.533151. Ademais o mandado de segurança, 

sendo açao civil cujo conteúdo se refere sempre a um direito processual público e 

que objetiva uma "tutela especifica", deve sofrer as influencias da evoluç8o do 

277 Lei no 1.533151. Art 20. - Revogam-se 0s dispositivos do Código do Processo Civil sobre o assunto e mais 
disposições em contrario 



processo civil, principalmente a busca do exato direito material ofuscado pelo 

Estado. 

Logo, a interpretação de que seria inaplicáv61 o CPC de forma subsidiária, 

não encontra fundamento naquele dispositivo legal, já que o artigo 20 da Lei no 

1.533151 apenas revogou expressamente os artigos 3131331 do antigo Código 

Processual de 1939. Ademais, a própria lei não diz serem inaplicáveis as normas 

processuais comuns - especialmente as que tiverem afinidade causal com o 

procedimento mandamental - mas unicamente que não se aplica mais, para 

regência da ação de mandado de segurança, o disposto naqueles artigos vigentes 

quando da promulgação da lei específica em 1951. 

A questão da irecorribilidade de decisões de juizes trabalhistas de primeira 

instância quando do julgamento de pedidos de medidas liminares em mandado de 

segurança, ex vi a nova redaçao do art. 114 da Constituição Federal, deve ser 

analisada por este Bngulo, sendo crível que o agravo de instrumento mereça 

aplicabilidade no processo trabalhista, para atendimento deste fim, face a 

inexistência de recurso especifico. Outrossim, não admitida a tese de aplicaçao 

subsidiária do Código de Processo Civil neste particular, abre-se a possibilidade de 

impetração de novo n~andado de segurança, desta vez contra o ato judicial que 

indeferiu ou deferiu a medida liminar, portanto de competência originária dos 

tribunais. Melhor seria uma adequação legislativa, a qual teria o condão de eliminar 

riscos de retardos processuais ou até de prejuízos as partes. 

Quanto aos efeitos dos recursos interponlveis das decisões proferidas no 

processo de mandado de segurança, a regra do parágrafo único do artigo 12 da Lei 

no 1.533151~~~ dispõe que somente terão efeito devolutivo. A pessoa jurídica de 

direito público pode, outrossim, pedir a suspensão da segurança, sustando a 

execução da decisão até que se dê o julgamento do mandado ou do recurso 

interposto, desde que atendidos os requisitos legais. 

278 Lei no 1.53315 1 .  Art 12. - Da sentença, negando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 
Parágrafo único - A sentença, que conceder o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, podendo, 
entretanto, ser executada provisoriamente. 
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Enquanto não houver medida liminar suspendendo os efeitos do ato 

impugnado pelo mandado (art. 7 O ,  11, da Lei no 1.533151), ou em caso de rejeição de 

pedido de liminar, ou ainda, de decisão denegatória de mandado de segurança, o 

ato impugnado pelo mandado pode ser imediatamente executado. 0 s  efeitos do ato 

impugnado pelo mandado de segurança somente podem ser suspensos mediante 

liminar e o próprio ato somente pode ser cassado mediante provimento jurisdicional, 

sob pena de se afrontar a autonomia dos poderes constituídos ou a competência 

jurisdicional do juiz que proferiu o ato impugnado. 

Cabe analisar o caso de deferimento de medida liminar e posterior 

denegação da segurança. Neste caso, o juiz ao examinar os argumentos da açáo e 

vislumbrar o preenchimento dos requisitos do artigo 7O, inciso II da Lei no 1.533151 

deve deferir o pedido de liminar, se houve?'', de modo a resguardar o direito liquido 

e certo do impetrante. Após o recebimento das informações o juizo irá contrapor os 

argumentos e documentos juntados pelo impetrado ou litisconsorte passivo, 

analisando os motivos de fato e de direito que lhe apresentarem, devendo proferir 

decisão após a ouvida do Ministério Público. Se a decisão final for contrária ao pleito 

do impetrante, ou seja, se o juiz, analisando aprofundadamente o processo, denegar 

o mandado de segurança, então estará automaticamente revogada a medida liminar. 

A Sumula 405 do STF dispõe sobre a perda da efichcia da medida liminar com a 

prolação de decisão denegatória do mandado de segurança. 

ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MACHADO entende contrariamente ao 

disposto na Súmula 405 do STF, afirmando que, "como a sentença de 

improcedência do pedido não comporta execução (efetivação) - eis a premissa de 

que parte a lei -, é claro que de "execução provisória" só se cogita em relaçao A 

sentença de procedência, como expressamente dispõe o texto, o que induz 

facilmente a conclusão de que a sentença denegat6ria 6 apelávei no duplo efeito. 

[...I pouco importa se ela revogou expressamente a liminar antes concedida e 

executada, ou se teve apenas a intençao de revogar a liminar, porque dado o efeito 

suspensivo da apelação, a revogação não Se cumpre (efetiva) de imediato de 

279 ~ ã o  há como deferir-se medida liminar de ofício, apesar de ser insita ao mandado de segurança, pois 
afrontaria o da inércia da jurisdição. 



qualquer maneira, não devendo ser invocada em sentido contrário a Súmula 405 do 

STF por sua antiguidade e inadequação ao estágio atual do nosso sistema de 

EDUARDO ARRUDA ALVIM entende correto o disposto na Súmula 405 do 

S T F ~ ~ '  "pois se O juiz reconhece a inexistência de direito líquido e certo do 

impetrante, não há como subsistirem os efeitos da liminar. [...I Ora, se já se 

reconheceu em análise mais detalhada a inexistência desse direito ao impetrante, 

não há que se falar mais em plausibilidade do direito suficiente a sustentar uma 

~iminar"~~*. 

É da própria essência da medida liminar que seu exame seja feito a priori, 

sem a devida profundidade e de forma incompleta porque ainda não vieram aos 

autos as informações da autoridade impetrada, e face a urgência necessária do 

provimento. O exame da medida liminar cinge-se aos aspectos narrados e 

comprovados pelo impetrante e encontra limites para uma análise aprofundada 

sobre o mérito da ação. AO contrário, de posse das informações, do parecer 

orientativo do Ministério Público e com muito mais tranquilidade para o exame da 

causa, o magistrado pode verificar não ser caso de se conceder o mandado de 

segurança. Nesta hipótese, a denegação da segurança terá o efeito de revogar a 

medida liminar outrora concedida. A Súmuia 405 do STF nao representa sen8o a 

simples anhlise lógica do sistema jurídico, atribuindo à medida liminar seu carhter de 

provisoriedade que lhe é próprio, não podendo prevalecer em confronto com o 

julgamento do merito da ação ocorrido em plenitude de condições. Mesmo que a 

sentença julgue extinta a mandamental onde anteriormente havia se deferido 

medida liminar, com os mesmos argumentos se deve entender revogada a liminar, 

sob pena da decisão maior que e a sentença ou o acórdão não prevalecer sobre 

uma decisão meramente interlocutória e de caráter provisório. 

280 in NORMAS. Cit. p. 82 

Súmula 405 do STF: "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela 
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contraria". O agravo referido na 
sumula é o de petição, devendo ser entendido como a apelação. 

282 in PERFIL ATUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO. FAZENDA 
PÚBLICA EM JUÍZO. Ed. Malheiros. 2000. p. 126 



Quanto ao efeito do recurso que concede a segurança (recurso ordinário) 

será este unicamente devolutivo. No processo do trabalho os recursos têm 

unicamente efeito devolutivo (art. 899 da CLT), e no processo de mandado de 

segurança está característica se afina com perfeiçãò. Conforme dispõe o art. 12, 

parágrafo único, da Lei no 1.533151 a sentença (ou acórdão) que conceder o 

mandado poderá ser executada provisoriamente. O recurso cabivel da decis8o 

concessiva terá unicamente efeito devolutivo. Com relação à decisão que denega o 

mandado de segurança, não há ordem judicial - decisão mandamental - ou mesmo 

que se perfilhe o entendimento de que a sentença pode ser declaratória, constitutiva 

ou condenatória, nada há a se suspender quando o resultado for desfavorável ao 

impetrante. Portanto despicienda a ponderação de que o recurso da decisão 

(sentença ou acórdão) que denega o mandado de segurança possui efeitos 

suspensivo e devolutivo. Havendo denegação da segurança, o ato impugnado opera 

e surti seus efeitos normalmente. A situação é a de mesma conseqüência se houver 

o deferimento de medida liminar com a suspensão dos efeitos do ato atacado e 

posteriormente a sentença for denegatória. 

