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SUMÁRIO: Introdução; 1. Aspectos Históricos; 1.1 Mandado de Segurança: uma perspectiva           
histórica; 1.2 A origem da duração razoável do processo; 2. Aspectos relevantes; 2.1             
Mandado de segurança; 2.2 Duração razoável do processo; 2.3. Relação entre a duração             
razoável do processo e o mandado de segurança: sob a ótica da proteção dos direitos               
fundamentais. Conclusão; Referências Bibliográficas. 
 

RESUMO: O estudo trata os pontos legislativos, jurisprudenciais e teóricos do direito            
fundamental à duração razoável do processo no mandado de segurança, com foco no papel do               
Estado na efetivação do referido direito constitucional. Destaca-se o art.5, LXIX e LXXVIII e              
discute-se a possibilidade de perecimento da proteção ao direito líquido e certo pela             
incompatibilidade do processo do mandado de segurança com a morosidade da justiça,            
principalmente, do Poder Judiciário. Realiza-se a contextualização do mandado de segurança           
e da razoável duração do processo no panorama brasileiro. Para tanto, resume-se os principais              
aspectos dos dois direitos fundamentais. Por fim, aborda-se as jurisprudências relacionadas ao            
tema, com destaque para a delonga do processo de mandado de segurança, de forma a               
demonstrar a inadequação à razoável duração do processo, imposta pela Constituição. 
 
Palavras-chave: Direito, Mandado de Segurança, Duração Razoável do Processo.  
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ABSTRACT: The study deals with the legislative, jurisprudential and theoretical aspects of            
the fundamental right to the reasonable duration of the writ of mandamus, focusing on the role                
of the State in the implementation of said constitutional right. It stands out the art.5, LXIX                
and LXXVIII and it discusses the possibility of perishing of the protection to the net right and                 
certain by the incompatibility of the process of the order of security with the slowness of the                 
justice, mainly, of the Judiciary Power. The contextualization of the writ of mandamus and              
the reasonable duration of the process in the Brazilian panorama is carried out. To that end,                
the main aspects of the two fundamental rights are summarized. Finally, it addresses the              
jurisprudence related to the topic, highlighting the deluge of the writ of mandamus of security,               
in order to demonstrate the inadequacy to the reasonable length of the process, imposed by the                
Constitution. 
 
Keywords: Right, Security Mandate, Reasonable Duration of the Process. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O estudo investiga os principais desdobramentos jurídicos acerca da efetivação do           

direito fundamental à razoável duração do processo no mandado de segurança no Brasil.             

Conforme determina a Constituição vigente, em seu art.5, desde 1988 o mandado de             

segurança é expresso direito fundamental do cidadão e, também a razoável duração do             

processo, desde 2004. 

A efetivação de tais direitos merece atenção. Percebeu-se a necessidade de reunir e              

organizar as informações relevantes sobre o tema, com ênfase na proteção do direito em              

questão.  

O objetivo principal é realizar uma análise teórica, legislativa e jurisprudencial sobre o             

direito fundamental à razoável duração do processo no mandado de segurança, o que foi              

concretizado através desta pesquisa bibliográfica, qualitativa e parcialmente exploratória.  

O problema jurídico – morosidade judiciária influencia no direito fundamental - recai            

em uma análise da incompatibilidade do direito fundamental à duração razoável do processo             

no mandado de segurança com a morosidade da justiça. Observou-se o crescente interesse             

pelo tema da efetivação de tal direito. A partir de então, resta definir se esse respaldo                

constitucional é suficiente para garantir ao cidadão tal prestação por parte do Estado.  

O primeiro capítulo está dedicado à uma perspectiva histórica do mandado de            

segurança e do princípio da razoável duração do processo. Por isso, são abordados itens como               

as principais raízes do mandado e a sua evolução legislativa. Também é realizada a              

contextualização da razoável duração do processo por meio de uma análise sobre princípios.             

Dessa forma possibilita-se maior compreensão do capítulo seguinte.  

No segundo capítulo são apresentados conceitos essenciais sobre o tema em discussão.            

As principais características do mandado de segurança e do princípio da razoável duração do              

processo são apontadas e explicadas. Busca-se identificar os aspectos relevantes do tema em             

questão. 

A pesquisa jurisprudencial para verificação da hipótese de concretização do direito à            

razoável duração do processo no mandado de segurança é o tema do terceiro subcapítulo do               
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capítulo dois. É, na verdade, a principal questão, a qual movimenta as intenções do presente               

trabalho e permite concluir que assegurar tal direito é dever do Estado e não condiz com a                 

morosidade da justiça, mais especificamente do Poder Judiciário. 

A certeza de que o assunto deverá ser cada vez mais debatido no âmbito judicial é o                 

que impulsiona este trabalho, afinal, é preciso estar preparado para que o possível crescimento              

no número de demandas não cause imprevistos aos poderes públicos. Isso porque a lentidão              

processual é certamente um obstáculo à razoável duração do processo no mandado de             

segurança. Mas sem garantia efetiva de tal direito fundamental, como imaginar uma evolução             

no cenário brasileiro tão marcado pela possibilidade de demora do Poder Judiciário ? 
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS  

 

Observa-se uma perspectiva histórica do Mandado de Segurança e do Princípio da            

Razoável Duração do Processo. São abordados itens como as principais raízes do mandado e a               

sua evolução legislativa. É realizada, ainda, a contextualização da razoável duração do            

processo por meio de uma análise sobre princípios.  

 

1.1 MANDADO DE SEGURANÇA: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

O mandado de segurança é uma garantia constitucional. Disposto no art.5, LXIX da             

Constituição Federal de 1988, protege direito líquido e certo, quando o responsável pela             

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

exercício de atribuições do poder público. Trata-se de uma criação originária do Direito             

brasileiro para proteger os mais frágeis do juízo dos mais poderosos, com instrumentos             

semelhantes em outros países conforme será visto adiante. 

Essa garantia foi trazida na Constituição de 1934, em seu art.113, parágrafo 33, para              

os cidadãos brasileiros. Surge com o sentido de efetivar a proteção dos direitos humanos e               

limitar o poder estatal, evitando abusos, em uma época em que não havia no Brasil outro meio                 

de proteção contra atos da Administração. Essa ideia de liberdade contra o Estado é a essência                

do instituto, que integra o ramo do Direito Público. 

Em um cenário mundial marcado pelo absolutismo, a Revolução Francesa que se            

iniciou em 1789 foi importante para o atual instituto pois pregou dentre outros ideais a               

liberdade pública. No Direito Comparado foram criados diversos ordenamentos para tutelar           

tal liberdade. Nos Estados Unidos surgiram os writs, mais abrangentes que o mandado de              

segurança. Enquanto na Inglaterra havia o mandamus e no México o juízo de amparo. 

O mandamus inglês foi um instrumento instituído para proteger os funcionários           

demitidos ou removidos ilegalmente por atos administrativos. O writ, por sua vez, era uma              

medida geral de proteção contra atos públicos e particulares. E o juicio de amparo defendia               

direitos incontestáveis do homem. 

As raízes mais distantes do mandado de segurança, entretanto, são encontradas no            

Direito Português . Primeiramente nas Ordenações Reais, sistema jurídico que vigorou          2

2 CAMARA, Alexandre. Manual do Mandado de Segurança. 2ª Edição. São Paulo. 2014. p. 01. 
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durante o período Brasil Colônia, no Brasil e em Portugal. Resultante do domínio castelhano,              

as Ordenações Filipinas entraram em vigor em 1603 no governo de Filipe II. A partir da                

independência brasileira, em 1822, os textos das Ordenações Filipinas foram sendo revogados            

mas sua influência permaneceu. 

Nestas ordenações trataram as Seguranças Reais e utilizaram-se dos termos “dar           

segurança” e “mandado”, revelando as raízes do instituto. Diferentemente da França pós            

Revolução Francesa, as consolidações filipinas usaram-se das normas já existentes, não           

buscando corrigir lacunas. 

 
E se for pessoa de stado, e não allegar justa razão, por-lhe-ha pena de dinheiro, ou o                 
emprazara, que a certo dia appareca, perante Nós pessoalmente a se escusar, por que              
nao cumprio o mandado da Justica. E se for outra pessoa, degradal-a-ha da Cidade,              
ou Villa, ou o mandara prender, ate que de a dita seguranca.  3

 

O mandado de segurança também possui raízes na posse dos direitos pessoais e na              

doutrina brasileira do habeas corpus . Essa teoria de que a posse se estende também aos               4

direitos pessoais não se limitando a ter por objeto coisas corpóreas foi defendida por Rui               

Barbosa. Se tais direitos viessem a ser violados ou ameaçados seria possível então utilizar-se              

dos interditos possessórios. O entendimento aceito hoje é de que a posse só recai sobre bens                

que podem ser objeto de direitos reais .  5

Sobre o assunto vale destacar o entendimento de Orlando Gomes:  

 
O interesse da questão resume-se, praticamente, à possibilidade de extensão dos           
interditos possessórios à defesa de direitos pessoais inerentes ao exercício de função            
pública, e à tutela possessória dos interesses individuais lesados por atos da            
Administração Pública. Para este fim é que se fala em posse dos direitos pessoais.              
Restrita a expressão a este significado, o problema da proteção de tais direitos perde              
muito de seu interesse, pois que outros remédios processuais, de eficácia igual, têm             
sido adotados com a mesma finalidade. Entre nós, a defesa dos direitos pessoais             

3 Ordenações Filipinas Livro V título CXXVIII 
4 MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 9ª Edição. São Paulo: Saraiva. p. 439;  
5 “APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE DIREITO À ADMINISTRAÇÃO DE RÁDIO.            
IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÓCIO MAJORITÁRIO. ADMINISTRAÇÃO.        
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Ação proposta por sócio cotista de rádio,             
objetivando a reintegração na posse do direito de administrar sociedade comercial. 2. Não se reconhece a "posse"                 
de direitos pessoais, eis que os efeitos dessa posse recaem sobre coisas, bens corpóreos palpáveis, exigindo-se o                 
corpus, sendo inviável no mundo jurídico moderno, ao contrário do que sustentava a doutrina no passado, a                 
utilização da via possessória para a tutela de direitos. 3. Inadequação da via eleita que conduz à carência de ação.                    
4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal […]” TJRJ. Apelação n.                
63973720078190063 RJ 0006397-37.2007.8.19.0063 (TJ-RJ) Data de publicação: 24/02/2012 
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dessa ordem, que tenham sido lesados por ato de autoridade, processa-se através do             
mandado de segurança, que substitui, com vantagens, os interditos possessórios.  6

 

Havia controvérsia doutrinária, algumas correntes reconheciam a posse apenas dos          

direitos reais enquanto outras admitiam a posse aos direitos reais e pessoais e, por isso,               

buscou-se a utilização do habeas corpus. A Constituição da República de 1891 elencou em              

seu art.72 parágrafo 22 o habeas corpus para sempre que um indivíduo sofrer ou se achar na                 

iminência de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Neste momento              

histórico diversos casos foram julgados no Supremo Tribunal Federal no sentido de ser             

admissível o uso do habeas corpus para tutelar direito diverso da liberdade de locomoção. A               

esse contexto deu-se o nome de doutrina brasileira do habeas corpus.  

