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Resumo:O mandado desegurançatrata-sedeuma açãojudicialcom
a finalidadede inibire corrigirilegalidadeou abusode poderprati
cado por autoridades públicas; o descumprimento pela autoridade
impetrada da decisãojudicialconcessiva da segurançaé impropria
mente tipificadacomo crimede desobediência;na verdade,o instru
mento adequado para compelir a autoridade coatoara para corrigir
a ilegalidadeou abuso de poder praticadoé amulta diáriaastreintes
fixadapor diade atrasopelodescumprimento da ordem e de forma
progressiva,cujomontanteintegraldeveráserexecutadodiretamente
contra o patrimônio da autoridade reticente em cumprir a ordem
judicial.
Palavras-chave: Mandado de segurança. Descumprimento. Ordem
judicial.Multa diária:asfreiníes.Ação regressiva.
Abstract:Tirewritofmandamus isajudicialremedy thataimseither
to refrain from or to adjust to any illegality or abuse of power
performed by publicauthorities;thenonfulfillmentofa courtorder
such as a writ of mandamus by an authority is inappropriately
consideredacriminalcontempt;infact,theadequatemeans tocompel
an authority to amend any illegality or abuse of power that may
havebeenperformedistoimposeadailyfineforcontinuedviolation
ofthecourtorderuntilitisentirelyfulfilled.The totalamount ofthis
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fineshould be executed against theauthority who was reluctant to
fulfillthecourtorderand he shouldpay itathisown expense.
Key words: Writ ofmandamus. Nonfulfillment. Court order. Daily
fine.Astreintes. Cross complaint.
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1INTRODUÇÃO

bam atendendo ape
nas seus interesses
Inter-relacio- "Face às múltiplasformas de abu- pessoaisou do gover
nando em seu dia-a- so de poder, a sociedade segue nante/titularmomen
dia com o Poder Pú Idealizando in81rumentosde con tâneo do Poder. Es
blico,o cidadão facil trolee començãodas ilegalidades quecem eías que o
mente constata que çprnetidaspòragehtes investidos verdadeiro conceito
algumas autoridades np ^ m c i ò ãe atribuições do Po de interesse público
der Rübliçó;":
atrelao Estadoàcida
públicas investidas
de atribuição consti
dania, entendida esta
não apenas em seu
tucionaloulegalpara
conceito jurídico a prática de atos de
soberaniado Estadonem sempre os exercício dos direitos políticos-, e
praticam levando em consideração sim, como a propensão a que todas
o interesse público, assim entendi as pessoas devem possuir de reali
do como "as aspirações ou vanta zarobem comum da coletivana qual
genslicitamentealmejadasportoda encontram-se inseridas.
A violação do real conceito
acomunidadeadministrada,ou par
de interesse público revela-se nas
te expressiva de seus membros".1
Como representantesdo Po mais variadas formas: excesso de
derPúblico,essasautoridadesinter poder,desviode finalidadeou omis
pretam 0 interesse público visando são da autoridade pública.
Face às múltiplas formas de
atenderum supostointeresseimedi
ato da entidadé estatalã qual estão abuso de pòdèr, a sociedade segue
vinculadas,mas quena verdadeaca idealizandoinstrumentosde controle

1MEÍRELLES, Hely Lopes. Direitoadministralivobrasileiro. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 81
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e contenção das ilegalidadescome
tidas por agentes investidos no
exercício de atribuições do Poder
Público;dentreessesinstrumentos,
sem pretensão de esgotar o assun
to,pode-se citar:o direitode ação,2
o habeas corpus,3 o mandado de se
gurança individual e coletivo,4 o
mandado de injunção,5 o habeas
data,6 a ação popular,7enfim, todo
e qualquer meio colocado à dispo
sição do cidadão para que, violado
em seu direito por ilegalidade per
petrada por agentedo Poder Públi
co, possa ele exigir do próprio Es
tado a correção da lesão sofrida.
Nessecontexto,o objetodes
te estudo será a ação de mandado
de segurança/ analisada à luz dos
meios legais de efetivação de sua
tutela jurisdidonal.
2 TUTELA JURISDICIONAL CON
CESSIVA D A SEGURANÇA
No mandado de segurança,
tem-seapenas duas espécies de deci
sãojudicialconcessiva da segurança:
a liminar como provimento provisó
rio,de antecipação dos efeitos da de
cisãodefinitiva,admitidopelaprópria
leido mandamus; e a sentençaque é o
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provimento definitivoque encerra o
processocom julgamento do mérito.
