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Aula 01 

 

 

1. CONCEITO DE MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Vamos iniciar o estudo do mandado de segurança, à luz das modificações trazidas pelo Novo 

Código de Processo Civil (NCPC), partindo de seu conceito: “o mandado de segurança é uma ação civil de 

rito sumário especial que se destina a afastar lesão a direito subjetivo individual ou coletivo, por meio de 

ordem corretiva ou preventiva de ilegalidade ou de abuso de poder dirigida a autoridade pública ou a quem 

fizer suas vezes ou a ela for equiparada”. Temos então que o mandado de segurança é: 

 

(a) uma ação civil, independentemente do ambiente em que fora impetrado, de modo que mesmo que 

seja impetrado contra uma ação judicial em um processo penal, o mandado de segurança 

continuará a ser uma ação civil; 

(b) essa ação é ainda caracterizada por ser submetida a um rito sumário especial, regrado em 

legislação extravagante, no caso, a Lei n°. 12.016/2009, sendo que esse rito é mais do que sumário, 

é muito célere, em função de diversas características que serão estudas; 

(c) por fim, o objetivo desta ação é combater ilegalidades praticadas por autoridade pública ou quem 

fizer as suas vezes. 

 

 

2. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Posto isto, temos que o mandado de segurança possui uma série de requisitos, sendo previsto 

no art. 5°, LXIX e LXX da Constituição Federal (CFRB). Nesse sentido, o mandado de segurança é uma ação 

com status constitucional, podendo citar ainda como outros exemplos desse tipo de ação o habeas corpus, 

o habeas data, o mandado de injunção. Desse modo, podemos concluir que o legislador ordinário não pode 

suprir o mandado de segurança do ordenamento jurídico brasileiro, posto que ele esteja arrolado no art. 5° 

da CFRB, sendo considerado uma garantia fundamental do cidadão e, portanto, cláusula pétrea, ou seja, 

cláusula imodificável do texto constitucional, conforme o art. 60, §4°, IV, também da CFRB. Fazemos notar 

que nem mesmo será possível deliberar emenda constitucional que tenha objeto reduzir o alcance desse 

instituto, padecendo de inconstitucionalidade a própria deliberação. 
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Assim exprime o citado art. 5°, LXIX, da CFRB: “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

”. Então vocês podem observar que os requisitos para o cabimento do atribuições do Poder Público

mandado de segurança são extraídos do próprio texto constitucional: (a) o direito líquido e certo; (b) ato de 

autoridade ou pessoa que fizer às vezes de autoridade; (c) ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, ato 

coator. Logo, iremos estudar o regramento do mandado de segurança sempre à luz do texto constitucional. 

 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Muito se discute no direito brasileiro sobre a classificação do mandado de segurança dentre as 

diferentes espécies de ação de conhecimento. Fazendo uma consideração inicial sobre este ponto, temos 

que a classificação é uma ferramenta intelectual optada por cada um, não existindo ferramenta 

inadequada, mas só ferramenta mais útil e menos útil. Ou seja, a classificação é ferramenta do doutrinador, 

da academia. Por que os institutos são classificados? São para serem mais bem compreendidos, de modo 

que são agrupados com base em similitudes que ostentem, para serem estudados conjuntamente. No 

plano jurídico, então, a classificação permite o estudo isolado, mas depois se deve voltar ao todo, pois o 

direito é uno. Dito isto, não é necessário se preocupar com a classificação de um ou outro autor específico, 

sendo que a repercussão prática disso é baixa. 

Dito isto, temos que há autores que distinguem as ações de conhecimento: (a) as ações 

meramente declaratórias; (b) as ações constitutivas; (c) e as ações condenatórias. Mas há ainda aqueles 

que agregam aqui (d) as ações mandamentais e (e) as ações de execução lato sensu, como Pontes de 

Miranda, que fazia essa classificação quinaria.  

Pois bem, o critério utilizado pela doutrina para dividir as ações nas três primeiras é o tipo de 

provimento almejado pelo autor. Dessa maneira, se o provimento do autor se resume à declaração ou não 

da autenticidade de um documento, seria uma ação de conhecimento meramente declaratória. Se para 

além da declaração de uma relação jurídica, o autor almeja a constituição de uma situação jurídica nova ou 

a desconstituição de uma situação jurídica previamente constituída, teremos uma ação de conhecimento 

constitutiva. Agora, se o autor pretende que o réu seja condenado a uma prestação de dar ou de fazer, nós 

teremos uma ação de conhecimento condenatória, a qual, teoricamente, seria a única ação que 

comportaria a execução. 