A Constituição Federal de 1891, ampliou o conceito de habeas corpus do Código de              

Processo Criminal de 1832 que trazia em seu art. 340: “todo cidadão que ele ou outrem sofre                 

uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de –                

habeas corpus – em seu favor”. Devendo-se destacar o art. 72, par. 22 da Constituição de                

1891“dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de               

sofrer violência, ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder”. 

Nota-se a ampliação da noção de habeas corpus para atender de maneira mais             

abrangente as reclamações dos cidadãos. Diante disso, não se limitou a Constituição de 1891              

a assegurar a aplicação do remédio simplesmente para garantir a liberdade de locomoção, mas              

também para tutelar a liberdade individual em sentido mais amplo. 

Não existia na época previsão legal no ordenamento jurídico de outros remédios            

específicos para tutela de direitos diversos do de locomoção. Nesse sentido ressalta-se o             

entendimento, da época, do Supremo Tribunal Federal, sintetizado no voto do Ministro Piza             

Almeida, quando afirmou, relacionando o instituto às suas origens históricas:  

 
A doutrina dos povos de onde importamos o nosso instituto, funda-se, pois, na             
especialização processual de remédios, distingue e designa os meios de ação,           
segundo as violações do direito, e não isenta nenhuma destas de um remédio             
reparador. Entre nós, onde não estão criados tais remédios, razão não prevalece, e             
como a Constituição estende amplamente o habeas corpus a todos os casos de             
coação ilegal ou violência contra o indivíduo, é forçoso admiti-lo como instrumento            
próprio para suspender ou prevenir essas infrações pela aplicação do brocardo – ubi             

6 GOMES, Orlando. Direitos reais. 17ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
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ius, remedium – máxima que resulta, tanto do nosso regime político, como das             
instituições daqueles povos  

7

 

Rui Barbosa, defensor das liberdades públicas, ensinou que o remédio não estava            

apenas “circunscrito aos casos de constrangimento corporal; 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”. E ainda “desde que a Constituição não 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 poderiam                

tolher e lesar nas suas manifestações”.  8

O habeas corpus era único meio eficaz de proteção das liberdades individuais. Apesar             

disso, alguns juristas já apresentavam entendimento diverso, como entendia o ora Ministro            

Pedro Lessa: “o único direito em favor do qual se pode invocar o habeas corpus é a liberdade                  

de locomoção, e de acordo com este conceito, tenho sempre julgado”. 

Em 1922, no Congresso Jurídico, foi proposta a criação, pelo ora Ministro Muniz             

Barreto, “de um instituto assemelhado ao juicio de amparo mexicano, para proteção de             

direitos não amparáveis pelo habeas corpus em sua concepção tradicional.”   9

Ocorre que, em 1926, contudo, o habeas corpus foi restrito a liberdade de locomoção              

após revisão constitucional. Restaram desamparados, assim, os outros direitos antes tutelados           

pelo habeas corpus. Buscou-se, em consequência, um meio eficaz de tutela jurisdicional: o             

mandado de segurança.  

Nota-se a semelhança existente com o habeas corpus, uma vez que o procedimento do              

mandado de segurança foi baseado naquele já existente e ambos atuavam como “tutelas             

impositivas de conduta” . 10

Na Constituição de 1934 o instituto apareceu no art.113 parágrafo 33 com a seguinte              

descrição:  
Dar-se-á mandado de segurança para defesa do 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 ser sempre ouvida a              

7 OLIVEIRA NETO, Cândido de. Mandado de Segurança. In: SANTOS, J. M. de Carvalho. Repertório               
enciclopédico do direito brasileiro. Vol. 32. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. p. 252-333; 
8  PICANÇO, Melchiades. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Jacintho, 1937. p. 8-9;  
9  BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. 10ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2001. P. 31; 
10 MOUTA, José Henrique. Mandado de Segurança. 2ª Edição. Salvador: Juspodivm, 2010. p.18; 
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pessoa de direito público interessada. O mandado não prejudica as ações petitórias            
competentes. 

 

O instituto tratava de direito “certo e incontestável”, décadas depois trocado por            

“líquido e certo”. A expressão “ato manifestamente inconstitucional” revelou o caráter           

constitucional do mandado de segurança. O próprio texto constitucional da época explicitava            

a relação do instituto estudado com o habeas corpus, sendo utilizado para ambos o mesmo               

procedimento. Ao final do texto constitucional destaca-se a referência às ações petitórias,            

confirmando o laço ora existente entre o mandado de segurança e os juízos possessórios.  

Em 1936, foi recebida a Lei n 191, que regulava o processo do mandado de segurança                

em 19 artigos. Apesar das transformações com o decorrer do tempo, muitos elementos foram              

preservados tais como o prazo de 120 dias, a partir do ato a ser impugnado, para impetração                 

do mandado.  

Em uma perspectiva da Era Vargas, em 1937, foi apresentada nova Constituição que             

não abordava o Mandado de Segurança. Em tal momento, foi o instituto resguardado pelo              

Decreto lei n 6 de 1937, que proibia a utilização do mandado de segurança contra atos do                 

Presidente da República, dos Ministros de Estado, dos Governadores e Interventores. O            

procedimento do Mandado de Segurança passou a ser abordado no Código de Processo Civil              

de 1939, que ainda utilizava-se do termo “certo e incontestável”.  

Em 1946 entrou em vigor nova Constituição da República, que em seu art.141,             

parágrafo 24, apontou o mandado de segurança como meio de proteger, pela primeira vez,              

direito líquido e certo.  11

A regulamentação do mandado ainda era feita pelo CPC, até que tais dispositivos             

foram revogados com a vigência da lei 1533 de 1951.  

Após o início de uma ditadura militar, foi aprovada a Lei n 4348 de 1964 e, em 1966                  

entrou em vigor a lei n 5021. Com as regulamentações de 51, 64 e 66 o instituto era                  

amplamente abordado. Foi editada, nesse contexto, a Constituição da República de 1967 que             

abordou o mandado de segurança no art.153, parágrafo 21.   12

11 Art 141, parágrafo 24: “Para proteger direito líquido 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." (BRASIL,                
1946); 
12 Art.153, parágrafo 21: "Conceder-se-á mandado de segurança, para proteger direito individual líquido e certo               
não amparado por habeas corpus, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder"                 
(BRASIL, 1967); 
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O adjetivo individual, que passou a ser empregado na nova Constituição foi excluído             

do texto constitucional em 1969 com a Emenda Constitucional nº 01. 

Em 1985 houve o fim da ditadura militar e em 1988 foi promulgada a Constituição da                

República em vigor até hoje. Dessa forma, o mandado de segurança foi elencado nos direitos               

fundamentais do art.5 da Carta Magna. Além da utilização subsidiária ao habeas corpus e ao               

habeas data, surgiu o mandado de segurança coletivo . Em 2009, finalmente, o mandado de              13

segurança passou a ser regulado pela Lei n 12016. 

Este breve histórico do mandado de segurança explicita sua importância no           

ordenamento jurídico brasileiro como remédio constitucional que objetiva afastar atos          

abusivos violadores de direitos, sendo uma das principais garantias do indivíduo. Como            

lecionou Alfredo Buzaid, “nele está expressa a mais solene proteção do indivíduo em sua              

relação com o Estado e representa, em nossos dias, a mais notável forma de tutela jurídica dos                 

direitos individuais que, por largo tempo, foi apenas uma auspiciosa promessa”. Nesse            14

contexto, resta indagar se tal garantia é assegurada tendo em vista, de fato, o princípio da                

razoável duração do processo.  

 

1.2 A ORIGEM DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO  

 

Em uma perspectiva de proteção aos direitos fundamentais, a duração razoável do            

mandado de segurança deve ser assegurada e, por isso, é importante compreender a origem de               

tal princípio. Em um panorama mundial de globalização, o capitalismo acarretou um consumo             

exacerbado e um aumento das relações jurídicas, dando origem a diversos conflitos. Com o              

crescente número de litígios, nasceu a importância da celeridade processual, direito           

fundamental da razoabilidade de tempo.  

Nesse contexto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem aponta os diversos            

princípios que também são tutelados pela Constituição de 1988. Em verdade, a Declaração             

13 "LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas                 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente                  
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; LXX - o mandado de segurança coletivo pode                  
ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) 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;" (BRASIL, 1988); 
14 Juicio de amparo e mandado de segurança. In Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.                   
Vol. 56. 1961. p. 227. Apud MARTINS, Sérgio Pinto; BUZAID, Alfredo. Do mandado de segurança. Vol. 1.                 
São Paulo: Saraiva, 1989. 
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não mencionou explicitamente o princípio da razoável duração do processo, mas vale destacar             

seu art.5, inciso X: “Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e                

pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e               

deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.”  

Nota-se que, todos têm acesso ao Poder Jurisdicional independente, imparcial e célere,            

de acordo com a concepção de justiça da Declaração.  

A Declaração delineou os direitos humanos básicos e foi adotada pela ONU em 1948.              

Em uma perspectiva de revoluções iluministas e criação do Estado Neoliberal, após a segunda              

guerra mundial o mundo atentou-se para os conceitos criados pelo iluminismo. Através de tal              

carta, foram perpetuados os direitos civis e abstratos do ser humano - dotado de autonomia e                

racionalidade própria- tendo em vista os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Com             

isso, os direitos fundamentais começaram a ser inseridos nos sistemas jurídicos de muitos             

países.  