Conclui-se que reconhecen
do a ilegalidade ou abusividade do
atopraticadopor autoridade públi
ca, violador ou que ameaça violar
direitolíquidoe certo,deverá o juiz
deferirliminarou proferirsentença
de mérito, concedendo a segurança
pleiteada,que ficarájungida a anu
lar o ato abusivo, tornando-o sem
qualquer efeito,restituindo as par
tesao status cjuo ante.

3 EFICÁCIA I M E D I A T A D A T U 
TELA JURISDICIONAL C O N 
CESSIVA D A S E G U R A N Ç A LIMINAR O U SENTENÇA
Atendendo aosreclamos da
necessidade urgente de se anula
rem atos administrativos ilegais e
abusivos, violadores de direito lí
quido e certo, determina o art. 12,
parágrafo único da Lei n. 1.533/
1951, que a sentença concessiva de
segurança é dotada de executoriedade provisória, ainda que depen
dente de julgamento pelo tribunal
ad quem, mediante a interposiçãode
recurso voluntário ou remessa ex
offício.0

2Art. 5".,XXXV, CF/88.
’Art. 5".LXVill, CF/88
JArt. 5“.,LX1X e LXX, CF/88.
sArt.5». LXXI, CF/88
flArt. 5".LXXII, CF/88
7 Art. 5".LXXIll, CF/88.
s"conceder-se-á mandado de segurança para protegerdireitolíquido e certo,nSo amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidadeou abuso de poder forautoridadepública
ou agente de pessoa jurídica no exercíciodas atribuições do poder público" Art“5”,LXIX, CF/88.
*GRINOVER, Ada Pellegrini, eíal. Código brasileiro de defesa do consumidor. 4.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1995, p. 523. "Essa garantia constitucional ú complementada por outras contidas na própria
Carta Magna, como a que afirma, no texto que consagra.0 Mandado de Segurança, o princípio da
intolerabiiidade de ofensa a direitoslíquidose certospor atos de autoridade, concedendo, jáno plano
da Lei Maior, uma espécie de ação com provimento reforçado e com procedimento simplificado e
célere,de modo que a tutela dos direitossejapronta, eficaze adequada".
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A propósito do assunto, ad
Por outro lado, reforçando
a tese da eficácia imediata da tute verte DINAMARCO:
la concessiva da segurança, desta
O certoéque o mandado de segu
ca-se o art.4oda Lei n. 4.348/1964,
que contém as restritas hipóteses,
rança, còmo medida impaciente,
em que a pessoa jurídica de direito
destinada instituciõnalmente a
público pode requerer - e obter debelar as agressões a direitos,
junto ao presidente do tribunal ao
clama sempre por uma eficácia
imediata. Sem essa eficácia ime
qualcouber o conhecimento do res
pectivo recurso, a suspensão da
diata deixariade serum remédio
execução da liminar ou da senten
heróico, como quer a Constitui
ção. Ele é, por natureza, uma
ça concessiva da segurança no
injiinção,ou seja,comando a rea
mandamus. Se não bastasse,o art.7o
da referida lei concede efeito
lizarum ato.Comando imperati
vo, portador do imperhim estatal.
suspensivoapenasaosrecursosvo
Por issoé que, diferentementedó
luntárioou ex offício,interpostosde
decisão concessiva de segurança
que sucede com outras condena
que importe outorga ou adição de
ções, a sentença concessiva do
vencimentos ou ainda redassificamandado de segurançadestina-se
ção funcional de servidor público.
asercumpridaimediatamenteou
no prazo fixado.12*
Coadunando com o exposto,
dispõe ainda o art. 11 da Lei n.
1.533/1951 que,julgando proceden
No mesmo sentido, ensina
te o pedido no mandado de segu SIDOU:
rança, o juiz o transmitirá por ofí
cio,101via oficial de Justiça ou pelo
A execução em mandado de segu
rança,é assim,uma execução dire
correio, mediante aviso de recebi
ta,consistentenaefetivaçãodasme
mento, o inteiro teor da sentença à
autoridade coatora.11Assim, deno
didas determinadas pela sentença.