Outrossim, caso pretenda o impetrante, na hipótese de ter sido concedida 

medida liminar e a sentença ou a ~ ó r d ã o * ~ ~  ter denegado o mandado de segurança, 

além de se interpor o recurso competente - pressuposto processual para o pedido 

de atribuição de efeito suspensivo - , ser possível aventar-se medida cautelar por 

meio do permissivo do artigo 800 do CPC, diretamente no TRT ou TST (ou tribunal 

superior competente: STJ, STF, TSE), pedindo seja conferido efeito suspensivo ao 

recurso interposto regularmente, sob pena de perecimento do direito. 

Há também, cogitando-se na mesma hipótese fática acima, a possibilidade 

de impetrar-se novo mandado de segurança buscando seja conferido efeito 

suspensivo ao recurso interposto na ação originária. Entretanto, como o requisito 

essencial de admissibilidade do mandado de segurança é a existência de direito 

liquido e certo e, como no recurso ordinário a própria lei lhe atribui efeito meramente 

devolutivo, parece não ser correto o manejo do mandado nesta hipótese. No 

283 Refere-se. ao acórdão porque é a decisão teminativa do feito equiparada à sentença de competência do 
tribunal (do trabalho), ou sentença em sentido lato. 



processo do trabalho, via de regra, a impetração se dá contra ato judicial, fazendo 

incidir a Súmula 267 do S T F ~ ~ ~  que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha 

abrandado sua rigidez, permitindo a impetração de mandado de segurança para 

finalidade de atribuir efeito suspensivo a recurso dele desprovido, há como condição 

para seu conhecimento (do mandado) a concorrhcia de tr6s elementos: a) 

interposição tempestiva do recurso cabível; b) efeito meramente devolutivo do 

recurso interposto; e, c) ocorrência de dano com impossibilidade objetiva de 

reparação285. Parece mais apropriado o uso da medida cautelar, jB que unicamente 

se pretende evitar o perecimento do direito, caso seja executada a decisão, é nítido 

provimento cautelar que se almeja, pois se pretende garantir a utilidade da decisão 

final a ser proferida no mandado de segurança originário. Todavia, a jurisprudhncia 

admite a impetração do mandado de segurança unicamente para atribuir efeito 

suspensivo a recurso dele desprovido. 

284 Súmula 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 
285 Conforme já-visto na capitulo que trata sobre a admissibilidade do mandado de segurança. 



CAPÍTULO XIV - COISA JULGADA E EXECUÇÁO 

A coisa julgada compreende os efeitos de imutabilidade e definitividade que 

recaem sobre as sentenças de mérito, transitadas em julgado. A coisa julgada torna 

irretratAvel a decisão final da lide, firmando o direito das partes de forma definitiva a 

não permitir qualquer alteração pelos meios recursais, impedindo, também, que a 

mesma questão venha a ser novamente posta em juizo, preservando assim, a 

soberania do titulo judicial. A Constituição Federal dispãe sobre a inviolabilidade da 

coisa julgada no art. 5 O ,  inciso XXXVI, elevando o instituto a garantia fundamental do 

Estado de Direito. A norma infra-constitucional define a coisa julgada no art. 467 do 

C P C ~ ~ ~ .  

Existem duas espécies de coisa julgada: formal e material. A coisa julgada 

formal produz efeito de imutabilidade sobre o processo encerrado. Encerrado um 

processo ele será definitivo, não podendo ser discutido nele qualquer outra 

controv6rsia. A coisa julgada material produz efeito que recai apenas sobre as 

decisões transitadas em julgado que apreciarem o mérito da lide. Não faz coisa 

julgada material a decisão que extingue o processo nos termos do art. 267 do CPC. 

A sentença que julga a ação de mandado de segurança pode gerar efeitos 

formais ou materiais. Faz coisa julgada material, impedindo a propositura de nova 

demanda, seja mandado de segurança ou ação ordinária, a sentença que concede 

ou denega o mandado de segurança, desde que aprecie o mérito da lide. 

Como o principal ~ ~ ~ s s u ~ o s ~ o ~ ~ '  para a concessiio do mandado de 

segurança é a existência de direito líquido e certo, a decisão transitada em julgado 

que reconhece a liquidez e certeza do direito invocado pelo impetrante elimina a 

hipótese de se ajuizar nova demanda sobre a mesma questao. Logo, a decisao final 

transitada em julgado que julga procedente o pedido, concedendo o mandado de 

286 CPC. Art. 467. - Denomina-se coisa julgada material a eficácia que toma imutável e indiscutivel a sentença, 
não mais sujeita a recurso ordinário OU extraordinário. 

287 Pode existir direito liquido e certo não amparável por mandado de segurança: locomoção e informaçaes, ou 
algum dos impedimentos para seu deferimento, conforme disposto no art. 5' da Lei no 1.53315 1. 



segurança, faz coisa julgada formal e material. ALFREDO BUZAID ensina que "a 

sentença concessiva de mandado de segurança, reconhecendo o direito liquido e 

certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, faz 

coisa julgada material, porque apreciou o m6rit0"*~~. 
' 

Para que o órgão julgador aprecie o mérito da lide inserta no mandado de 

segurança, é necessária a superação dos casos de descabimento do mandado, bem 

como do atendimento de todos os requisitos especiais referidos na Constituição e na 

Lei no 1.533151, e gerais, concernentes ao CPC. As hipóteses de descabimento do 

mandado são as dispostas na própria Constituição (Mo ser caso de hebeas copus 
ou habeas data, e quanto à qualidade do impetrado) e nos incisos I, II e III, do art. 5O 

da Lei no 1.533151. O art. 6' da lei referida impõe que o impetrante atenda os 

requisitos processuais do art. 282 e 283 do CPC, al6m da condição especial de 
apresentar em duas vias, por cópia, a inicial e os documentos que a instruirem, ou 

requerer a apresentação por ente público, nos termos do parágrafo único do mesmo 

artigo. O exame de admissibilidade do mandado também passa pelos requisitos 

processuais gerais do CPC, incidindo o art. 267, se o caso. O art. 8O da Lei no 

1.533151 determina ao julgador que indefira a petição inicial quando não for o caso 

de mandado de segurança OU lhe faltar algum dos requisitos específicos. Em todos 

0s casos, o juiz deverá examinar o atendimento dos pressupostos processuais 

gerais e específicos do nlandado e, caso não atendido ao menos um deles, deverá 

denegar a segurança. Nesta hipótese, COmO em qualquer outra ação, não operará a 

coisa julgada material. podendo a Pade ajuizar nova demanda, desde que obedecido 

o prazo decadencia1 (ad. 18 da Lei no 1.533151~~~). Não se pode esquecer que o 

principal requisito para a concessão do mandado de segurança é a existência de 

direito líquido e certo, portanto se 0 juiz entender que não foi comprovada a liquidez 

e certeza do direito invocado, denegando a segurança por tal motivo, não se fará a 

coisa julgada material, pois não se examinará o mérito, mas a principal condição 

para a impetração do mandado de segurança, caso em que, poderá o impetrante, 

valer-se de outro tipo de ação, que possibilite a produção de provas ou, obtida prova 

documental, impetrar novo mandado. Deverá ser denegado o mandado de 

289 Lei 1.53315 1. Art 18. - O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte 
dias contados da ciência, pela interessado, do ato impugnado. 



segurança, sem que haja apreciaçao do mérito, se o direito invocado pelo impetrante 

não tiver a qualidade de "líquido e certo". É que o pressuposto constitucional da 

açao de mandado de segurança é a existência de direito liquido e certo, ou seja, n8o 

basta a existência de direito cuja prova dependa de produçgo pericial, oitiva de 

testemunhas, ou outras, é necessário que o direito que se visa proteger seja 

provado por documentos, ou através das informações prestadas pela autoridade 

coatora. ALFREDO BUZAID afirma que "já não faz coisa julgada (material, 

acrescento) a decisão que indefere a petição inicial por não ser o caso de mandado 

de segurança (Lei no 1.533151, art. 8'). por não concorrerem os pressupostos 

processuais ou as condições da aç8o (CPC, art. 267, IV e VI), casos em que o juiz 

põe termo ao processo sem lhe resolver o m6r i t0"~~~.  