Devendo-se destacar um trecho da carta:  

A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos          
Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações,                
com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em               
mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o              
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de             
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua            
observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios estados-membros,           
quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.  15

 

Esta carta inspirou o rol de direitos fundamentais protegidos por diversos           

ordenamentos.  

Com a evolução da Constituição da República, em 2004, através de ementa, o             

princípio da razoável duração do processo foi incluído no art.5 com a seguinte redação: "Art.               

5ºLXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração             

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”  

15 PARIS, Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: <           
www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf  >.  
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Tal direito surgiu primeiramente no ordenamento internacional, quando entrou em          

vigor, em 1953, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que teve por objetivo proteger              

os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Valendo destacar seu art.6:  

ARTIGO 6° Direito a um processo equitativo 1. Qualquer pessoa tem direito a que a               
sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um            
tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a             
determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o            
fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. 

 

Apareceu, ainda, na Convenção Americana, mais conhecida como Pacto de San José            

da Costa Rica, que entrou em vigor em 1978, da qual o Brasil é signatário, no art.8:  

Artigo 8º - Garantias judiciais 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as                
devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal             
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na         
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de            
seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra             
natureza. 

 

Nota-se que tais dispositivos previam um processo equitativo, dentro de um tempo            

razoável. Como ensina Sara Maria Paes:  

 

Um dos direitos individuais que, ao longo da história, sempre tem figurado entre             
aqueles de importância fundamental, em relação à garantia da correta administração           
de Justiça e no que se refere aos instrumentos de proteção contra os abusos do poder,                
é o direito a um “juízo justo”, ou a um “processo equitativo”, também chamado de               
direito ao “devido processo”, ou direito a um “processo regular”, ou identificado no             
art. 8º do Convênio Americano de Direitos Humanos.  16

 

A partir da necessidade de garantir de forma expressa a razoabilidade processual, a             

Convenção Europeia e a Convenção Americana versaram, dentre outras coisas, sobre a            

duração razoável do processo. Resta entender por que pelo enunciado do Art.5 LXXVIII da              

Constituição a duração razoável do processo é um princípio. 

É importante uma análise conceitual sobre principiologia. Sabe-se que as normas           

jurídicas subdividem-se em regras e princípios. A esse respeito leciona Amaral Junior: 

16 PAES, S.M.S. Direito a ser ouvido em um prazo razoável. Morosidade da justiça segundo a ótica do                  
tribunal europeu de direitos humanos. Ano 34. n. 135. Revista de informação Legislativa, Brasília. 2006.  
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Princípios são pautas genéricas, não aplicáveis à maneira de “tudo ou nada”, que             
estabelecem verdadeiros programas de ação para o legislador e para o intérprete. Já             
as regras são prescrições específicas que estabelecem pressupostos e consequências          
determinadas. A regra é formulada para ser aplicada a uma situação específica, o que              
significa em outras palavras, que ela é elaborada para um determinado número de             
atos ou fatos. O princípio é mais geral que a regra porque comporta uma série               
indeterminada de aplicações. Os princípios permitem avaliações flexíveis, não         
necessariamente excludentes, enquanto as regras embora admitindo exceções,        
quando contraditadas provocam a exclusão do dispositivo colidente.  17

 

E ainda Luiz Flávio Gomes:  

[...] o Direito se expressa por meio de normas. As normas se exprimem por meio de                
regras ou princípios. As regras disciplinam uma determinada situação; quando          
ocorre essa situação, a norma tem incidência; quando não ocorre, não tem            
incidência. Para as regras vale a lógica do tudo ou nada (Dworkin). Quando duas              
regras colidem, fala-se em "conflito"; ao caso concreto uma só será aplicável (uma             
afasta a aplicação da outra). O conflito entre regras deve ser resolvido pelos meios              
clássicos de interpretação: a lei especial derroga a lei geral, a lei posterior afasta a               
anterior etc.. Princípios são as diretrizes gerais de um ordenamento jurídico (ou de             
parte dele). Seu espectro de incidência é muito mais amplo que o das regras. Entre               
eles pode haver "colisão", não conflito. Quando colidem, não se excluem. Como            
"mandados de otimização" que são (Alexy), sempre podem ter incidência em casos            
concretos (às vezes, concomitantemente dois ou mais deles).  18

 

Dessa maneira, os princípios são graduados como normas e são a entrada para a              

perpetuação dos valores éticos no mundo jurídico. Possuem grande relevância no           

ordenamento jurídico, diante de sua força normativa.  

Luiz Roberto Barroso, ensina que:  

Foi somente a partir dos escritos seminais de Ronald Dworkin, difundido no Brasil a              
partir do final da década de 80 e ao longo da década de 90, que o tema teve um                   
desenvolvimento dogmático mais apurado. Na sequência histórica, Robert Alexy         
ordenou a teoria dos princípios em categorias mais próximas da perspectiva           
romano-germânica.  19

 

O estudioso ainda afirma que os princípios se assemelham a valores e devem ser              

analisados sob uma perspectiva ética de dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e             

17 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A Boa-fé e o Controle das Cláusulas Contratuais Abusivas nas Relações                
de Consumo. Revista do Direito do Consumidor. n. 06. 1993.  
18 GOMES, Luiz Flávio. Normas, Regras e Princípios: Conceitos e Distinções. Jus Navigandi. Ano 9. Nº 851.                 
Teresina, 2005. Disponível em: < http://jus.com.br/revista/texto/7527/normas-regras-e-principios >. Acesso em:         
31 jan 2012. 
19  BARROSO, Luiz Roberto. Curso de Direito Constitucional. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 279; 
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razoabilidade. Aponta também a proximidade com os conceitos de fins públicos, objetivos            

jurídicos a serem tutelados pelo Poder Público. 

A estrutura dos princípios norteia ideais a serem objetivados e tais ideais devem             

respeitar os direitos fundamentais da pessoa. A celeridade processual, portanto, deve ter em             

vista os direitos fundamentais.  

Ainda segundo Barroso, os princípios funcionam como uma espécie de instância           

reflexiva, permitindo diversas interpretações e delineando distintos argumentos e pontos de           

vista sobre, principalmente, os valores apontados na Constituição. A criação dos princípios            

partiu desta necessidade de indicação dos valores sociais a serem tutelados no âmbito jurídico.  

Nesse sentido, afirma Barroso:  

A abertura dos princípios constitucionais permite ao intérprete estendê-los a situação           
que não foram originalmente previstas, mas que se inserem logicamente no raio de             
alcance dos mandamentos constitucionais. Porém, onde o constituinte tenha         
reservado a atuação do legislador ordinário, não será legítimo pretender, por via de             
interpretação constitucional, subtrair do órgão de representação popular as decisões          
que irão realizar os fins constitucionais, aniquilando o espaço de deliberação           
democrática. É preciso, portanto, o que seja abertura constitucional do que seja            
silêncio eloquente.”   20

 

A essência do princípio é uma norma com grau alto de generalidade, enquanto as              

regras, por sua vez, têm um nível mais baixo de abstração. Essa dicotomia é tocada ainda por                 

Alexy: “Numerosos são os critérios propostos para a distinção entre regras e princípios. A              

generalidade dos mais frequentemente usados. Os princípios são normas com grau           

relativamente elevado de generalidade e regras padrões com nível relativamente baixo de            

generalidade.”  

Pelo exposto, pode-se afirmar que a razoável duração do processo é um princípio. A              

origem dos princípios parte da ordem jurisdicional internacional, principalmente do Pacto de            

San José da Costa Rica, que classifica a duração razoável do processo como um direito               

fundamental.  A celeridade processual é, portanto, direito do cidadão e obrigação do Estado.  

Alguns juristas atentam para o cuidado com tal princípio, uma vez que a super              

velocidade pode ser prejudicial ao processo. E o que ensina Hélio Tornaghi:  

O juiz deve zelar a celeridade do processo, mas sempre cuidando que não se              
mutilem as garantias, quer de observância do Direito objetivo, quer de respeito aos             
direitos subjetivos das partes ou de terceiros. O acerto da decisão prima sobre a sua               

20 Ibidem, p. 340. 
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presteza. É preciso que a ligeireza não se converta em leviandade, que a pressa não               
acarrete a irreflexão. O juiz deve buscar a rápida solução do litígio, mas tem de               
evitar o açodamento, o afogadilho, a sofreguidão. Deve ser destro, sem ser            
precipitado; pontual, sem imprudência. O juiz inconsiderado é ainda pior que o            
vagaroso. A observância rigorosa das formas e prazos legais é a melhor receita para              
conciliar a rapidez e a segurança.  21

 

E ainda José Canotilho: “A 'aceleração' da protecção (conforme original) jurídica que            

se traduza em diminuição de garantias processuais e materiais (prazos de recurso, supressão             

de instâncias excessiva) pode conduzir a uma justiça pronta, mas materialmente injusta.”   22

Dessa forma, pode-se concluir que com o aumento desenfreado do consumo           

acarretaram-se vários litígios, surgindo a necessidade do estudado direito fundamental da           

razoabilidade do tempo de duração do processo. O Pacto de São José da Costa Rica               

consolidou de forma explícita o que já estava expresso na declaração universal dos direitos do               

homem. Sendo a finalidade da razoável duração do processo garantir a paz social e a               

segurança jurídica contra a atuação estatal, que pode ser revelar morosa, e assim, abusiva e               

violadora dos direitos almejados.  

  

21 TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais,                
1974. 
22 CANOTILHO, José Gomes. Direito Constitucional. 6ª Edição. Coimbra: Almeidina, 1993. p. 165; 
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2. O DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA 

 

A essência do Mandado de Segurança está ligada ao tempo de duração do processo,                

uma vez que sua natureza ritualística é considerada sumária e também porque existe implícita              

a ideia de urgência do direito tutelado (direitos fundamentais). O presente capítulo destaca os              

principais aspectos do instituto do Mandado de Segurança.  

 

2.1  MANDADO DE SEGURANÇA: INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

O mandado de segurança é oriundo de uma evolução cultural e histórica brasileira. Com               

raízes nas Ordenações Filipinas e com a teoria do habeas corpus, o instituto foi se moldando                

gradativamente até tornar-se um direito fundamental brasileiro, positivado na Constituição da           

República.  