Todavia, como dito, alguns autores incluem a ação mandamental e a ação de execução lato 

sensu nesta classificação, como categorias independentes, com base na maneira como seria dado o 

provimento jurisdicional. Esses autores entendem que a ação mandamental seria uma categoria a parte, 

pois o juiz não apenas decidiria o conflito de interesses, mas como também expediria no próprio ato uma 

ordem de cumprimento imediato, do que resultaria essa característica de pronta realização prática da 

decisão mandamental a conferir-lhe autonomia dentre as espécies de ação. No caso da execução lato 

sensu, embora o juiz não expedisse uma ordem de cumprimento imediata, na própria decisão ele indicaria 

os mecanismos de coerção para o cumprimento daquela ordem.  
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Nesse sentido, a crítica que se faz a essa classificação é exatamente que ela muda o critério de 

classificação: nos três primeiros, é com base no provimento almejado pelo autor; nos dois últimos, com 

base na maneira como esse provimento é efetuado na prática, entregue efetivamente. Desse modo, muitos 

autores não reconhecem por conta disso, outros reconhecem, é uma questão de gosto, sem maior reflexo 

prático. De qualquer modo, para aqueles que não reconhecem o mandado de segurança como uma 

categoria autônoma, o mandado de segurança será, a depender do caso, uma ação meramente 

declaratória, uma ação constitutiva ou uma ação condenatória. Vejamos exemplos. 

Assim, o mandado de segurança preventivo, que é impetrado diante uma ameaça de lesão a 

direito, basicamente, é uma ação meramente declaratória, na medida em que não há um ato próprio a ser 

desconstituído, tendo em vista que não foi praticado, só está anunciado. Qual é o objetivo do mandado de 

segurança preventivo? Que o juiz declare que não existe relação jurídica que autorize a autoridade pública 

a praticar aquele ato, isto é uma ação meramente declaratória. Já as ações constitutivas são aquelas que 

buscam a constituição ou a desconstituição de situações ou atos previamente constituídos, sendo que o 

mandado de segurança repressivo é, em via de regra, uma ação constitutiva ou constitutivo negativa ou 

desconstitutiva, pois nele se pede a anulação do ato coator. Por fim, vejam o exemplo de um mandado de 

segurança no qual o indivíduo requereu uma certidão negativa de débito e a administração tenha se 

recusado a expedir a certidão, de modo que tal indivíduo impetra um mandado de segurança, pedindo ao 

juiz que obrigue a autoridade coatora a emitir a certidão almejada, sendo um mandado de segurança de 

feição nitidamente condenatória.  

 

 

4. LEGISLAÇÃO APLICADA AO MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Nesse ponto, destacamos que a especificidade do mandado de segurança está muito mais no 

rito, do que propriamente na ação, inclusive o mandado de segurança pode provocar litispendência e coisa 

julgada, posto que a sua especificidade esteja no rito, que é um rito especial, previsto em lei especial. Ora, 

se um indivíduo impetra um mandado de segurança pedindo determinado provimento em face de certa 

pessoa jurídica e tenho meu pedido julgado improcedente, não posso ofertar uma ação pelo procedimento 

comum, com o mesmo pedido e em face da mesma pessoa.  

O mandado de segurança é regido primordialmente pela Lei n°. 12.016/2009, sendo 

subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, naquilo que não confronte com norma especial ou com a 

essência jurídica desse instrumento, isto é, quando houver uma lacuna indesejada ou quando o legislador 

não abraçou na lei especial. A verdade é que às vezes a lei especial não precisava trazer certos 

regramentos, pois já estavam no regramento geral. Assim, para se observar se deve ou não uma norma do 

NCPC ser aplicada ao mandado de segurança, deve-se verificar se esta norma está em conforme ao espírito 

da Lei n°. 12.016/2009, a sua essência.  

 Deste modo, o espírito da lei do mandado de segurança é a celeridade, o procedimento tem 

por característica principal é a celeridade. Isso é extraível do art. 20, da Lei n°. 12.016/2009: “Art. 20. Os 

processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos 

judiciais, salvo habeas corpus. § 1o  Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira 
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sessão que se seguir à data em que forem conclusos ao relator. § 2o  O prazo para a conclusão dos autos 

”. Ou seja, o mandado de segurança tem uma prioridade quase que não poderá exceder de 5 (cinco) dias

absoluta de processamento e de julgamento, com esta sendo majorada no caso de mandado de segurança 

com liminar deferida, conforme se vê no art. 7°, §4°, da citada lei: “Art. 7o  Ao despachar a inicial, o juiz 

”.  ordenará: § 4o  Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento

No mandado de segurança, o texto constitucional não prevê imunidade quanto à taxa 

judiciária, o constituinte previu que as ações de habeas corpus, de habeas data e ação popular (salvo má-

fé), são ações imunes à incidência de taxas, o cidadão pode impetrar essas ações, sem estar obrigado a 

recolher taxa judiciária. O mandado de segurança não, de modo que para efeitos de taxa judiciária, é como 

se fosse uma ação civil comum.  

Ademais, como o mandado de segurança é uma ação como outra qualquer, tem que ter o 

valor da causa. O valor da causa é elemento da petição inicial, e aí será aplicado o código de processo civil, 

quando exige que a petição inicial, no seu art. 291, contenha o valor da causa e este, evidentemente, está 

relacionado ao conteúdo econômico do pedido. O valor da causa é importante, pois serve de base para 

cálculo, por exemplo, à fixação de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, a qual está prevista 

no art. 77, §2°, do NCPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