A pedra de toque na questão dos efeitos da coisa julgada no mandado de 

segurança está em verificar se houve ou nao apreciaçao do m e r i t ~ ~ ~ ' .  A decisao final 

do processo de mandado de segurança pode ser denegatória sem que com isso 0 

juiz tenha apreciado o mérito. Se ausentes os pressupostos para julgamento do 

mandado, o juiz deverá denegar a segurança, mas nao ingressará na questao de 

mérito. Pode, outrossim, superadas as questões de cabimento do mandado, atingir o 

mérito da lide e julgar improcedente o pedido de concessão de mandado de 

segurança, denegando-o. CELSO A G R ~ O L A  BARBI referindo-se A decisao 

denegatoria de mandado de Segurança, afirma que "como se v&, as duas hipóteses 

de denegação diferem: na primeira, não se chegou ao exame da existência do 

direito subjetivo, porque 0s fatos eram inceitos, o juiz não afirma nem nega sua 

existência; mas na segunda. com 0s fatos comprovados, a conclusão foi pela 

inexistência do direito subjetivo. Usando a linguagem das leis sobre o mandado de 

segurança, podemos dizer que, na primeira hipótese, não havia direito liquido e 

certo; eventualmente, poderia existir o direito subjetivo do autor, mas sem a 

de certeza exigida para essa via processual; na segunda hipótese, a 

290 Idem, ibidem. 

291 Lei 1.53315 1 .  Art 16. - O pedido de mandado de segurança poder8 ser renovado se a decisão denegatória 
não lhe houver apreciado o merito. 



conclusão do julgador é que o bem pretendido pelo autor não lhe foi atribuido pelo 

ordenamento 

Ingressando o julgamento no mérito do pedido de mandado de segurança e 

o denegando, haverá coisa julgada formal e material, tão logo transite em julgado a 

decisão. Se a decisão não remeter a parte às vias ordingrias, em razao da 

inexistencia de prova do direito invocado, haver8 coisa julgada material impeditiva de 

nova impetração ou ajuizamento de outra ação. 

O Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento sobre os efeitos da 

deois8o com transito em julgado proferida no processo da mandado da segurança, 
proclamando a Súmula 304, in verbis: 

Súmula 304 - Decisdo denegetória de mandado de segurança, ndo fazendo 
coise julgede contra o impetmnte, ndo impede o uso de açBo prbprie. 

O disposto no artigo 15 da Lei no 1.533151*~~, nao abrange a coisa julgada 

determinada com a sentença (ou acbrdão) proferida em sede mandamental, ou seja, 

o referido artigo somente permite que o impetrante postule a indenização pelos atos 

praticados pelo impetrado em açao própria. É evidente que o pedido de indeniza~ao 

não pode ser veiculado em sede de mandado de segurança, já que a natureza 

mandamental da sentença Concessiva de mandado de segurança impede a 

condenação em dinheiro, ex vi a Sumula 269 do STF que dispóe não ser o mandado 

de segurança substitutivo de a@o de cobrança. 

Suscitar que a Súmula 269 do STF estaria "revogada" pelo disposto na Lei 

no 5.021166 parece não ser tão acertado, se se pensar que a ação de segurança visa 

determinar uma ordem, OU seja, mandar que determinado ato seja realizado ou 

impedir que o seja, a ação de cobrança e de índole constitutiva, visa constituir um 

titulo de crédito para posterior execução, o que não ocorre com o mandado de 

segurança, cuja executoriedade é imediata. Também o objeto na ação de cobrança 

292 Op. cit. p. 184 

293 Lei no 1.533151. Art 15. - A decisão do mandado de segurança não impedirá que o requerente, por ação 
própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 



é muito diverso do que poderia ser colocado no mandado de segurança, pois, 

embora possa haver coincidência no resultado fático, há nítida diferença jurídica 

entre os dois objetos, inclusive quanto aos provimentos jurisdicionais pretendidos. 

HELY LOPES MEIRELLES afirma que, embora o mandado não seja a via 

correta para reparar danos e obter prestaçgo pecuniária, " a segurança pode prestar- 

se a remoção de obstáculos a pagamentos em dinheiro, desde que a retenção 

desses pagamentos decorra de ato ilegal da Administração [...I Neste caso o juiz 

poder8 ordenar o pagamento, afastando as exigências ilegais. O que negamos, de 

início, é a utilização da segurança para reparação de danos patrimoniais, dado que 

seu objeto próprio é a invalidação de atos de autoridade ofensivos a direito individual 

liquido e certo"294. A jurisprudência trabalhista apresenta inúmeras situações 

concretas onde a repercussão do mandado acarretará a liberação ou não de 

valores, inclusive através de Orientações Jurisprudenciais da SDI do TST, vehis: 

NO62 Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. Execução provisória, 
(Inserido em 20.09.2000) Em se tratando de execução provisória, fere 
direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em dinheiro, 
quando nomeados outros bens 8 penhora, pois o executado tem direito a 
que a execuçdo se processe da forma que lhe seja menos gravosa, nos 
termos do art. 620 do CPC. 

N061. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. Execução definitiva. 
Depósito em banco oficial no Estado. Artigos 612 e 666 do CPC. (Inserido 
em 20.09.2000) Havendo discordância do credor, em execuçao definitiva, 
não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em 
dinheiro fiquem depositados no prbprio banco, ainda que atenda aos 
requisitos do art. 666, 1, do CPC. 

N060. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. Banco. (Inserido em 
20.09.2000) Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que 
determina penhora em dinheiro de banco, em execuçdo definitiva, para 
garantir crédito exequendo, uma vez que obedece à gradaçdo prevista no 
art. 655 do CPC. 

N059. Mandado de segurança. Penhora. Carta de fiança bancária. (Inserido 
em 20.09.2000) A Carta de Fiança Bancária equivale a dinheiro para efeito 
da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art 655 do CPC. 

Quanto a execução do mandado concessivo de segurança, está é imediata 

e especifica, não necessitando de extração de carta de sentença ou de prestação de 

caução e operando pleno iure com a simples notificação dos termos da sentença (ou 

294 Op. cit. .p. 69 



acbrdão) ao Impetrado. O artigo 11 da Lei no 1.533151~~~, ao dispor que O juiz 

comunicará, por ofício, os termos da decisão ao impetrado, indica que a decisao 

concessiva ou não de mandado de segurança 6 especifica, ou seja, o impetrado 

deve fazer ou deixar de fazer conforme a ordem inserida no mandado. 

HELY LOPES MEIRELES afirma que "a execução da sentença concessiva 

da segurança 6 imediata, específica ou h natura, isto é, mediante o cumprimento da 

providência determinada pelo juiz, sem a possibilidade de ser substituida pela 

reparaçao pecuni&ria"296. JOSE CRETELA JÚNIOR diz que 'a sentença, em 

mandado de segurança, perante a Lei no 1.533151, é constitutiva e nao condenatória, 

já que não impóe sanção alguma à autoridade coatora reca~citrante"~~~. 

ALFREDO BUZAID afirma que "a execução de sentença em mandado de 

segurança tem características próprias, que a distinguem dos demais procedimentos 

de execução fundada em título judicial. Não nos parece aceitável a doutrina que 

determina a priori a natureza da execuçao, porque, em obséquio ao principio 

fundamental da correspondência entre a aÇB0 e a sentença, esta teria o efeito 

pedido pelo impetrantedg8. CELSO AGR~COLA BARBI ensina que 'a Administração 

tem de cumprir a ordem ou decisão judicial em forma 'específica' e não pela forma 
1,1299 'reparatbria . 

A execução da sentença concessiva de mandado de segurança é execuç8o 

específica, n%o comporta que se dê pela reparação pecuniária porque o direito que 

se violou, por vezes, não pode sequer ser quantificado, aiém do que, não se presta a 

ação mandamental para buscar reparação de dano, mas para impedir a ocorrência 

de dano a direito subjetivo. A moderna doutrina, inspirada em CHIOVENDA, vem 

295 Lei no 1.53315 1 .  Art 1 1 .  - Julgado procedente o pedido, o juiz transmitir8 em oficio, por m&Lo do oficial do 
juizo ou pelo correio, mediante registro com recibo de volta, ou por telegrama, radiograma ou telefonema, 
conforme, o requerer o peticionhrio, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora. 

296 Op. cit. p. 62 

297 Op. cit. p. 2 1 5 

298 Op. cit. p. 272 

299 Op. cit. p. 266 



adotando cada vez mais os princípios da execução lato sensu, ex vi o disposto no 

art. 461 e 461-A, do CPC. O mandado de segurança deve ser executado de forma 

específica. No caso de impugnação de ato judicial, fica mais clara a especificidade 

da execuç80, a ordem mandamental, por sua natureza imperativa, incide no 

processo originário, determinando a produção de efeitos processuais (diretos) e 

materiais (indiretos), mas sempre de forma específica. 