Nessa perspectiva, deve-se analisar a natureza jurídica do mandado. Isto é,           

classificá-lo juridicamente. O instituto é estudado sob três diferentes ângulos: constitucional,          23

processual e administrativo.  

A partir do Direito Processual e do Direito Administrativo, o mandado de segurança é              

uma ação cível. Hely Lopes Meirelles , definiu a natureza do mandado como sendo uma ação               24

civil de rito sumário especial.  

No âmbito do Direito Constitucional, o mandado de segurança é um instrumento de             

defesa de direitos fundamentais , comumente chamado de “remédio constitucional” . O          25 26

mandado de segurança é um direito fundamental. Trata-se de uma garantia contra ilegalidades             

cometidas por agentes públicos contra direitos subjetivos.  

Para Alexandre Câmara, no entanto, o direito fundamental ao mandado de segurança            

diz respeito ao direito material subjetivo a que corresponde um dever jurídico do Estado. Não               

23 CAMARA, Alexandre. Manual do Mandado de Segurança. 2ª Edição. São Paulo. 2014.  
24 MEIRELLES, Hely Lopes; MENDES, Gilmar. Mandado de Segurança. 37ª Edição. São Paulo: Malheiros,              
2016. p. 31.  
25 FERREIRA FILHO, Manoel Goncalves. Curso De Direito Constitucional. 40ª Edição. São Paulo: Saraiva,              
2015. p. 271; 
26 MORAES, Guilherme Pena de. Curso De Direito Constitucional, 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017. p. 649. 
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devendo ser confundido com o procedimento especial para concessão do mandado, criado            

pela lei processual.  

É reconhecido no plano constitucional o direito fundamental ao mandado de           

segurança. Cabendo a este ramo do direito estudar o direito material ao mandado de              

segurança, que possui natureza jurídica de direito fundamental. E no plano processual criou-se             

um procedimento especial do processo de conhecimento: procedimento especial do mandado           

de segurança. Sendo para o direito processual um mecanismo de prestação de tutela             

jurisdicional diferenciada.  

Nas palavras de Ricardo de Barros Leonel, para o Direito Processual, o mandado de              

segurança é um meio de proteção jurídica e prática outorgada pelo Estado-juiz, resultante da              

utilização de procedimentos especiais previstos no ordenamento processual, em que a           

celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional decorram da limitação da cognição . 27

Ao Direito Processual compete o estudo do procedimento e dos aspectos processuais            

do mandado de segurança, sendo sua natureza jurídica de ação cível. Ao Direito             

Constitucional, por sua vez, compete o direito material ao mandado de segurança,            

constituindo natureza jurídica de remédio constitucional.  

Além da natureza jurídica do mandado de segurança, outro aspecto relevante é a Lei n               

12.016 de 2009 e a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Tal lei já prevê que o                  

processo do mandado de segurança não aborda todos os aspectos processuais possíveis. Por             

isso, cabe a aplicação do direito processual comum subsidiariamente. O Código de Processo             

Civil dispõe sobre temas que a legislação extravagante não dispõe, tais como outras hipóteses              

de pedido liminar. 

Devem ser observados, ainda, os requisitos constitucionais do mandado de segurança           

estabelecidos pelo inciso LXIX do art.5 da Constituição. A primeira condição para o exercício              

do mandado de segurança é haver um direito líquido e certo não amparável por habeas corpus                

ou habeas data, ameaçado ou lesado e a segunda condição é o ato coator ser imputado à                 

autoridade pública ou agente delegado, marcado por ilegalidade ou abuso de poder.  

27 LEONEL, Ricardo de Barros. Tutela Jurisdicional Diferenciada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.              
p.25.  
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Antes de explicar o direito líquido e certo, deve-se ter em mente que os direitos               

tuteláveis por habeas corpus ou habeas datas não serão objeto do mandado de segurança. O               

habeas corpus é destinado a proteção do direito de locomoção enquanto o habeas data é               

destinado a proteção do direito à autodeterminação informativa . 28

O direito líquido e certo pode ser definido como sendo aquele cuja existência é              

demonstrável por prova documental produzida no momento do oferecimento da petição           

inicial.  

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:  

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado              
na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras              
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de             
vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua                
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não             
estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda           
indeterminados, não rende ensejo à segurança . 29

 

Ensina Guilherme Pena de Moraes que a liquidez e certeza do direito é traduzida pela               

inadmissibilidade de dilação probatória no mandado de segurança. A prova documental deve            30

ser pré-constituída. Dessa maneira deve haver incontestabilidade dos fatos narrados pelo           

impetrante. 

Afirma Celso Agrícola Barbi que: 

O conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo              
de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado             
direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza;             
esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma                 
incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for              
documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos   31

 

Ensina ainda, Fabricio Matielo que: 

A concessão da ordem no mandado de segurança pressupõe a prova pré-constituída,            
demonstrando-se o direito líquido e certo, que se apresenta manifesto na sua            
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento de sua              

28 NOJIRI, Sergio. O Habeas Data E O Direito A Autodeterminação Informativa. In: WAMBIER, Teresa Arruda                
Alvim. (coord.). Habeas Data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.  
29 MEIRELLES, Hely Lopes; MENDES, Gilmar. Mandado de Segurança. 37ª Edição. São Paulo: Malheiros,              
2016. pg. 36-37; 
30 MORAES, Guilherme Pena de. Curso De Direito Constitucional, 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017. pg. 671; 
31 BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado De Segurança. São Paulo: Forense. p. 56-57; 
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impetração. A prova pré-constituída é condição essencial para aferição da          
ilegalidade do ato impugnado, salvo quando o impetrante não dispõe do documento            
ou lhe seja negado o fornecimento.  32

 

Deve-se destacar ainda o entendimento de Marcelo Novelino e de Pedro Lenza que              

também configura a posição do STF. A ideia é de que o que deve ser demonstrado de plano é                   

o fato líquido e certo, já que não impede a concessão do Mandado de Segurança, a                

controvérsia sobre o direito envolvido. Ainda deve-se observar que, sobre as provas, é             

possível que não seja pré-constituída na necessidade de obter prova em poder da autoridade,              

que a retém indevidamente. Deve ser objeto de pedido incidental de exibição de documento.  

Após explicar o direito líquido e certo resta entender o ato coator. O ato coator é um                 

ato administrativo, legislativo ou jurisdicional, imputado à autoridade pública ou agente           

delegado marcado de ilegalidade ou abuso de poder. Em regra, a natureza jurídica do ato               

impugnado é administrativa, mas pode ser legislativa ou jurisdicional.  

Outro aspecto relevante é a legitimidade ativa do mandado de segurança. Nas palavras             

de Alexandre Câmara, “quem está especificamente autorizado a, no caso concreto, ir a juízo              

em busca da concessão do mandado de segurança” . A legitimidade ativa, ensina Guilherme             33

Pena de Moraes, “é reconhecida a qualquer pessoa natural, formal ou jurídica, nacional ou              

estrangeira, pública ou privada, bem assim órgão independente e agente político” .  34

Neste ponto, destaca-se a legitimidade passiva do mandado de segurança. Há           

controvérsia na doutrina se quem deve ocupar o polo passivo da demanda é a autoridade               

apontada como coatora ou a pessoa jurídica a qual aquela autoridade está vinculada. A              

jurisprudência demonstra uma divisão em duas grandes correntes. Afirmando a primeira delas            

que a posição passiva deve ser ocupada pela autoridade apontada como coatora e a segunda               

que deve ser ocupada pela pessoa jurídica a qual aquela autoridade se vincula. Existe, ainda,               

uma terceira corrente que entende existir um litisconsórcio necessário entre a autoridade e a              

pessoa jurídica.  

32 MATIELO, Fabricio Zamprogna. Mandado De segurança. 2ª Edição. Porto Alegre, 2001. p. 50;  
33  CAMARA, Alexandre. Manual do Mandado de Segurança. 2ª Edição. São Paulo. 2014. p. 37  
34 MORAES, Guilherme Pena de. Curso De Direito Constitucional, 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017. p. 681 
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Nesse sentido, afirma Hely Lopes Meirelles que “o impetrado é a autoridade coatora, e              

não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão do                   

ofício”.  

Mantovani Cavalcanti defendeu esta mesma ideia:  

 

O mandado de segurança é manejável quando o responsável pela ilegalidade ou            
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de              
atribuições do Poder Público. Surge aí a chamada legitimidade passiva na ação, que             
guarda contornos próprios, diferenciados das outras demandas. É que nas demais           
ações, a parte passiva é sempre a pessoa física ou jurídica que sofre os efeitos da                
decisão judicial contra si proferida. Assim, em mandado de segurança, a seguir            
referida regra, a legitimação passiva seria da pessoa jurídica de direito público que             
suportaria a decisão proferida na ação de segurança. Ocorre que, no mandado de             
segurança, o juiz, ao despachar a inicial, ordena ‘que se notifique o coator do              
conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias            
dos documentos, a fim de que, no prazo de dez dias preste informações’, de modo               
que nessa ação o responsável pela prática do ato é a parte passiva. 

 

No entanto, há quem defenda que o legitimado passivo é pessoa jurídica de direito              

público ou privado responsável pela prática do ato impugnado, da qual a autoridade coatora é               

apenas um agente.  

É o que ensina Celso Agrícola Barbi: 

A parte passiva no mandado de segurança é a pessoa jurídica de direito público a               
cujos quadros pertence a autoridade apontada como coatora. Como já vimos           
anteriormente, o ato do funcionário é ato da entidade pública a que ele se subordina.               
Seus efeitos se operam em relação a pessoa jurídica de direito público. E, por lei, só                
está tem capacidade de ser parte do nosso direito processual civil. 

 

Para Alexandre Câmara é este o entendimento que prevalece. Dessa forma, o polo             

passivo da demanda de mandado de segurança deve ser ocupado pela pessoa jurídica e não               

pela autoridade apontada como responsável pelo ato impugnado.  