Nada precisaria a leiaduzir a res
ta-seque senão fossepara dar ime
diato cumprimento à decisão, não
peito; o mandado que a sentença
contém, por si,diztudo.Diz que o
haveria a necessidade dessa comu
destinatáriodeve cumprir sem tar
nicação, que somente se daria após
dança aordem. E seo.nãofizercria
o trânsito em julgado da decisão.
laBARBI, Celso Agricolii. Do mandado dc segurança. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 226.
"Natureza desse documento - Esse ofício, no dizer de Seabra Fagundes, è dc sentido executório,
tendo essa forma em atenção às relaçõesentre os Poderes, pois seria inadequado o juiz dar ordem a
outra autoridade. Para Pontes de Miranda, que sustenta o caráter mandamento! da ação, o ofício,
apesar de verdadeiramente ser o 'mandado', é emitido como efeito especifico da sentença, mas não
como títuloexecútivò e sim mandamental".
11Art. 11 da Lein. 1.533/1951 (STJ- BoiAASP n. 1835/1957). "A decisão, em mandado de segurança, é
executada logo que seja transmitido, em ofício,o seu integral teor à autoridade coatora".
12 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. São Paulo: Malheiros,
tomo 1,2001, p. 627-628.
15SIDOU, José Maria Othon. "Habeas Corpus": Mandado de segurança,mandado de injunção,"habeas
data", ação popular. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.208.
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um estadodeatritonecessariamen
te surgido entre quem manda e
quem não obedece.13
Sem divergir dos referidos
autores, MEIRELLES afirma que: "a
execução da sentença concessiva da
segurançaéimediataespecíficaou in
natura, istoé,medianteocumprimento da providência determinada pelo
juiz,sem a possibilidade de sersubs
tituídopelareparação pecuniária".1'*
E continua:
A decisão - liminarou definitivaéexpressa no mandado para que o
coator cesse a ilegalidade. Esse
mandadojudicialétransmitidopor
oficio ao impetrado, valendo como
ordem legalpara o imediato cum
primento do que nele se determi
na,eaomesmo tempo,marcaomo
mento a partirdo qualo impetran
te,beneficiário da segurança, pas
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saa auferir todasas vantagens de
correntesdo tt>ri£.1
45
Nessa linha, facilmente se
conclui que, se as sentenças ou
liminares16concessivas de segurança
não fossem dotadas de eficácia ime
diata, não teriam qualquer utilidade
prática: as previsões legislativas da
execução provisória do julgado; as
restritashipótesesem que sepermite
a suspensão da liminare da sentença
ederecebimentoderecursoouremes
saex ojfíciono efeitosuspensivo;bem
como a necessidade de imediata co
municação da decisão concessiva da
segurança,em liminarou sentença,à
autoridade coatora.17Gom isto,fica
claro que, uma vez concedida a se
gurança, o impetrante passa a usu
fruir,desde logo,os efeitosda deci
são, sem a necessidade de qualquer
garantia do juízo.18*
Portanto, salvo os casos de
suspensão da execução da liminar

14MEIRELLES, Hety Lopes. Mandado de segurança: ação popular, ação civil pública, mandado de

injunçâo,"habeasdata",açãodiretade inconstitucionalidade,ação dedaratóriade constitucionalidade e arguiçãode descumprimento dc preceito fundamental.23.ed.São Paulo: Molheiros, 2001,p.93.
15Ibid,p. 94
16 ST] - Resp. n. 62.033-3/PB, Ia.T.,v.u.,j.27dc maio de 1996,ReL Min. Milton Luiz Pereira, D] 1°.de
julhode 1996,p.23.990. "Mandado de Segurança - liminar-SentençaConcessiva- ExecuçãoImedi
ata- Lein.8.076/1990 (art.1°.).1.Sentença de natureza mandamental, antesde transitadae m julga
do,podescrcumprida provisóriae imediatamonto viasimplesnotificaçãoporofício.A interpretação
das disposiçõescontidasno art 1°.,Lei n.8-076/1990, deve serrestrita,sem abonar ampliação com
prometedora da natureza constitucional do 'miMihiimis', afastando-se óbices í> sua eloquente finali
dade. 2.Precedentes da jurisprudência. 3.Recurso improvido".