Numa correlata simetria entre a natureza da sentença e sua execução, 

admitindo-se como mandamental a primeira, impossível distanciar-se da conclusão 

de que a execução se dá como nas ações desta natureza, ou seja, cumprindo-se 

exatamente a determinação judicial. 

A execução do mandado de segurança não comporta embargos à execução, 

nem exceção ou objeção de pré-executividade, visto não representar um processo 

autonomo, mas o mero efeito da decisão proferida na ação de mandado de 

segurança. 

O descumprimento da ordem mandamental pode acarretar a tipificação do 

artigo 330 do Código Penal, e ainda, a sanção disposta no artigo 14, inciso V, e 

parágrafo único do CPC, cumulativamente. Além do que, o descumprimento de 

ordem pelo servidor público pode lhe acarretar os efeitos do ato de improbidade, 

imputado pessoalmente contra o agente que recusar-se a cumprir a determinaçao 

judicial. A recusa escusável por absoluta impossibilidade fática do cumprimento da 

ordem, deve ser prontamente informada ao juiz, que decidirá sobre a aplicação das 

sanções. 

A denegação do mandado conduz a duas hipótese: se foi deferida a medida 

liminar, estará imediatamente revogada, acarretando na imediata possibilidade do 

impetrado prosseguir na efetivação do ato impugnado a partir do momento em que 

tiver ciência da decisão proferida, retornando ao status quo ante da decisão liminar 

que lhe era desfavorável; caso não tenha sido deferida medida liminar, a denegação 

do mandado de segurança nada altera o estado factual, vez que não foram 

suspensos os efeitos do ato impugnado. A sentença que denega o mandado de 

segurança não comporta execução, apenas tem o condão de, quando houver 



deferimento de medida liminar, revogá-la automaticamente, produzindo efeito 
4 

declaratório quanto ao ato processual (liminar). 

A execução do mandado de segurança, conforme preceitua o parágrafo I 

único do artigo 12 da Lei no 1.533151, pode ser provisória. Será definitiva a execução 

após o trânsito em julgado do mandado. Pendente recurso sobre a decisão 

concessiva, poderá esta ser executada provisoriamente, no entanto, essa execução 

provisória não comporta prestação de caução. No entanto, a doutrina diverge a este 

respeito. CELSO AGRICOLA BARBI entende que 'a existência de cauçao para 

levantamento de depósito em dinheiro é para evitar que, em caso de falta de 

solvência do exeqüente, haja prejulzo para o executado. Pensamos que o principio 6 

plenamente aplicável ao mandado de segurança quando, como decorrência do 

direito ajuizado, a Administração tiver de fazer pagamentos em dinheiro. Isso ocorre 

com frequência, nos casos de anulação de ato que mandar suspender pagamento 

de juros de apólices, ou de funcionário que pretende situação, da qual auferirh 

vantagens pecuniárias"300. ALFREDO BUZAID também perfilha este entendimento: 

"a execução da sentença concessiva da segurança, impugnada mediante recurso 

recebido só no efeito devolutivo, ou sujeita ao reexame necessário, far-se-á do 

mesmo modo que a definitiva, observados os seguintes princípios: I - corre por 

conta e responsabilidade do credor, que prestará caução; II - não abrange atos que 

importem alienação do domínio, nem permite, sem caução idônea, o levantamento 

de depósito em dinheiro; 111 - fica sem efeito, sobrevindo sentença que modifique ou 

anule a que foi objeto da execução, restituindo-se as coisas no estado anterior 

(CPC, art. 588)"30'. 

~á HELY LOPES MEIRELLES admite a execução provisória sem a 

necessidade de prestação de caução, pois "a execução provisória foi estendida à 

sentença concessiva da segurança pela Lei no 6.071/74, mas dai não se conclua 

que essa provisoriedade exija a caução e a carta de sentença referidas no artigo 588 

do CPC. [...I Pois, se a liminar é executada independetemente desses requisitos, 

-- 

300 Op. cit. p. 270 

30' Op. cit. p. 2741275 



ilógico seria exigi-los para execução da decisão do mérito, ainda que sujeita a 

r e c ~ r s o ~ ' ~ ~ * .  

Como no processo trabalhista, via de regra, a impetração se dá contra ato 

de juiz do trabalho proferido em reclamação trabalhista, a prestação de caução seria 

mesmo inconcebível, dado que no mandado de segurança na0 se vai auferir 

vantagem pecuniária direta, mas somente no processo originário, que, nos casos 

determinados pela lei (e ai sem êxito eventual mandado de segurança) exigir8 

caução idonea e os demais requisitos referentes à execução provisória. Portanto, 

com mais força no processo de mandado de segurança contra ato judicial 

trabalhistas, não existe a necessidade, na execução provisória, de se atender aos 

requisitos do artigo 588 do CPC, devendo a execução operar pleno iure. TOSTES 

MALTA bem destaca que "no processo trabalhista a execução do decidido no 

mandado de segurança jB decorre do próprio acórdão que julga o mandado, como 

sucede quando se decide que determinada testemunha notificada pelo juiz do 

primeiro grau não será ouvida. Em outros casos o tribunal ordenará à autoridade 

coatora que pratique determinado ato como a expediçao de alvarh ou a devoluç~o 

de autos retidosM303. 

302 Op. cit. p. 69 

303 Op. cit. p. 644 



Conclusão 

1 - A origem histórica do mandado de segurança remonta aos interditos 

romanos, sofreu influência do writ of habeas corpus e das Ordenaçóes Filipinas 

portuguesas. A necessidade de criação de um mecanismo posto à disposição da 

sociedade para conter o Poder Estatal fez os remédios de amparo evoluírem em 

seus objetivos até atingirem força jurídica. 

2 - Criado pelo gênio brasileiro atravks de uma mistura de institutos e 

influências, surgiu no Brasil em 1934. Até então, era o habeas corpus o remédio 

utilizado contra violação de direito líquido e certo. A figura do mandado de 

segurança, apareceu com este nomen iuris na Constituição de 1934, e decorreu da 

vitoria doutrinária de uma corrente restritivista que colocada como objeto do habeas 

corpus unicamente a garantia do direito de livre locomoçao, conforme originalmente 

utilizado no direito inglês. A partir de então, o mandado de segurança foi ganhando 

espaço no direito brasileiro, entretanto, sua utilização na Justiça do Trabalho na0 

ocorreu de plano, encontrando resistência na doutrina e jurisprudência da época, 

somente se transpondo o obstáculo do não cabimento contra atos judiciais, após a 

Constituição de 1946. O instrumento de garantia, fundamental à estrutura do Estado 

Democrático, foi inserido em todas as Constituições Republicanas, salvo a de 1937 

que colocou o mandado de segurança no plano infra constitucional. A Carta de 1988 

ampliou o objeto do mandado de segurança, admitindo, de forma expressa, a 

impetração contra atos de particulares no exercício de atividades do Poder Público. 

3 - Funcionando como meio de controle difuso da constitucionalidade, o 

mandado de segurança tem grande relevância como suporte do ordenamento 

jurídico. Os sistemas de controle de constitucionalidade resumem-se em controle 

concentrado ou por via direta, e em controle difuso ou por via indireta. O México 

exerceu grande influência no direito brasileiro, por conta de seu juicio de amparo, 

especialmente quando da criação do mandado de segurança. A França, com seu 

sistema político de controle de constitucionalidade, possui uma forma de controle 

dos atoç normativos que esbarra no conceito de jurisdição, assim como na Itália, que 

possui o contencioso administrativo, porém, quanto a esta última, apresenta também 



um controle jurisdicional. O direito americano merece destaque pela notável 

influência na criação do controle difuso da constitucionalidade ocorrido na 

Constituição brasileira de 1891. Já o direito alemão, inspirado no modelo austríaco 

de controle, qual seja, pela via direta e de forma concentrada, inspira o sistema 

brasileiro, fazendo com que este (o sistema brasileiro) acolha parte de sua forma, 

definindo-se como um sistema misto de controle de constitucionalidade. 

4 - Previsto na Constituição Federal de 1988 com status de garantia 

fundamental, o mandado de segurança é tido como tal, sem que seja desconstituído 

de sua natureza de ação. O tratamento do constituinte de 1988 ao mandado de 

segurança, bem assim, aos demais direitos e garantias fundamentais imprimiu um 

maior grau de importância política aos mesmos. Foi na Constituição de 1988 que 

surgiu o mandado de segurança coletivo, e foi ampliada expressamente, em nivel 

constitucional, a sujeição passiva do mandado de segurança, podendo alcançar atos 

praticados por particulares no exercício de atividade do Poder Público. 