Quanto a ilegalidade ou abuso de poder, a ilegalidade é delimitada como contraste              

entre o ato cuja invalidação é pretendida no mandado de segurança e a norma jurídica com                

fundamento na qual deveria ter sido praticado, enquanto o abuso de poder é definido como               

extravasamento do poder discricionário . Quanto ao seu objeto, o mandado de segurança            35

35 CRETELLA JUNIOR, Jose. Anulação do ato administrativo por desvio de poder. Rio de Janeiro: Forense,                
1978. p. 09; 
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preventivo concederá ordem impeditiva, enquanto o mandado de segurança repressivo          

concederá ordem corretiva.  

Outro aspecto relevante é a competência para processo e julgamento do mandado de             

segurança. Tal competência é fixada pela hierarquia funcional do agente público a quem é              

imputado o ato coator, e não pela natureza da pretensão deduzida em juízo .  36

O mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da             

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador               

Geral da República e do Supremo Tribunal Federal são de competência do Supremo Tribunal              

Federal, com fulcro no art.102, inciso I, alínea d da Constituição da República.  

O mandado de segurança contra atos dos Ministros de Estado, do Advogado Geral da              

União, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e do Superior Tribunal de               

Justiça são de competência do próprio Superior Tribunal de Justiça, pela leitura do art.105,              

inciso I, alínea b, da Constituição da República.  

Os Tribunais Regionais Federais, por sua vez, são competentes para o mandado de             

segurança contra atos dos Juízes Federais, excetuados os Juízes do Trabalho e dos próprios              

Tribunais Regionais Federais, devendo ser observados os arts.108, inciso I, c, e 114, inciso IV               

da Constituição da República.  

Os Tribunais de Justiça são competentes para o mandado de segurança contra atos do              

Governador, dos Secretários de Estado, dos Municípios com mais de 200 mil eleitores, da              

Mesa Diretora e do Presidente da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado,              

do Procurador Geral da Justiça, do Procurador Geral e do Defensor Público Geral do Estado e                

dos próprios Tribunais de Justiça, com pauta no art.161, inciso IV, e da CERJ. 

Já os Juízes Federais e Juízos de Direito são competentes para o mandado de              

segurança contra atos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica de direito privado no               

desempenho de atribuições do Poder Público federal, estadual, distrital ou municipal, tendo            

em vista os arts.86, inciso I, b, e 97, inciso I, b, do CODJERJ. 

36 NOVAIS, Dias Sergio. A competência para processo e julgamento do mandado de segurança individual.               
N. 5. Revista Da Ordem Dos Advogados Do Brasil, 1992. p. 223. 
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Resta esclarecer ainda que o mandado de segurança contra atos dos Juizados Especiais             

Cíveis e contra atos das Turmas Recursais Cíveis devem ser ajuizados às Turmas Recursais              

Cíveis Federais ou Estaduais. 

Devem ser observados ainda os arts.7, inc.III e o art.14 da Lei n 12.016 de 2009. Tais                 

normas apontam a tutela de urgência e a tutela de mérito. Sobre a tutela de urgência, ensina                 

Guilherme Pena de Moraes que a medida liminar pode ser concedida por juízo ou tribunal,               

quando o fundamento da impetração do mandado for relevante e do ato impugnado puder              

resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final do processo.  

O autor explica ainda a existência de controvérsias acerca do tema. A primeira delas              

seria quanto à natureza jurídica da medida liminar. O Supremo Tribunal Federal decidiu em              

agravo regimental, na suspensão de segurança n 1149, que a medida liminar no mandado de               

segurança é “modalidade criada por lei de tutela cautelar no direito provável- mas ainda não               

definitivamente acertado- do impetrante” .  37

A segunda versa sobre as restrições à concessão da medida liminar, dispostas no art.1,              

caput da Lei n 8076 de 1990, art.1, caput e §3 da Lei n 8437 de 1992 e art.7 §2 da Lei n                       

12.016 de 2009. O Superior Tribunal de Justiça entendeu nos recursos especiais n 62.051,              

380.327, 626.507, 666.092 e 808.008 que a concessão da medida liminar no mandado de              

segurança pode ser restringida, independentemente dos arts.5, inc. XXXV, e 217§1 da            

Constituição da República.   38

A terceira controvérsia recai na concessão da medida liminar ex officio. O Tribunal de              

Justiça do Rio de Janeiro entendeu, nos autos dos embargos infringentes n19 de 1996 que o                

“juiz não pode conceder medidas liminares não requeridas pelas partes. Exegese dos arts.2,             

128,460,798 e 807 do CPC”.   39

A quarta é quanto à restrição à eficácia temporal da medida liminar, estabelecida no              

art.51 da Lei n 4862 (em que se trata de eficácia pelo prazo legal de 60 dias a contar da data                     

da petição inicia). O Superior Tribunal de Justiça entendeu nos recursos especiais n 413.343,              

37  BRASIL. STF. SS-AgRg n. 1149, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. j. 03.04.1997. DJu 09.05.1997 
38 STJ REsp n 62.051, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, J.4.12.1995, DJU 26.2.1996; STJ, REsp n 380.327, Rel.                  
Min. Arnaldo Esteves Lima, J 6.6.2006; STJ, REsp n 626.507, Rel. Min. Joao Otavio de Noronha, J. 15.2.2007,                  
DJU 6.3.2007; STJ REsp n 666.092, Rel. Min. Eliana Calmon, J.28.3.2006, DJU30.5.2006; e STJ, REsp n                
808,008, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 22.8.2006, DJU 5.2.2007. 
39 TJRJ, Proc. n 1996.0005.00019, Rel. Des. Wilson Marques, J 5.2.1997, DORJ 4.4.1997. 
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463.521, 507.589, 572.603 e 800.600 que a limitação da eficácia temporal da medida liminar              

não mais prevalece, desde a nova redação que foi atribuída ao art.798 do CPC, que deu ao                 

magistrado poder geral de cautela .  40

Por último, quanto à tutela de urgência, o autor destaca a eficácia temporal da medida               

liminar tendo sido proferida decisão denegatória. O Supremo Tribunal Federal entendeu, no            

recurso ordinário em mandado de segurança n 23.147, que: 

Eventual subsistência dos efeitos de decisão liminar em relação a decisão de mérito             
da ação principal deve ser analisada de acordo com o caso concreto. Não há que               
falar que a medida liminar sempre subsiste até o trânsito em julgado da sentença ou               
acórdão, porque ao juízo ou tribunal cabe conceder ou negar, manter ou revogar a              
medida liminar, segundo as peculiaridades do caso ajuizado . 41

 

Quanto à tutela de mérito é importante ressaltar que a natureza jurídica da sentença              

concessiva, para Guilherme Pena de Moraes, pode ser qualificada como meramente           

declaratória, constitutiva e ou condenatória. A natureza meramente declaratória, constitutiva e           

ou condenatória da decisão de procedência é defendida também por Luiz Eulálio de Bueno              

Vidigal: ”A ação em que se pede mandado de segurança não difere quanto ao seu escopo, de                 

qualquer outra ação: obter provimento jurisdicional a respeito de um conflito de interesses.” 

O prazo para impetração do mandado é outro aspecto importante que merece ser             

brevemente apontado. A Lei n 12.016 de 2009 preceitua em seu art.23 que o prazo para                

postular a concessão de mandado de segurança se extingue em 120 dias contados da data em                

que o impetrante teve ciência do ato que pretende impugnar. Isso porque não sendo              

demonstrada a pressa em ajuizar a demanda não há necessidade de utilização desta via mais               

célere. A impetração tardia do mandado é abusiva e caberá ao Juiz encerrar o processo sem                

resolução do mérito, como dispõe o art.267, VI do CPC.  

A compatibilidade de tal prazo com a Constituição da República não é unanimidade na              

doutrina. Nesse sentido, ensina um ex ministro do Supremo Tribunal Federal:  

Sustento que essa disposição legal não tem razão científica. Escrevi que advogados,            
professores, juízes, temos aplicado o prazo de decadência do direito a ação de             
segurança sem maiores considerações e que é hora de indagarmos de sua adequação             

40 STJ, REsp n 413.343, Rel. Min. Humberto Martins, J. 29.9.2006, DJU11.10.2006; STJ, REsp n 463.521, Rel.                 
Min Luiz Fux, J. 6.5.2003, DJU 19.5.2003; STJ, REsp n 507.589, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 4.9.2003, DJU                  
20.10.2003; STJ, REsp n 527.603, Rel. Min. José Delgado, J.6.5.2004, DJU 5.8.2004; e STJ, REsp n 800.600,                 
Rel. Min. Francisco Falcão, J;5.12.2006, DJU 1.2.2007. 
41 STF, MS n 23.147, Rel. Min. Gilmar Mendes, J.25.2.2003, DJU 22.8.2003. 

31 



  

à Constituição. O prazo do art. 18 da Lei 1533 de 1951 não se justifica e me parece                  
arbitrário.  42

 

Tal incompatibilidade é defendida sob o argumento de que a origem constitucional do             

mandado de segurança confirma que o instituto é destinado à realização de objetivos claros e               

precisos, sendo inadmissível que essa garantia possa ser rejeitada pelo decurso de um prazo              

criado pela lei ordinária, sem qualquer indicação constitucional.  

Diante da polêmica o Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado n 632 de sua              

Súmula de Jurisprudência Dominante: “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência             

para a impetração de mandado de segurança”. 

Para Alexandre Câmara, o prazo de 120 dias para impetração do mandado de             

segurança é compatível com a Constituição da República não por ser um prazo razoável, mas               

por ser um prazo extintivo do interesse-adequação, ligado às condições da ação. De toda              

forma não viola o acesso à justiça, pois é cabível ação ordinária.  

Quanto à natureza jurídica do prazo, a doutrina e a jurisprudência entendem ser um              

prazo de natureza decadencial. É o que dispõe o art.6, parág.6 da Lei n 12.016 de 2009.                 

Entretanto, há quem afirme tratar-se de prazo extintivo . 43

Para Alexandre Câmara o prazo para impetração de mandado de segurança não é             

decadencial. Pois o decurso de 120 dias não faz desaparecer o direito do impetrante. O               

impetrante perde o direito de utilizar a via processual do mandado de segurança, mas nada               

impede que utilize outra via processual para buscar tutela jurisdicional. Por tal motivo o art.23               

da Lei n 12.016 de 2009 prevê um prazo extintivo da adequação do mandado de segurança                

como via processual adequada para obtenção de tutela jurisdicional.  