17STF - RecL n. 543-7, RJ, TP, v.u.,j.24 de agosto de 1995, ReL Min. Sepúlveda Pertence, DJU 29 de
setembro de 1995, KT n.727/73). "Competência - Suspensão de segurança concedida em mandado
de segurança de competência do TSE - C a b i m e n t o d e recursopara o STF somente na hipótese de
indeferimentode segurança— Inteligênciado art.25 da Lein.8.038/1990. Ementa Oficial:Suspensão
de segurança,obstando a eficáciaimediatada liminarou da sentençaconcessiva, visaimpedir que a
execuçãoprovisóriagerelesõesà ordem,à saúde,à segurança ou à economia pública,que o eventual
provimento do recursoda entidadeestataljá não poderia reparar
18ibid,p.95."O mandado de segurança tem ritoprópriocsuasdecisõessãosemprede naturezamanda
mental, que repeleo efeitosuspensivoe prolelatóiiode qualquer de seus recursos.Assim sendo,cum
prem-se imediatamente tantoa liminarcomo nsentençaou acórdãoconcessivoda segurança,dianteda
só 'notificação'do juizprolatorda decisão, independentemente de caução ou cartade sentença,ainda
que haja apeiação ou recursoextraordináriopendente (...).Sem a prestezana execução ficariainvalida
da a garantiaconstitucionalda segurança.Além disso,éde serecordarque para asuspensãodosefeitos
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ou da sentença e o recursovoluntá
rioou da remessaex ofpcio,previstos
respectivamente nos arts.4o e 1° da
Lei n. 4.348/1964, todos os demais
recursosinterpostosde decisãocon
cessivadesegurançaterãoefeitoape
nas devolutivo.19Caso sejam recebi
dos também rioefeitosuspensivo, o
órgãojurisdicionalestaráatribuindo
efeitoque o recurso não possui,co
metendouma ilegalidaderiosprópri
os autos do mmdamus.
4 CRÍTICA À UTILIZAÇÃO D O
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
C O M O MEIO COMPULSIVO
A O ADIMPLEMENTO D A TU
TELA JURISDICIONAL C O N 
CESSIVA D A SEGURANÇA
.Tratando-se do assunto ile
galidade, nota-se que dentre os
meios de coerção utilizados para
compelir as autoridades públicas
impetradas ao cumprimento da or
dem exarada no mandamus, costu
ma-se tipificarseu descumprimen-

tocorno crime de desobediência.20
É certo que se mostram sedutoras
astesesdosrenomadosjuristasque
defendemtalentendimento,contu
do, esta tipificação é u m meio de
coerçãodesprovido de respaldoju
rídico.21Veja-se:
E m homenagem à liberda
de das pessoas, a Constituição Fe
deralasseguraconio garantiafun
damental o princípio da legalida
de perial, assim inscrito em seu
art. 5o,XXIX: "não há crime sem
lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação le
gal". Por definição legal de crime
deve-se entender como sendo a
descrição prévia e minuciosa de
todas as condutas que o Estado
poderá punir como crime, por
meio da aplicabilidade das res
pectivas sanções, também previ
amente previstas em lei.
É oportuno salientarque há
alguns casos especiais que o Esta
do, no exercício de sua função le
gislativa de tipificar as condutas

da sentençaconcessivada segurança há recurso especificoao Presidente do tribunal (art 13 da Lei n.
1.533/1951), o que está á indicarque essa suspensão não pode serobtida por via de apelação ou de
tialqueroutrorecursogenérico'".Nessesentido,jádecidiuo SuperiorTribunalde Justiça;"Mandao de Segurança- Concessãode liminar- Subordinaçãoda eficáciada medida liminarà prestaçãode
caução. Inadmissibilidade.Maioria, \fotosvencidos. Desde que satisfeitosos pressupostosessenciais
e uma vez concedida,por isso,a liminar,não é licitosubordinara eficáciada medida a outrascondi
ções" (STJ - R MS n.3.043-0- RJ,2\ T.,m.v.,j.17 de abrilde 1995, DJ 22 do maio de 1995, ReL Min.
António de Pádua Ribeiro,TST| n° 76/86).
’*MEIRELLES, Hely.Lopes. Mandado de segurança: ação popular, ação civil pública, mandado
de injunção, "habeas data", ação direta de inconstitucionalidadc,ação dcclaratòria de donstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 23. ed. São Paulo:
Malhciros, 2001, p. 98.
“ Art.330 do CP.