5 - A natureza jurídica do mandado de segurança, admitida pela doutrina 

majoritária, é de ação civil. Seu processo é cognitivo de rito sumário. Possui lei 

especial que regula seu procedimento e somente subsidiariamente aceita a 

aplicação do Código de Processo Civil. Alguns juristas inserem o mandado de 

segurança num ramo especial do Direito: o direito processual constitucionaI, 

admitindo que as regras de Processo do mandado de segurança emanariam da 

própria Constituição. 

5 - O objeto do mandado de segurança e delimitado pela Constituição 

Federal. Serve para proteção de direito liquido e certo não amparável por habeas 

corpos ou habeas data, quando violentado, potencial ou efetivamente, ilegalmente 

ou com abuso de poder, por ato de autoridade ou de agente de pessoa jurídica de 

direito público ou privado, desde que no exercício de atividade pública. São dois 0s 

requisitos que delimitam o objeto do mandado de segurança, a natureza do direito 

çubjetivo protegido, desde que líquido e certo, e a natureza do ato que cause ou seja 

tendente a causar dano a esse direito. O alcance do mandado de segurança foi 

ampliado pela Constituição de 1988, com a possibilidade de impetração contra atas 



de particulares no exercício de atividade do Poder Publico. A mesma Carta também 

criou o mandado de segurança coletivo, protegendo direitos coletivos da sociedade. 

6 - Principal requisito de admissibilidade e phncipa~ objeto do mandado de 

segurança, o direito líquido e certo é aquele garantido por norma legal ou 

constitucional que encontra-se provado por documentos. Há portanto dois aspectos: 

um de direito, que qualifica o direito, em tese, como subjetivo, logo apto à proteção 

mandamental; e outro de índole meramente fática, ou seja, que os fatos possam ser 

provados documentalmente, fazendo com que se subsuma norma legal e surja 

efetivamente o direito subjetivo apto A proteção. Em síntese, direito liquido e certo 6 

aquele que se prova por documentos, de plano, sem dúvidas quanto sua existência 

e sua extensão. 

7 - O mandado de segurança possui limitações em sua admissibilidade, em 

razão de sua natureza de procedimento extraordinário. O remédio heróico pode ser 

utilizado sempre que não houver outro meio de proteção a direito líquido e certo, 

desde que, a violência a este direito emane dos legitimados a impetração. O 

mandado de segurança não cabe contra ato administrativo que desafie recurso 

administrativo ou judicial Com efeito suspensivo, também não cabe contra ato judicial 

passível de correição. Tal restrição, ora sintetizada leva em conta a doutrina e 

jurisprudência exposta no capitulo que trata sobre a admissibilidade. 

8 - Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do mandado de segurança, 

bastando que seja o titular do direito liquido e certo ameaçáo de lesão ou lesionado, 

OU que prove interesse legitimo, nos termos do art. 3' da Lei no 1.533151. Sujeito 

passivo, no processo do trabalho. será autoridade judiciária trabalhista no exercício 

de jurisdição. Via de regra, 0 impetrado no processo do trabalho é juiz do trabalho. O 

Ministério Público tem participação obrigatória nos processos de mandado de 

segurança, funcionando como custos legis. É obrigatória também a participaçao do 

litisconsorte necessário, sendo este a outra parte na ação trabalhista originária. 

g - A competência para conhecer e julgar mandado de segurança no 

processo do trabalho será do Tribunal Regional do Trabalho, se a autoridade coatora 

for juiz de primeira instância ou juiz do próprio tribunal, ou será do Tribunal Superior 
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do Trabalho se o impetrado for juiz da Corte. A competência para julgar mandado de 

segurança é definida pela qualidade da autoridade coatora elou do órgão a que 

pertença, se o ato impugnado for ato judicial ou administrativo proferido por 

autoridade do Poder Judiciário Trabalhista. ~odavia; com a edição da Emenda 

Constitucional no 45, de 08 de dezembro de 2004, passou a Justiça do Trabalho, 

ante a alteração do art. 114 da Constituição Federal, a deter, também, competência 

para processar e julgar mandado de segurança impetrado por empregador contra 

ato de autoridade fiscalizadora do trabalho quando no exercício desta função. 

10 - A liminar no mandado de segurança tem por efeito trazer ao momento 

de seu deferimento, o próprio provimento final. Tem natureza de antecipaçao dos 

efeitos da tutela. Visa dar efetividade ao mandado de segurança, na medida em que 

o principal requisito para sua concessão é a potencial ineficácia da concessão do 

pedido somente ao final do processo. Outrossim, há muita discussão doutrinaria a 

respeito da natureza da liminar no mandado de segurança. 

11 - A sentença denegatória do mandado de segurança, extinguindo pelo 

mérito ou não o pedido, terá natureza declaratória. A sentença concessiva da 

segurança, especialmente no processo do trabalho, terá natureza mandamental. A 

declaração de anulação do ato impugnado é pressuposto para a emissão da decisão 

mandamental, razão pela qual tem a sentença concessiva de segurança esta 

natureza (mandamental). 

12 - Sendo a competência originária para julgar mandado de segurança de 

segunda instância (TRT) ou da instância especial (TST), da decisão do processo, 

colegiada, caberá recurso ordinário, no prazo de 8 dias para o TST e, no prazo de 5 

dias para o STF. Com a cgmpetência para julgamento de causas entre 

empregadores e órgãos de fiscalização do trabalho, o julgamento se dará por juizes 

singulares, cabendo, na espécie, recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho 

correspondente. 0 s  recursos não possuem efeito suspensivo. possível suspender 

os efeitos da decisão - liminar ou acórdão - através de pedido de suspensão da 

segurança feito pela autoridade coatora ou pela pessoa jurídica de direito público 

que tiver de suportar o ônus da execução da sentença, desde que preenchidos os 

estritos pressupostos do art. 4O da Lei no 4.348164. A decisão liminar do TRT ou TST, 



cabe agravo regimental em razão do principio da devolutibilidade, visto que o 6rgBo 

com competência para apreciar o pedido é o órgão colegiado. Esta posição é, 

infelizmente, ainda minoritária. 

13 - Se o julgamento do mandado de segurança atingir o mérito da 

questão, formará coisa julgada formal e material. Se a decisão não atingir o mérito, 

haver8 unicamente coisa julgada formal, possibilitando o uso de agão ordinhria ou 

de nova impetração, conforme se dispuser ou não de nova prova documental. Pode 

ainda, o juiz, ao chegar ao mérito da causa, constatar não haver direito com 

qualidade de liquidez e certeza, necessitando de produção de provas que não a 

documental, no que denegará a segurança remetendo a parte para que promova 

ação comum. 

14 - A execução do mandado de segurança se dá pela comunicação do juiz 

ao impetrado, por ofício. É execução específica, devendo o impetrado cumprir a 

ordem mandamental sob pena de desobediencia. Não admite a conversão em 

perdas e danos, nem a condenação em dinheiro. 

15 - A eficácia, a rapidez e a precisão do mandado de segurança são 

características predominantes deste instrumento de tão larga aplicação no Direito 

Processual do Trabalho. 
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ANEXO - Legislação histórica 