Eis que abordados a natureza jurídica, os requisitos constitucionais, a legitimidade, a            

competência, a tutela de urgência, a tutela de mérito e o prazo para impetração, resta abordar                

o mandado de segurança coletivo.  

O mandado de segurança coletivo tutela interesses metaindividuais, com base no art.5,            

inc. LXX da Constituição da República. Não deve ser confundido com o mandado de              

42 VELLOSO, Carlos Mario da Silva. Do Mandado De Segurança E Institutos Afins Na Constituição De                
1988. São Paulo: Saraiva. 1990. 
43 BUZAID, Alfredo. Do Mandado De Segurança. São Paulo: Saraiva. 1989. p 153.  
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segurança individual, que como já visto tutela os interesses individuais do inc. LXIX do              

mesmo artigo. Por isso cabe a leitura dos seguintes trechos: “não há litispendência entre o               

mandado de segurança coletivo e o mandado de segurança impetrado pelo titular do interesse              

individual, que busca a proteção a direito líquido e certo” e ainda “o ajuizamento de               44

mandado de segurança coletivo não inibe o exercício do direito de postular, pela via              

individual, o resguardo de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado, não ocorrendo, na              

hipótese, litispendência” .  45

A natureza jurídica do mandado de segurança coletivo sob o aspecto constitucional é             

de remédio constitucional, e sob o aspecto processual é uma ação cível. 

Não se cuida, cumpre de logo dizer e fundamentar, de uma nova garantia             
constitucional. Estamos diante do velho mandado de segurança, ampliado em termos           
de legitimação para sua propositura, dessa legitimação nova resultando repercussões          
sobre a estrutura do procedimento e sobre a decisão de mérito nele proferida . 46

 

Assim como o mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo            

possui duas condições específicas: direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou              

habeas data, ameaçado ou lesado e ato coator imputado à autoridade pública ou agente              

delegado, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.  

Nesse sentido: 

 

As noções básicas, fundamentais, clássicas, a respeito do mandado de segurança           
individual prevalecem para o mandado de segurança coletivo. Continua a ser           
verdade que o mandado de segurança coletivo exige direito líquido e certo, no             
sentido de que os fatos só podem ser provados mediante documento pré-constituído;            
continua a ser verdade que se deve estar diante de um ato imputado a agente público,                
que seja acoimado de ilegal ou de conter abuso de poder . 47

 

O art.21 da Lei n 12.016 de 2009 preceitua que o mandado de segurança coletivo pode                

ser utilizado para tutelar interesses coletivos stricto sensu e interesses individuais           

44 STJ, REsp n 237.026, Rel. Min. Felix Fischer, J.1.3.2001, DJU 19.3.2001 
45 TJRJ, Processo n 2002.001.12559, Rel. Des. Carlos Ferrari, J. 11.2.2003, DORJ 12.5.2003 
46 PASSOS, J.J. Calmon de. Mandado de Segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data -               
constituição e processo. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 07.  
47 MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. Ações Coletivas Na Constituição Federal De 1988. N. 61. Revista De                
Processo. 1991, p.187.  
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homogêneos. Não há nesta lei referência a tutela de interesses difusos e por isso há               

divergência quanto aos interesses tuteláveis através do mandado de segurança coletivo.  

Os direitos essencialmente coletivos são transindividuais, são direitos coletivos lato          

sensu. Enquanto os direitos acidentalmente coletivos são aqueles direitos individuais que, por            

razões de política legislativa, são objeto de proteção por meio de mecanismos de tutela              

coletiva .Os direitos essencialmente coletivos dividem-se em direitos difusos e direitos          48

coletivos em sentido estrito. E os acidentalmente coletivos são direitos individuais           

homogêneos.  

Os interesses difusos são aqueles “que se referem a grupos menos determinados de             

pessoas, entre as quais inexiste um vínculo jurídico ou fático muito preciso, possuindo objeto              

indivisível entre os membros da coletividade, compartilhável por número indeterminável de           

pessoas” . 49

Extrai-se do inciso II do parágrafo único do art.82 do Código de Defesa do              

Consumidor, que os direitos coletivos stricto sensu são aqueles interesses transindividuais           

indivisíveis cujos interessados são determináveis e ligados entre si, ou com a parte contrária,              

por uma relação jurídica base. 

Os interesses individuais homogêneos, por sua vez, são definidos no CDC como os             

decorrentes de origem comum. Também definidos na Lei n 12.016 de 2009 como os              

decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte               

dos associados ou membros do impetrante.  

São, portanto, três categorias de direitos transindividuais: difusos, coletivos stricto          

sensu e individuais homogêneos. Sendo que o art.21, parágrafo único da Lei 12.016 de 2009               

prega o cabimento do mandado de segurança coletivo para tutelar apenas interesses coletivo             

stricto sensu e individuais homogêneos.  

Nessa perspectiva, ensina Cássio Scarpinella Bueno: 

Assim como os coletivos e os individuais homogêneos - não podem ser            
compreendidos como classes ou tipos de direitos estanques, não interpenetráveis ou           
não relacionáveis entre si. São - e esta é a única forma de entender, para aplicar                
escorreitamente, a classificação feita pela lei brasileira - apenas modelos          

48 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo - Tutela e Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos. 7ª                 
Edição. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 41-43.  
49 LEONEL, Ricardo de Barros. Tutela Jurisdicional Diferenciada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p.               
99; 
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apriorísticos, pré-concebidos, que justificam, na visão abstrata do legislador, a          
necessidade da tutela jurisdicional coletiva. Assim, um direito difuso também é           
passível de ser tutelado jurisdicionalmente pelo mandado de segurança coletivo na           
exata medida em que algum dos legitimados para impetração comprove que sua            
aptidão de representar adequadamente em juízo todos aqueles que, em alguma           
medida, podem vir a ser afetados pelo ato que se quer questionar perante o Estado-               
juiz . 50

 

E ainda: 

No parágrafo único do art.21, a Lei n 12.016 de 2009 estabeleceu que o mandado de                
segurança coletivo tem por objeto direitos coletivos stricto sensu e direitos           
individuais homogêneos. Esse dispositivo, no entanto, se interpretado como         
excludente dos direitos difusos, viola a Constituição, uma vez que o inciso LXX de              
seu art.5 não restringe o cabimento do writ coletivo apenas aos direitos coletivos             
stricto sensu e individuais homogêneos. Logo, se o texto constitucional não           
restringe, não cabe ao legislador infraconstitucional fazê-lo, mormente porque o          
mandado de segurança coletivo está disposto no rol de garantias fundamentais da            
Constituição, o que torna ainda mais descabida a limitação de sua incidência pela             
Lei 12.016 de 2009 . 51

 

O mandado de segurança coletivo, dessa maneira, pode ser usado para tutela de             

interesses transindividuais em geral.  

Outro aspecto relevante é a competência para processo e julgamento do mandado de             

segurança coletivo. Esta será fixada pela hierarquia funcional da autoridade coatora, e não             

pela natureza da pretensão deduzida em juízo ou tribunal. Nas palavras de Guilherme Pena de               

Moraes, “o órgão cuja jurisdição tenha suficiente abrangência para alcançar todos os            

substituídos, domiciliados na comarca ou seção judiciária, ou não, detém competência para o             

mandado de segurança coletivo “ . 52

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado pelos partidos políticos com            

representação no Congresso Nacional, pelas organizações sindicais, pelas entidades de classe           

e associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano .  53

50 BUENO, Cássio Scarpinella. A Nova Lei Do Mandado De Segurança. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva. p. 171  
51 REDONDO, Bruno Garcia; OLIVEIRA, Guilherme Peres de; CRAMER, Ronaldo. Mandado de segurança:             
comentários à lei 12.016-2009. São Paulo: Método, 2009. p. 152.  
52 MORAES, Guilherme Pena de. Curso De Direito Constitucional, 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017. p. 694 
53 BUENO, Cássio Scarpinella. A Legitimidade Ativa No Mandado De Segurança Coletivo In Revista De               
Processo. N. 88. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 185; 
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Nesse sentido, cabe destacar: “a enumeração dos legitimados ativos para o mandado            

de segurança coletivo é exaustiva” e “ao Ministério Público também cabe a impetração de              54

mandado de segurança coletivo para a defesa de direitos indisponíveis, porque tanto a ele              

como aos partidos políticos a Constituição reservou a proteção dos direitos da cidadania, das              

liberdades e das garantias individuais” . E ainda, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio              55

de Janeiro:  

Ao atribuir ao Ministério Público a função de zelar pela ordem e o respeito dos               
serviços públicos aos direitos constitucionalmente assegurados, o ordenamento        
jurídico fornece instrumentos para a tutela desses interesses. Contudo, também ao           
regular a legitimidade para a sua impetração, o ordenamento jurídico exclui o            
mandado de segurança coletivo como instrumento para o Ministério Público          
perseguir a tutela desses interesses . 56

  

Concerne abordar, ainda, a liminar no mandado de segurança coletivo. O art.22 da Lei              

n 12.016 de 2009 determina em seu parag. 2 que “no mandado de segurança coletivo, a                

liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica              

de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas“.  

Apesar da expressa vedação `a concessão de liminares inaudita altera parte no            

mandado de segurança coletivo, a doutrina entende ser esta apenas uma regra geral, podendo              

ser afastada quando a prévia oitiva da pessoa jurídica interessada retirar a utilidade da medida.  

Nesse contexto, pode-se dizer que o mandado de segurança coletivo possui suas            

peculiaridades. O mandado de segurança coletivo tutela os interesses metaindividuais          

enquanto o mandado de segurança individual tutela os direitos individuais e ambos são             

regidos pelo modelo constitucional de processo. Isto é, por um Direito Processual estruturado             

a partir de um modelo construído pela Constituição. 

Dessa forma, o mandado de segurança individual e coletivo são pautados nos            

parâmetros mínimos a serem observados em todos os processos. Tais parâmetros são fixados             

a partir de um conjunto de princípios que regem todo o sistema processual. 