21TALAMIN], Eduardo. Revista do Advogado: 50 Anos da leido mandado de segurança. São Paulo:
Associação dos Advogados, 2001,p. 49. "Jáa tipificaçãopenal da desobediência destina-sea preser
var a autoridade estatalno exercício de qualquer dc suas funções (...).O que se busca resguardar
nesse caso,é o funcionamento internoda estruturaadministrativa - c não a autoridadeestatalexter
namente considerada.No.CTtanto,quando recebe a ordem judicialc a descumpre, o agente público
jamais poderá ser reputado 'noexercíciode suas funções':o exercíciode função pelo agente público
não abrange,de modo nenhum, descumprimentode comandos judiciais. Estará,pura e simplesmen
te,opondo-se ao poderestatal".
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humanas como criminosas,além de pela prática de crime de desobe
descrever osmeios emodos de exe diência, que exige, do autor, uma
ualidade especial:a de particular,
cução do crime,em algumas vezes,
a aplicação do princípio da lega
também descreve qualidades espe
ciaisque seu autor - o delinquente lidade estrita do direito penal.23
-deve ostentar. Estes crimes são os Autoridade Pública não é particu
doutrinariamentechamados de cri lar. Logo, se a autoridade pública
descumprir a ordem judicial, não
mes próprios.22
Mas, analisando o crime de poderá ser autora do crime de de
desobediência, verifica-se que sobediência.
Por sua vez, o mandado de
este encontra-se tipificado no art.
330 do CP: "desobedecer a ordem segurança exige que o ato ilegalou
legal de funcionário público"; e abusivotenhasidopraticadoporau
insertono capítulo IIdo Título XI, toridade pública ou por agente de
que trata "dos crimes praticados pessoa jurídica, investido de fun
ções públicas - fun
por particular con
çõesde autoridade,o
tra a administração
que reforça a tese de
em geral", o que
que não pode seruti
deixa claro que so
lizadoo crime de de
mente o particular ~.>;pará:sé;cònçrétizara
:;CÒfiSéçi.d.ó'. ;.na V•:'sè;ajãVw.à.ò;
ou o agente público ; mahdàmüs, dèvéò júlz valer-sé sobediência como
desvestido de fun Vidos meios de coerção previstos meio de coerção ao
ção pública é que f:nd leie maisefetivosque o crime adimplemento da or
dem exarada no
podem ser autores d é desobediência...”
mandamus. Se ela es
deste delito.
tivesse agindo como
Assim sendo,
particular,não podia
a autoridade públi
figurarno polopassi
ca, agindo investida
nas atribuições de seu cargo, por vo do mandamus.
Dessa forma, paraseconcre
tanto investida de Poder Estatal,
não pode ser considerada como tizaro direitoreconhecido na seara
particular para qualquer fim, no- do mandamus, deve o juiz valer-se
tadamente para ser processada dòs meios de coerção previstos na
M JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Fcnal. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 166. "Crime pró
prio é aquele que exige do sujeito ativo uma particular condição 'jurídica' (acionista, funcionário
público)''.
23STJ - R HC n.7.990- MG, 6*.T„ Rei.Min; Fernando Gonçalves,DJU 30 de novembro de 1998,p.209.
"RHC - Penal - Crime de Desobediência- PrefeitoMunicipal - Não Configuração -1. E m princípio,
dianteda expressiva maioria da jurisprudência, o crime de desobediência definidono art.330 dò CP
só ocorre quando praticado por particularcontra a administração pública, nele não incidindo a con
duta de Prefeito Municipal, no exercício de suas funções (...)".STF - H C n. 76.888 - PI, Re). Min.
Carlos Velloso,j.29 de julho de 1998, STJ n. 173/547, "Penal. Processual - Prefeito municipal: Descumprimento de ordem judicial: Crime de responsabilidade. DL 201/67, art. 1“.,XIV, Ação penal:
Trancamento: Impossibilidade.Cerceamento de defesa: Inocorrêncla, Prescrição. Inocorrência. Cód.
Penal, art.109,IV,I- O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este
estáagindo como particular. Cód. Penal, art.330, III- O prefeitoMunicipalque, quando no exercício
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lei e mais efetivos que o crime de
desobediência,sobpena de também
se tornar autoridade coatora quan
do processa a autoridade pública
pelocrime de desobediência.Afinal,
O Poder Judiciário, talcomo os de
mais Poderes, não está imune aos
princípios da legalidade e da efici
ência consagrados na Constituição
Federal vigente.24
5 MEIO LEGAL DE COERÇÃO AO
ADIMPLEMENTO D A TUTELA
JURISDICIONAL PROFERIDA NO
M A N D A D O DE SEGURANÇA

diciário para apreciar a legalidade
dos atos administrativos.