LEI N. 191 - DE 16 DE JANEIRO DE 1936 
Regula o processo do-mandado de segurança 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faça eaber que o Poder Legielrrtivo decreta e eu eanccions a eeguhte lei : 
Art. 1" Dar-se-á mandado de segurança para defesa de direito certo e incontestavel, arnevado, ou violado, por 
acto manifestamente inconstitucional, ou illegal, de qualquer autoridade. 
Paragrapho unico. Consideram-se actos de autoridades os das entidades autarchicas e de pessoas naturaes ou 
juridicas, no desempenho de serviços publicas, em virtude de delegação ou de contracto exclusivo, ainda quando 
transgridam o mesmo eontrricto. 
Art. 2" O mandado n&o prejudica as acções petitorias competentes. 
§ l0  A decisão do madado de segurança não impede que e parte reitere a defesa de seu direito por acc8o 
competente, nem, por eatii pleiteie effeites patrimaniaes nllo obtidos. 
fj 2" Poderá renovar-se o pedido do mandado sómente; quando a decisão denegatoria lhe não houver apreciado o 
merecimento. 
(/ ae Cabe a mandado da eegurcinçi contra quem executar, mandar ou tentar executar 0 oeto que s tenha 
provocado. 
Art, 3' O direito de requerer mandado de segurança extingue=sa depois da 120 dias, contados da sciancia do acto 
impugnado. 
Art. 4' Não se dará mandado de segurança quando se tratar: 
I, de liberdade de locomoção, exclusivamente; 
11, de acto de que saiba recurso administrativo com effeito suspensivo, independente de cauç80, fiança ou 
deposito; 
111, de questtio puramente política; 
IV, de acto disciplinar. 
Art. 5O Compete processar e julgar originariamente pedido de mandado de segurança; 
1, nos casos de competencia da Justiça Federal: 
a) contra actos do Presidente da Republica, de Ministro de Estado ou de seu presidente - á CBrte Suprema; 
b) contra actos de quaesquer outras autoridades federaes, inclusive legislativas; e do entidades autarchicas, 
institutos ou empresas que dirijam ou explorem serviços creados e mantidos ou delegados pela União - aos 
tribunaes ou juizes federaes de primeira instancia; 
c) contracto de juiz ou tribunal federal, ou ao seu presidente - ao mesmo juiz, ou ao tribunal pleno; 
11, nos casos de competencia de Justiça Eleitoral, aos tribunaes e juizes designados nas leis de sua organizaçb; 
111, nos casos de competencia da Justiça local: 
a) contra actos das autoridades determinadas na lei de, organizaçiio judiciaria - d CBrte de Appellação. Quando o 
acto impugnado f6r da CBrte de Appellação, de alguma de suas Camaras, ou de seu presidente, ou de outro juiz, 
será competente o tribunal que a lei de organização judiciaria determinar; 
b) nos demais casos - ao juiz competente do civel. 
Paragrapho unico. No Districto Federal e no Territorio, do Acre, será competente a propria Corte plena, nos 
casos mencionados na parte final do no 111, a. 
Art. 6" Só o titular de direito certo e incontestavel, amençado ou violado, poderh, por pessoa habilitada na forma 
do decreto no 20.784, de 14 de novembro de 1931, com as modificações ulteriores, requerer mandado de 
segurança. 
fj l0 Sempre que o direito ameaçado ou violado soja: certo e incontestavel, mas não se tenha individualizado 
titular respectivo, cabendo, indeterminadamante, a uma mais dentre determinadas pessoas, qualquer destas 
podera votar mandado de segurança para que o mesmo direito seja garantido a alguma dellas. 
ij 20 Quem tiver o seu direito corto e incontestavel, ameaçado ou violado, em consequencia de ameaça ou 
violação feita a direito igualmente certo e incontestavel de terceiro, poderá notificar, opportunarnente, esse 
mesmo terceiro para que impetre mandado de segurança, afim de salvaguardar seu direito, sob pena de responder 
pela plena indemnização das perdas e damnos decorrentes da omissão. 
Art. 7' A petição inicial, em tres vias, conterá : 
a) o nome, o estado civil, a profiss8o e o domicilio do, impetrante; 
b) exposiçiío circumstanciada do facto; 
c) demonstração de ser o direito allegado certo e incontestavel; 
d) indicação precisa, inclusive pelo nome, sempre que possivel, da autoridade a quem se attribua o acta 
impugnado; 

' e) referencia expressa, ao texto constitucional ou legal que se funde o direito ameaçado ou violado por aquelle 
acto: 



f) o pedido de garantia ou de restauração do direito. 
5 1" Dever-se-á instruir a petição, quando necessaria com documentos probatorios do direito allegado e da sua 
ameaça ou violação. A' segunda e á terceira vias da petição inicial juntará o requerente copias authenticas de 
todos o documentos. 

2" Se o requerente afirmar que documento, necessario á prova de suas allegações, se acha em repartição 
publica, ou em poder de autoridade, que lhe não dê a certidão respectiva, o juiz requisitará, por oficio, a sua 
exhibição, em original ou em copia authenticada, no prazo, que fixar, de 3 a 8 dias, uteis. Se a autoridade, 
indicada pelo requerente fôr a coactora, a requisição se fará no mesmo ofticio em que se Ihe pedirem 
informações; se se tratar de outra autoridade a requisição lhe será dirigida,preliminarmente, aguardando-se a 
decisão do incidente para se pedirem informações nos termos do art. 8O, 5 1°. 
5 3" Nos casos do paragrapho precedente, se a autoridade não attender á requisição, poderá o impetrante, nos tres 
dias subsequentes á terminação do prazo fixado, requerer, nos mesmos autos, justificação, por testemunhas, do 
allegado, com citação do Ministerio Publico e dos representantes da pessoa juridica de direito publico 
interessada, e da pessoa ou entidade a que attribua o acto impugnado. A justificação não exclue outras 
diligencias que o juiz possa determinar, nem elide a responsabilidade da autoridade a que se fizera a requisição. 
5 4" Sempre que a autoridade enviar copia do documento, ou fôr por ella extrahida em juizo, o impetrante pagará 
os emolumentos que seriam devolvidos pela certidão. 
Art. 8O A inicial será desde logo indeferirda quando não fôr caso de mandado de segurança ou Ihe faltar algum 
dos requisitos desta lei. 
5 1" Conhecendo do pedido, o juiz immediatamente: 
a) mandará citar o coactor, por oficial do juizo, ou por precatoria, afim de Ihe ser entregue a segunda via da 
petição inicial, com a respectiva copia dos documentos; 
b) encaminhará, por oficio, em mão do oficial do juizo pelo correio, sob registo, ao representante judicial, ou, 
na falta, ao representante legal de pessoa juridica de direito publico interno, interessada no caso, a terceira via da 
petição inical com a respectiva copia dos documentos. 
5 2" Se se tiver juntado aos autos documentos requisitado a forma do art. 7O, $ 2O, ou prestado a justificação 
autorizada pelo art. 7O, 5 3", serão annexadas á segunda e á terceiras da petição inicial, copias extrahidas pelo 
escrivão, dessas mesmas peças. 
5 3" Na contraf6 de citação, a que se refere a letra a do 5 1°, assim como no oficio de que trata a letra b do 
mesmo paragrapho, será fixado o prazo de dez dias uteis, que correrá em cartorio, depois de juntar-se aos autos a 
contra e o recibo do officio, para apresentação da defesa e das informações reclamadas. 
tj 40 Quando o destinatario do oficio recusar recebel-o ou dar-lhe recibo, o oficial do juizo, que tenha sido 
portador da mesmo oficio, ou o f~nccionario postal competente certificará o occorrido; e a certidão será junta 
aos autos para os effeitos do paragrapho precedente. 
5 50 ~ o g o  que expedir o oficio de que trata 0 5 1°, o escrivão juntará aos autos copia authenticada do mesmo. 
5 6" Findo o prazo do 5 3", o escrivão fará 0s autos CO~C~USOS,  com as allegações e informações recebidas, ou se 
ellas. 
$70 Se,  elas informações, o juiz verificar que 0 actor foi ou vae ser praticado por ordem do autoridade que, pela 
sua hierarchia, esteja sujeita a outrajurisdicção, mandará remetter o processo ao juiz do trihunal competente. 
5 8O O juiz proferirá o julgamento dentro em cinco dias depois que receber os autos. 
8 90 ~ u a n d o  se evidenciar, desde logo, a relevancia do fundamento do pedido, e decorrendo do acto impugnado 
lesão grave irreparavel do direito do impetrante, poderá o juiz, requerimento do mesmo impetrante, mandar, 

sobreestar ou suepender 0 acto alludido. 
Art. 9O Serão representados: 
a) a União, na Corte Suprema, pelo Procurador Geral da Republica; na Justiça eleitoral e na Justiça militar, pelo 
orgãos do Ministerio Publico respectivos; nos demais juizo e tribunaes, pelo Procurador Seccional que for 
designado - na Justiça federal, pelo juiz do feito, e, nas Justiças íocaes pelo Procurador da Republica; 
b) 0s Estados e os Municipios, em primeira e em segunda instancias, na conformidade das leis respectivas; 
c) o Districto Federal, em qualquer instancia, por seu procuradores, na forma da legislação em vigor. 
Art. 10. Julgando procedente o pedido, 0 Juiz: 
a) transmittirá, em oficio, por mão do oficial do juizo ou pelo Correio, sob registro, o inteiro teor da sentença a 
representante legal da pessôa, juridica de Direito publico interno, interessada, e no caso do art. 1°, paragrapho 
único tambem ao representante legal da pessoa que praticou O acta impugnado ; 
b) f& expedir, incontinenti, como titulo executorio e favor de que o impetrou, o mandado de segurança, 
deteminando as providencias especificadas na sentença contra ameaça ou a violencia. 
Paragrapho unico. Recebendo a copia da sentença, o representante da pessoa juridica de direito publico, sob pena 
de responsabilidade, ou, no caso do art. 1°, paragrapho U ~ ~ C O  representante da pessoa que praticou o acta 
impugnado, sob pena de desobediencia, dará immediatarnente as providencia necessarias para cumprir a decisão 
judicial. 