Por fim, a lição de Alexandre Câmara: 

54 LIMA, Sebastião de Oliveira. O Mandado De Segurança Coletivo E Os Seus Principais Problemas. N. 03.                 
Revista Trimestral De Direito Público. 1993. p. 137; 
55 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Partidos Politicos E Mandado De Segurança Coletivo. N. 95. Revista De               
Direito Público. 1990. p. 37; 
56 TJRJ, Processo n. 2006.001.04849, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, J.20.6.2006, DORJ 26.6.2006 
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O processo destinado à concessão do mandado de segurança, então, deve seguir o             
padrão conhecido como devido processo legal. Dito de outro modo, deve haver um             
justo processo de concessão do mandado de segurança. Além disso, tal processo            
deve ser isonômico; tem de ser desenvolver perante seu juiz natural; deve ser um              
mecanismo capaz de assegurar pleno acesso à jurisdição; desenvolver-se em          
contraditório; suas decisões devem ser fundamentadas e seu resultado tem de ser            
alcançado em tempo razoável. Assim, ter-se-á observado o modelo constitucional de           
processo em sede de mandado de segurança. Ou se preferir ter-se-á observado o             
modelo constitucional do processo de mandado de segurança.  57

            Deve ser respeitado, dessa maneira, o conjunto de princípios que rege todo o sistema 
processual.  

 

2.2. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO: INTRODUÇÃO        

TEÓRICA 

 

A ideia de um processo que tenha seu resultado obtido em tempo razoável decorreu da               

Declaração dos Direitos Humanos mas principalmente do Pacto de San José da Costa rica,              

que normatizou a duração razoável do processo como um direito fundamental. Nesse            

contexto, é necessário analisar os principais aspectos deste princípio.  

Os direitos fundamentais são um conjunto de direitos e garantias do ser humano que              

tem como principal fim o respeito à dignidade humana. Visam assegurar ao ser humano o               

respeito à vida, à liberdade, à igualdade e à dignidade. Esta proteção deve estar positivada nos                

ordenamentos jurídicos.  

É necessário entender as características dos direitos fundamentais para melhor          

compreensão do direito à razoável duração do processo. Os direitos fundamentais são criados             

em um contexto histórico e quando imputados na Constituição tornam-se direitos           

fundamentais. Tais direitos não prescrevem, não são abalados pelo decurso do tempo.  

Além de serem imprescritíveis, são irrenunciáveis, não podem ser renunciados.          

Também são invioláveis, ou seja, não podem ser desrespeitados por nenhuma autoridade ou             

lei infraconstitucional. São universais, dirigidos a todo ser humano em geral. E sua             

efetividade é característica demasiadamente importante: o poder público deve atuar para           

garantir a efetivação destes direitos que são uma criação de um contexto histórico e cultural               

da sociedade. 

57  CAMARA, Alexandre. Manual do Mandado de Segurança. 2ª Edição. São Paulo. 2014. p. 28-29; 
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Os direitos fundamentais são reconhecidos através de pactos, tratados, declarações,          

instrumentos de caráter internacional. Tais direitos, segundo a Declaração Universal dos           

Direitos do Homem, são proclamados, pré existem as instituições políticas e sociais, não             

sendo passíveis de restrição pelas instituições governamentais.É vedado o retrocesso aos           

direitos fundamentais já conquistados. Esses direitos são oriundos da própria natureza humana            

e por isso são invioláveis e universais. São direitos do homem garantidos juridicamente,             

vigentes em uma ordem jurídica concreta com objetivo de ser reconhecida a existência de              

uma prerrogativa fundamental do cidadão.  

A duração razoável do processo é, nessa conjuntura, um direito fundamental           

positivado na legislação internacional. Diversos países incluíram cláusulas que dão dignidade           

a este princípio. No Canadá, toda pessoa acusada de um delito tem direito de ser julgado em                 

um prazo razoável (art. 11. b); No México são estabelecidos prazos entre quatro meses e um                

ano como limites máximos para a duração dos processos penais (art. 20 VIII); No Japão o                

acusado tem direito a um julgamento rápido e público ante um tribunal imparcial (art. 37). Em                

Portugal o acusado deve ser julgado tão rapidamente quanto seja compatível com a             

salvaguarda do exercício de defesa (art. 32.2); e na Itália a lei deve assegurar a duração                

razoável do processo (art. 111).  

Devem ser levados em conta, ainda, diversos critérios da razoável duração do            

processo, tais como:  

a complexidade da causa, o comportamento das partes e a atuação dos órgãos             
estatais, não só os órgãos jurisdicionais diretamente envolvidos em um dado           
processo, mas também, de um modo geral, as autoridades administrativas e           
legislativas, a quem incumbe a responsabilidade de criar um sistema judicial ágil,            
inclusive dotado de aparato material necessário .  58

 

Cabe enunciar importante característica dos direitos fundamentais: sua aplicabilidade         

imediata, vinculada à atuação dos órgãos do Estado. Por isso, a efetivação do direito              

fundamental à duração razoável do processo depende da edição de novos diplomas            

legislativos.  

A proteção ao direito fundamental à duração do razoável do processo prescinde, à             

vista disso, de medidas judiciais que tenham o fim de garantir sua realização. Com base no                

58 Critérios Definidos pela Corte Europeia dos Direitos do Homem (European Court of Human Rights).               
Disponível em:< http://www.echr.coe.int/ >. 
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art.8 do Pacto de San José da Costa Rica, quando a lentidão processual acarretar danos               

significativos à parte, poderá ser recorrido o sistema de proteção internacional dos direitos             

humanos, por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e da            

Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Pode-se dizer que este princípio se manifesta como direito fundamental individual,           

conforme inciso LXXVIII, acrescentado pela Emenda n.45 ao art.5º da Constituição Federal:            

"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do             

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 

Entende Alexandre de Moraes que "essas previsões - razoável duração do processo e             

celeridade processual -, em nosso entender, já estavam contempladas no texto constitucional,            

seja na consagração do princípio do devido processo legal, seja na previsão do princípio da               

eficiência aplicável à Administração Pública (CF, art. 37, caput)" . Valendo destacar ainda o             59

entendimento de André Luiz Nicolitt que afirma: "Desta forma, percebe-se que o direito a um               

processo em tempo razoável é um direito correlato ao direito do devido processo ou ao               

processo justo e equitativo. Em outras palavras, o processo com duração razoável nada mais é               

do que uma consequência lógica do devido processo, ou mesmo um aspecto deste" .  60

Outro ponto interessante do princípio da razoável duração do processo é, a partir deste              

contexto, o princípio do devido processo legal. O devido processo legal possui, no             

ordenamento jurídico nacional, natureza de sobreprincípio. Significa dizer que serve de           

fundamento de validade para outras garantias fundamentais além da duração razoável do            

processo, tais como o princípio do contraditório e da ampla defesa.  

Esse princípio, por sua vez, tem como escopo assegurar a todos um processo dotado              

de todas as garantias constitucionais e etapas previstas em lei. Garante que quando houver              

violação ou ameaça a um direito o Estado irá buscar a paz social e segurança jurídica                

utilizando-se dos meios necessários para proteção do bem jurídico ameaçado ou lesado. Está             

disposto no art.5, LIV da Constituição de 1988: “ninguém será privado da liberdade ou de               

seus bens sem o devido processo legal”.  

O Estado deve propiciar os meios de garantir o devido processo legal bem como as               

demais garantias que dele derivam. O pleno acesso à justiça deve ser assegurado de forma que                

59 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada. 6ª Edição. São Paulo: Atlas. p. 456. 
60 LUIZ NICOLITT, André. A duração razoável do processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
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os princípios consagrados sejam eficazes. O devido processo legal é, isto posto, importante             

ponto quando se trata da razoável duração do processo.  

A razoável duração do processo é o princípio que assegura, destarte, a possibilidade de              

que a duração do processo não se prolongue de forma desmedida. Trata-se da busca pela               

celeridade processual e pelo reconhecimento de tal garantia fundamental.  

Pode-se dizer, finalmente, que a tutela jurisdicional deve, por conseguinte, ser efetiva,            

tempestiva e adequada. O descontentamento geral da sociedade com a lentidão processual é             

refletido à medida em que a questão do tempo do processo torna-se uma garantia              

fundamental. 

Nesse sentido, destaca-se a lição de Francisco Fernandes de Araujo: 

Dilações indevidas, aqui, devem ser entendidas como ‘atrasos ou delongas que se            
produzem no processo por não-observância dos prazos estabelecidos, por         
injustificados prolongamentos das etapas mortas que separam a realização de um ato            
processual do outro, sem subordinação a um lapso temporal previamente fixado, e,            
sempre, sem que aludidas dilações dependam da vontade das partes ou de seus             
mandatários . 61

Humberto Theodoro Junior aduz que: "A lentidão da resposta da Justiça, que quase             

sempre a torna inadequada para realizar a composição justa da controvérsia. Mesmo saindo             

vitoriosa no pleito judicial, a parte se sente, em grande número de vezes, injustiçada, porque               

justiça tardia não é justiça e, sim, denegação de justiça” . 62

 
2.3. RELAÇÃO ENTRE A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E O MANDADO           
DE SEGURANÇA: SOB A ÓPTICA DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS         
FUNDAMENTAIS  

 

Após breve estudo do mandado de segurança e da razoável duração do processo, sob o               

viés da proteção dos direitos fundamentais, pode-se dizer que o mandado deve ser concedido              

respeitando este princípio. A jurisprudência, apesar disso, evidencia a demora na prestação            

jurídica de proteção ao direito líquido e certo.  

O direito fundamental à duração razoável do processo no mandado de segurança deve             

ser garantido, sendo fundamental para tanto o papel do Estado. A atividade do Estado              

61 ARAÚJO, Francisco Fernandes de. Do prazo razoável na prestação jurisdicional. Disponível em:<             
http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=15&rv=Direito  >. 
62 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. Ano VI. n. 36. 2005. 
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estende-se desde a formulação de leis e sua aplicação até o cuidado pela administração              

pública e controle dos seus atos, em conformidade com os princípios constitucionais.  

Na verdade, a discussão sobre a duração razoável do processo no mandado de             

segurança é ainda mais relevante, já que, como apontado, por sua natureza e essência, o               

mandado de segurança é um remédio constitucional, aplicável em casos de violações            

consideradas graves e que devem ser prevenidas ou combatidas em caráter emergencial. 