Art. 11. Cabe recurso dentro em cinco dias, contados, da intimação, da decisão que indeferir "in limine" o 
pedido ou que, afinal, conceder ou denegar o mandado. O recurso não terá effeito suspensivo, subindo, porém, 
nos proprios autos originarios. 
Art. 12. O recorrente e o recorpido terão, successivamente, pela pessoa juridica de direito publico interno 
interessada, ou pelo coactor. 

1" Conclusos os autos, em seguida, ao juiz, em quarenta e oito horas, mãnterá elle, ou, não, a decisão recorrida, 
mandado que, num ou noutro caso, subam os autos á instancia superior, sem mais allegações. 
5 2" Para a Côrte Suprema caberá recurso ordinario nos casos do art. 76, no 2,II, a, b, e recurso extraordinario 
nos do mesmo art. no 2,111. 
Art. 12. O recorrente e o recorrido terão successivamente, por tres dias cada um, vista dos autos, afim de 
offerecerem allegações e documentos. 
5 1" Conclusos os autos, em seguida, ao juiz, ou quarenta e oito horas, manterá elle, ou não, a decisão recorrida, 
mandando que, num ou noutro caso, subam os autos á instancia superior, sem mais allegações. 
5 2" Recebidos os autos na instancia superior, serão preparados, dentro em cinco dias uteis, pena de deserção, e 
immediatamente distribuidos e conclusos ao relator designado. Este os apresentará em mesma na primeira sessão 
subsoquente, procedendo-se ao julgamento. 
5 3" Quando a decisão da instacia superior conceder o mandado, ou confmar o de que fi3ra suspensa a 
execução, proceder-se-á na conformidade do art. 30; quando o cassar, logo se fará a communicação a que se 
refere o mesmo artigo, expedindo-se contramandado para intimação do imperante o do coactor; quando 
confirmar a concessão do mandado, já expedido, far-se-á apenas a communicação, dos termos já alludidos. 
5 4" Resalvado o recurso extraordinario, quando cabivel, a decisão do recurso sómente se poderão oppôr 
embargos da declaração. 
Art. 13. Nos casos do art. 8", 5 9O, e art. 40, poderá o Presidente da Côrte Suprema, quando se tratar de decisão 
da Justiça Federal, ou da Côrte de Appellação, quando se tratar de decisão da justiça local, a requerimento do 
representante da pessoa juridica de dircito publico interno interessada, para evitar lesão grave á ordem, á saude 
segurança publica, manter a execução do acto impugnado até ao julgamento do feito, em primeira ou em segunda 
instancias. 
Art. 14. Nos casos de competencia originaria da Côrte Suprema ou da Côrte de Appellação, caberá ao relator 
designado a instrucção do processo, procedendo-se ao julgamento em Côrte Plena. 
Art. 15. Em caso de urgencia, o pedido de mandado de segurança, com os requisitos desta lei, poderá transmittir- 
se por telegramma, ou radiogramma, bem assim as communicações, mandados e quaesquer determinações de 
juiz ou Côrte. 
íj l0 Os originaes serão sempre apresentados á agencia expedidora com as firmas reconhecidas por tabellião da 
localidade, e, esta circumstancia declarada no despacho. 
5 2" Quando o mandado fôr transmittido por telegramma ao juiz competente da localidade, este fará autuar o 
telegramma e expedir outro mandado, em que se transcreverá o teor daquelIe, afim de ser cumprido por oficiaes 
do Juizo. I 
5 3" Quando requerido por telegramma o mandado, caberá ao escrivão do feito extrahir copias do mesmo I 

telegramma para os fins do art. 8", 5 1" a, b. 
Art. 16. O processo do mandado de segurança prefere qualquer outro, salvo o habeas corpus; pôde iniciar-se e 
correr em férias, e admitte a intervenção de terceiro como as sistente de qualquer das partes. 
Art. 17. Os prazos ou termos estabelecidos nesta lei são continuos e improrogaveis e a transgressão ou 
inobservancia de qualquer delles, além, das communicações estabelecidas nas leis de processo, acarretará, para o 
juiz, escrivão e representantes do Ministerio Publico, a pena de suspensão de suas funcções até sessenta dias. 
paragrapho unico. Os prazos fixados para apresentação de documentos (art. 7O, 5 2") ou para prestação de 
informaqão (art. 8O, 5 3O), poderão ser ampliados pelo juiz, até o triplo, attendendo a dificuldade, ou demora, 
notoria de communicações, ou a outras circumstancias especiaes que reconheça. 
Art. 18. Esta lei será communicada por telegramma ao Governadores e Interventores dos Estados, afim re ser 
immediatamente publicada em todo o Paiz. ,/ 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1936, 1 15" da Independencia e 48" da Republica. 

GETULIO VARGAS. 
Vicente Ráo. 



DECRETO-LEI N. 6 -DE 16 DE NOVEMBRO DE 1937 

Dispde sdbre a extinçdo da Justiça Federal e o andamento das causas 
em curso, e dá outras providências 

O Presidente da República, no exercício da atribuição que lhe confere o ârt. 180, da Constituiçb Federal e para 
execução do disposto nos arts. 107 e 185 da mesma Constituição, 
DECRETA: 
Art. 1" Ficam extintos os cargos de juizes federais dos Estados, do Distrito Federal e do Território do Acre e os 
dos respectivos escrivães e demais serventuários. 
Art. 2" Os recursos interpostos das sentenças interlocutórias ou definitivas proferidas pelos mesmos juizes serao 
encaminhados dentro do prazo de 15 dias aos tribunais de apelação ou, nos casos dos art. 101, 11, n. 2, da 
Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, por intermédio dos respectivos Presidentes. 
Art. 3" Os feitos civeis ou criminais, em que não houver sido proferida sentença, sedo remetidos, dentro em 10 
dias, aos Presidentes dos tribunais de apelação dos Estados, do Distrito Federal ou do Território do Acre, 
conforme a circunscrição donde provierem, para serem distribuidos aos juizes de 1" instflnçia das varas çíveis OU 
criminais, conforme a espécie e observadas as regras gerais de competdncia prescritas na legislação local, 
ressalvado, entretanto, o que dispõem os arts. 9" c 10" dêste decreto e, os arts. 107 e 108 da Constituição. 
Parágrafo único. A remessa de que trata êste artigo será feita, dentro do prazo máximo de 30 dias, sob a direç8o e 
responsabilidade do juiz da vara respectiva, o qual mandará organizar relações em separado, em duas vias, dos 
processos cfveis, fiscais e penais, rubricadas pelo escrivfío, e pelo juiz uma das quais, com o recibo da autoridade 
que as houver recebido, ficar4 com aquele. Neste trabalho, ser80 os escriv8es auxiliados, sob pena de 
desobediência, pelos serventuários designados pelo juiz. 
Art. 4" Aos tribunais competentes (Constituiq80 Federal, artigos 107 e 108) dos Estados do Distrito Federal ou 
do Território do Acre, conforme a circunscriç80 territorial de onde provieram e a natureza da causa, dentro do 
prazo de I5 dias ser80 remetidos, mediante despacho dos relatores ou do presidente, quando ainda n&o 
distribuídos, os feitos clveis e criminais, que se encontram na côrte Suprema aguardando julgamento, 
8 le  Excêtuam-se: 
a) os que já tiverem o "visto" de um ou mais ministros em exercício; 
b) os embargos opostos a acórd8os da mesma CBrte Suprema, nos termos do art. 6" da presente lei, quando 
recebidos por aerem Caneiderados relevantes, de conformidade com o art. 9" fi 1°, do decreto n. 20.106, de 13 de 
junho de 1931, 
1 2 O  No julgamento dos feitos mencionados no j l 0  se observar6 o seguinte: 
a) as apelações e recursos extraordinários serão julgados com o "visto" do relator ou o do primeiro revisor, que, 
na falta daquele, funcionará como relator, dispensada a revisão; 
b) os embargos opostos aos julgados efetuados na forma da letra a ddste parágrafo obedecer80 ao processo 
comum; 
c) as apelações interpostas antes da vigência do art. 3" da lei n. 5.449, de 16 de janeiro de 1928, nos casos ali 
previstos serio julgados como agravos, observado o disposto na letra a deste parágrafo. 
5 3" No julgamemto das causas observar-se-h, quanto possivel, e sem prejuízo do serviço, a ordem de 
antiguidade. 
Art. 5O Todos os feitos da competência do Supremo Tribunal Federal serão julgados por turmas de cinco juizes, 
revogado o artigo 3" do decreto n. 19.656, de 3 de fevereiro de 193 1. 
8 10 AS turmas funcionarão separadamente, no mesmo dia ou em dias diferentes, na forma prescrita pelo 
regimento interno. 
§ 2" O Supremo Tribunal Federal determinará quais os ministros que deverão compor cada uma das turmas. 
Art. 6" Admitem-se embargos para o tribunal pleno dos julgamentos das turmas: 
I, qnando o acórdão embargado não confirmar por unanimidade a decisão recorrida; 
11, quando, embora não se verifique unanimidade no julgamento, o acórdão embargado: 
a) deixar de aplicar, por inconstitucional, lei ou ato do Presidente da República (Constituição, art. 96); 
b) estiver em manifesta divergência com a jurisprudência do Tribunal Pleno ou da outra turma; 
111, nos casos de recurso extraordinário, sempre que o Tribunal resolva entrar no conhecimento da questão 
federal, que deu lugar à interposição do recurso. 
§ 1" Cada uma das turmas julgará os embargos de declaração opostos aos respectivos acórdãos; 
4 2" Os embargos aos acórdãos mencionados em o n. I dêste artigo só serão processados se o tribunal pleno os 
declarar relevantes na, forma do art, 9", $0 1" e 2" do decreto n. 20.106, de 13 junho de 193 1. 
Art. 7" Compreende-se na competência CIO Supremo Tribunal federal o julgamento das ações rescisórias e dos 
embargos à execução, infringentes ou de nulidade dos ac6rdãos por êle proferidos ou confirmados, ainda que 