O Poder Judiciário, órgão do Estado, é competente para função de julgar e responsável              

pela jurisdição. A jurisdição é o poder de dizer o direito, por um agente habilitado (juiz                

natural), criando uma norma para o caso resolvendo os conflitos oriundos da vida em              

sociedade. Nota-se o importante papel do Estado na efetivação do direito à razoável duração              

do processo no mandado de segurança e destaca-se a possibilidade de lentidão do Poder              

Judiciário.  

Ocorre que o Judiciário encontra-se com excesso de demandas e atribuições, além de             

apresentar condições precárias. O sucateamento de equipamentos, a escassez de funcionários,           

a quantidade de processos, a burocracia e complexidade do processo brasileiro são os             

principais pontos quando trata-se da morosidade na Justiça.  

Para ilustrar o conflito existente na concessão do mandado de segurança na            

perspectiva da proteção aos direitos fundamentais destacando-se a razoável duração do           

processo, é válido apontar um caso concreto em que a impetração do mandado de segurança               

restou frustrada devido à delonga do processo.  

No Rio de Janeiro, o recente mandado de segurança nº 0064955-79.2016.8.19.0000 do            

Tribunal de Justiça foi impetrado com a finalidade de que fosse expedido a Certidão de               

Escolaridade referente à conclusão do ensino médio no ano de 1999 da impetrante. Ocorre              

que, apesar de um processo administrativo datado de 2012 e do referido mandado de              

segurança, até a presente data a impetrante não teve acesso ao documento suplicado.  

O Desembargador Carlos Santos de Oliveira em 20 de junho de 2017 concedeu a              

segurança e apontou a violação ao princípio da razoável duração do processo:  

Evidente que tal demora em atender ao direito líquido e certo da impetrante viola os               
princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da           
CRFB) e da garantia à obtenção de certidões (art. 5º, XXXIII e XXXIV e LXXVII,               
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da CRFB), caracterizando a ilegalidade apontada, a justificar a concessão da ordem.           
 63

O caso concreto explicita a precariedade das medidas liminares. Cabendo analisar,           

ainda, o manejo de tais medidas para proteção do direito líquido e certo. Ocorre que, a demora                 

na prestação jurisdicional justifica os advogados buscarem solução processual. As liminares           

acautelatórias surgem então como saída para as urgências, diminuindo o risco da            

imprestabilidade da atuação estatal. Aparecem como solução para atender aos direitos           

instantâneos.  

No processo RMS 44681 RJ 2014/0000144-9, julgado pela Segunda Turma em 26 de              

agosto de 2014, destaca-se a situação injusta gerada pelo tempo de tramitação do processo,              

tanto administrativo, mas principalmente do processo judicial – um ano e sete meses para que               

o recurso ordinário fosse a julgamento desde a distribuição do processo. O processo trata do               

Juiz Federal titular da terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, que              

responde a processo administrativo disciplinar instaurado a partir de representação na qual o             

Ministério Público Federal aponta o seu envolvimento com o crime organizado e lhe atribui a               

prática de infrações gravíssimas. Destaca-se trecho relevante da ementa do processo:  
Nesse panorama, a recusa da autoridade coatora em acolher o requerimento do            
investigado no sentido de ser interrogado diretamente pelo Desembargador relator          
do Processo Administrativo Disciplinar realmente não atende ao princípio da          
razoável duração do processo como mandado constitucional à observância da célere           
tramitação de processos. A cronologia dos fatos evidencia que a disputa pela            
prevalência de uma tese jurídica já consumiu nada menos que um ano e sete meses               
desde a primeira recusa do investigado em ser ouvido no juízo deprecado            
(25.1.2013) e o julgamento do presente Recurso Ordinário, valendo destacar,          
ademais, que os fatos referem-se a Processo Administrativo Disciplinar instaurado          
no longínquo ano de 2010 (fl. 40). 9. Nesse panorama, forçoso convir que a              
manutenção do interrogatório por Carta de Ordem longe está de privilegiar o            
princípio da razoável duração do processo, que poderia ter sido mais bem            
prestigiado pelo simples acolhimento do pleito formulado pelo magistrado no          
sentido de ser ouvido pelo Desembargador relator do PAD, o que de pronto             
encerraria a discussão em torno do tema e nenhum prejuízo traria à apuração dos              
fatos imputados ao investigado, já que nem se imaginaria que este apresentasse            
escusa de comparecer a interrogatório realizado em atendimento à sua própria           
solicitação. ANULAÇÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO 10. Logo, tendo o          
desnecessário retardo da marcha procedimental atentado contra os princípios da          
ampla defesa e da razoável duração do processo, merece ser anulado apenas o ato              
que indeferiu o requerimento do acusado para que fosse interrogado diretamente           
pelo Des. Relator do PAD.  64

63 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ. Mandado De Segurança: MS 00649557920168190000. Rio De                
Janeiro Tribunal De Justiça. Disponível em: <       
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/471202715/mandado-de-seguranca-ms-649557920168190000-rio-de-
janeiro-tribunal-de-justica/inteiro-teor-471202722?ref=juris-tabs  >. 
64 Superior Tribunal de Justiça. STJ. Recurso em Mandado De Segurança (Segunda Turma): RMS 44681/RJ               
Amazonas. Tribunal De Justiça. Disponível em: <       
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Outro processo interessante é o processo MS 40036089620138040000 AM         

4003608-96.2013.8.04.0000, julgado em 4 de agosto de 2015, destacando-se sua ementa: 

ANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA      
ADMINISTRAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL      
DENOMINADA QUINTOS. INOBSERVÂNCIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO      
DO PROCESSO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA         
CONCEDIDA.I Tem-se que a omissão da autoridade impetrada em homologar e           
publicar ato concedendo o direito à percepção do benefício denominado "quintos" à            
impetrante, direito este reconhecido pela administração há mais de 16 (dezesseis)           
anos, importou em violação ao seu direito líquido e certo à razoável duração do              
processo, ilegalidade esta a ser sanada através do presente instrumento;II Segurança           
concedida.  65

A jurisprudência revela que o desrespeito à duração razoável do processo ocasiona a             

violação ao ato constitucional ao próprio mandado de segurança que tem essência            

emergencial. 

Um dos grandes avanços relativos à celeridade e à efetividade do processo ocorreu em              

1994 quando, por força da Lei nº 8.952, o art. 273 do Código de Processo Civil vigente à                  

época passou a autorizar a antecipação da tutela no curso da ação principal. Até então, eram                

propostas ações cautelares para obter provimentos de caráter satisfativo. 

A partir de 1994, o sistema passou a conviver com dois regimes distintos: o da tutela                

cautelar (com os requisitos clássicos do fumus boni juris e do periculum in mora) e o da tutela                  

antecipada (baseada na verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano ou no abuso               

do direito de defesa).  

O novo CPC estabeleceu os mesmos requisitos para concessão da tutela cautelar e da              

tutela satisfativa - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do                

processo. O parágrafo único do art. 294 deixa claro que a tutela de urgência é gênero, o qual                  

inclui as duas espécies (tutela cautelar e tutela antecipada). Já o art. 300 estabelece as mesmas                

exigências para autorizar a concessão de ambas.  

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153485252/recurso-ordinario-em-mandado-de-seguranca-rms-44681-rj
-2014-0000144-9>. 
65 Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM. Mandado De Segurança(Tribunal Pleno): MS            
40036089620138040000. Amazonas. Tribunal De Justiça. Disponível em:       
<https://tj-am.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/217732684/mandado-de-seguranca-ms-40036089620138040000-a
m-4003608-9620138040000>. 
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Medida liminar é, nesse contexto, uma ordem judicial que tem como escopo            

resguardar direitos alegados pela parte antes da discussão do mérito da causa. Para a              

concessão de liminar é necessário estar demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in               

mora.  

Entende-se por medida cautelar todo e qualquer ato forense ou processo intentado por             

uma pessoa, em justiça, para prevenir, conservar ou defender direitos. São consideradas            

medidas cautelares as providências que se denominam de antecipação de tutela e liminares.  

O mandado de segurança é uma ação intentada pela pessoa no sentido de ser              

assegurado um direito líquido e certo, que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas               

data, ameaçado ou violado por ato de autoridade, manifestamente inconstitucional, ilegal ou            

por abuso de poder. A proteção ao direito pretendido, no entanto, muitas vezes resta frustrada.               

Isso porque apesar da previsão constitucional ao direito à razoável duração do processo, pode              

ocorrer a perda do direito pela demora.  
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 CONCLUSÃO 

 

O interesse sobre o tema da garantia do direito fundamental à razoável duração do              

processo no mandado de segurança e sua concretização continua crescente. Seu destaque mais             

recente está relacionado à edição da Lei que disciplina o Mandado de Segurança individual e               

coletivo - Lei n 12.016 de 2009 e à Emenda Constitucional nº 4 de /2004, que inseriu o                  

princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a            

cada indivíduo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição.  

Essa pesquisa buscou realizar uma compilação acerca da doutrina, da legislação e da             

jurisprudência que envolve o direito à razoável duração do processo no mandado de             

segurança. Principalmente no âmbito jurídico é importante prestar atenção nesse direito que            

apresenta vinculação ao papel do Estado.  

Se o tema não ganhar ênfase no atual cenário do país, de amadurecimento dos direitos               

fundamentais, do qual é inevitavelmente participante o Poder Judiciário, existe a possibilidade            

de não tratar-se de um direito efetivo do cidadão que busca a tutela jurisdicional.  

A conclusão mais adequada é que a simples previsão constitucional do direito à             

razoável duração do processo no mandado de segurança se mostra insuficiente para garantir,             

de fato, esse direito.  

Tratando-se da efetivação do direito fundamental à razoável duração do processo no            

mandado de segurança deve-se ter em mente a necessidade da atuação estatal. Pois o que se                

verifica é o perecimento da proteção ao direito líquido e certo pela incompatibilidade do              

processo do mandado de segurança com a morosidade da justiça, em especial, do Poder              

Judiciário. Portanto, o respaldo constitucional é insuficiente para garantir ao cidadão essa            

prestação por parte do Estado. 

Principalmente porque o manejo das medidas cautelares visando evitar a perda do            

direito não é suficiente para garantir a razoável duração do processo.  
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