. intentadas aquelas e opostos êstes na vigência da nova Constituição. 



Art. 8" Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão substituidos pelos desembargadores do Tribunal de 
Apelação do Distrito Federal, na ordem de antiguidade. 
5 1" Só se convocarão desembargadores para substituição de ministros, quando alguma das turmas ficar reduzida 
a menos de quatro juizes em exercício, ou faltar número para as deliberações do Tribunal pleno. 
$2" Os desembargadores que, com assento no Supremo Tribunal Federal, puzerem o seu "visto" em algum feito, 
serão convocados para intervir no julgamento ainda que tenham deixàdo a substituição. Ficará, neste caso, 
excluido o ministro substituído, salvo se a sua intervenção não ocasionar excesso do ndmero legal de Juizes. 
Art. 9" São criados no Distrito Federal, três varas de juizes de direito dos Feitos da Fazenda Pdblica, 
compreendida entre estas a do atual Juizo dos Feitos da Fazenda Municipal, que, como tal, fica extinta. 
Parágrafo único. A êstes juízes compete exclusiva e privativamente, por distribuição alternada, processar e julgar 
os executivos fiscais e os demais feitos em que a Uni80 Federal, no Distrito Federal, ou a Fazenda Municipal, for 
interessada como autora, ré, assistente eu opoente, com recursos para o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal 
de Apelação do Distrito Federal, de conformidade com as disposições da Constituição Federal. 
Art. 10 São criados, na Justiça Local do Distrito Federal, três cargos de escrivão sob a designação de 1°, 2" e 3" 
oficios a cujos cartórios serão remetido, independente de nova distribuição, os autos das causas civeis em 
andamento nos cartórios correspondentes das extintas varas federais. 
Parágrafo único. Ficam mantidos os cart6rios atuais do Juizo dos Feitos da Fazenda Municipal sob a designação 
de 4" e 5" oficios, correspondentes às designações atuais de 1" e 2" ofícios, e criados dois ofícios dc 
distribuidores, sob a designarão de 9" e 100 oficias, o primeiro para as causas da Fazenda Nacional e o segundo 
para as da Fazenda Municipal. 
Art. 1 1 Fica extinto o cargo de Juiz substituto dos Feitos da Fazenda Municipal e seus suplentes. 
Art. 12 Os processos de inflações de leis e regulamentos municipais do Distrito Federal, que não tiverem sido 
julgados até a presente data, serão devolvidos à Administração Municipal, perante a qual será, interposta, em 
grau de recurso e dentro do prazo de 30 dias, que lhes serh assinado por edita1 publicado no jornal encarregado 
das publicações oficiais da Prefeitura do Distrito Federal, a defesa que assistir ás partes a quem toram impostas 
as multas, acompanhadas ou não da prova de que dispuzerem. 
Parágrafo único. Se, não obstante, a multa for mantida pela autoridade administrativa, esta inscreverá a dívida e 
remeterá a certidão h Procuradoria dos Feitos da Fazenda Municipal, para cobrança judicial mediante processo 
executivo fiscal, nos têrmos da legislação vigente. 
Art. 13 Fica suspenso o curso do prazo da prescrição das ações penais aforadas na Justiça Federal, desde a data 
da promulgação da Constituição; êste prazo continuará a correr logo que hajam entrado no Cartório do Juizo 
competente os processos respectivos. 
Art. 14 Ficam suspensos os prazos e demais têrmos processuais das causas em curso na Justiça Federal, desde a 
data da promulgação da Constituição, recomeçando a correr no Juizo para onde houver sido remietido o feito, 
depois de publicada a noticia da remessa no órgão oficial e de assinado em audiência o prazo restante computado 
de acordo com a lei anterior. 
Art. 15 As revisões criminais serão processadas e julgadas: 
a) pelo Supremo Tribunal Federal quanto ás condenações proferidas por êle próprio e pelo extinto Supremo 
Tribunal da Justiça Eleitoral; 
b) pelo Supremo Tribunal Militar quanto às proferidas pela Justiça Militar; 
c) pelos Tribunais de Apelação nos demais casos. 
Art. 16 Continua em vigor o remédio do mandado de segurança, nos têrmos da lei n. 191 de 16 de janeiro de 
1936, exceto a partir de 10 de novembro de 1937, quanto aos atos do Presidente da República e dos ministros de 
Estado, Governadores e Interventores. 
Parágrafo único. Os mandados de segurança contra atos das demais autoridades federais são, no Distrito Federal, 
da competência de um dos três juizes da Fazenda Pública, a que se refere o art. 9" desta lei, e, nos Estados e 
Territórios, dos juizes da Capital a quem couber o feito nos têrmos do art. 108 da constituição Federal. 
Art. 17 Os procuradores da República perante a extinta Justiça Federal, abolidas quaisquer distinções entre as 
atribuições que lhes competiam, conforme a lei anterior, passarão a exercê-las em primeira instância, nas causas 
em que a União for interessada, como autora, ré, assistente ou opoente. 
§ l0  Ficam, porém, mantidas as funções especializadas que atualmente competem ao procurador da Propriedade 
Industrial. 
ij 2" Ficam extintos os cargos de procurador dos Feitos do Ministério da Educação e Saúde Pública e seus 
adjuntos; ficando os seus titulares em disponibilidade, nos têmos do art. 182 da Constituição e passando as 
respectivas funções a serem exercidas pelos procuradores da República e seus adjuntos. 
Art. 18 As Justiças dos Estado do Distrito Federal o do Território do Acre, enquanto não forem promulgados os 
códigos de Processo Civil e Criminal, aplicarão a legislação local vigente no processo e julgamento das causas 
até então da competência da Justiça Federal salvo quando regidas por leis éspeciais. 

. Art. 19 Nas Causas fiscais de valor inferior a dois contos de réis, s6 haverá recurso, nos têrmos do art. 101,II, 2, 
"a" e art. 109 e seu parágrafo único, se a União fôr vencida ao todo ou em parte 



Parhgrafo único. Se a decição envolver matéria constitucional o juiz recorrer8 "ex-oficio". 
Art. 20 Os juizes, escrivães demais serventuhrios, titulares efetivos de cargo da extinta Justiça Federal e do Juizo 
dos Feitos da Fazenda Minicipal, poderão ser nomeados, independentemente dh qualquer formalidade, para os 
cargos correspondentes criados na presente lei. 
Art. 2 1 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 22 Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1937,116" da Independencia e 49' da República. 

GETULIO VARGAS. 
Francisco Campos. 
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