Logo,nãotemsentidoatribuir
aoPoderJudiciáriojulgamento da le
galidadedos atosadministrativosdo
Poder Público, serridotá-lo dos mei
os necessários para a efetivação do
provimento jurisdicional concedido
em face da Administração Pública.
Deste modo> esclarece
BARBI que:
[...]o direito brasileiro evoluiu no
sentidodenão permitirqueaAdmi
nistraçãoescolhaentrepraticaro ato
eindenizarodanocausado:aAdmi
nistraçãotemdecumpriraordemou
decisãojudicialnaforma'específica',
e não pelaforma'reparatória'.Istoé
princípiogeral,relativoàsaçõespro
cessadasporqualquerritoenãoape
nasàsprocessadasnaformadoman
dado de segurança.25

Antigamente, em decorrên
cia do princípio da separação de
poderes, vigorava a ideia de que o
Poder Judiciário não podia interfe
rirnos negócios dos demais Pode
res,razão pela qual ficavaa critério
da própria Administração Públicaa
escolha da forma de adimplemento
das obrigaçõesimpostasnassenten
O referidoautordestacaque
ças judiciais, o que lhe permitia o juiz pode adotar urria série de
cumpri-las na forma específica, re medidas tendentes a tomar efetivo
integrando ao patrimônio do lesa o direitoreconhecido na sentença:
do o direito violado, ou na forma
reparatória,consistentena indeniza
[...]como o mandado de segurança
ção pecuniária do dano. causado
visaa obterexecução específica,en
pelo ilícito.No entanto, é o próprio
tende-seque,paraconseguiressefim,
princípio da separação de poderes
pode o juiz utilizar-se de variados
que confere soberania ao Poder Ju
meios,como fixarprazos,ainda que
de suas funções, deixa de cumprir ordem judicial,não comete crime de desobediênciae,sim, o deno
minado crime de responsabilidade, tipificado no nrt. T\, XIV, do DL n. 201/67, que 6, na verdade,
crime comum (HC rv”69.428,70.252e 69.850). No caso,foio prefeitodenunciado por crime de deso
bediência .Todavia, como a sua conduta não é atípica, não deve a ação penal ser trancada, mesmo
porque o réu se defende do fatoque lhe é imputado, podendo ocorrer, no caso, a retificação da de
núncia mediante anenáaUo libelli. III- Inocorrência de cerceamento de defesa,jáque o paciente apre
sentou resposta à denúncia. Inocorrência, também, de prescrição, tendo em vista a pena cominada
para o.delito:DL n"201/67,art.1», § 1".do CP; art.109,IV- H C indeferido”.STF - RTn. 467/397. "O
funcionário públicosó pode praticardesobediência se age como particular,pois,se atua na condição
de funcionário, o delitoserá outro".
Art. 5",LXXVIII, c/c 37 da CF/88.
25BA.RBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. 10. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2000, p.225.
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nãoconstantesdelei,expedirordem pretado como um todo harmônico
dereintegração,ouordemquevalha visando à celeridade na prestação
pela declaração de vontade, ordem jurisdicional e à efetividade do re
sultado do processo.
de entregade documentos, etc.26
Ademais, a aplicação subsi
d
i
á
r
i
a
de
normas do Código de Pro
Uma vez inadimplida a or
dem pelaautoridade coatora,deve o cessoCivilà ação de mandado de se
Poder Judiciárioutilizar-sedos mei gurança é patente, uma vez que o
os legaisnão só parafazerválidasas procedimento deste era regido por
decisões do Estado-Juiz, uma vez dispositivos insertosno próprio Es
que,num Estado democrático de di tatuto Processual Civil de 1939, an
reito27como o nosso, as ordensjudi teriormente à vigência da Lei n.
ciais devem ser cumpridas ou im 1.533/1951,tendo o art.20 da referi
pugnadas pelos meios previstos no da Lei revogado "os dispositivosdo
ordenamento jurídico, como tam Código de Processo Civil que trata
vam especificamente
bém para alcançar a
do mandado de segu
finalidade da ação,
rança".Contudo,esta
qual sejaa de propor
Lei, em seu art. 19,
cionar ao impetrante
aefetivaçãode seudi "...num Estado democrático prescreve expressa
dè direito como o nosso, as
mente a aplicabilida
reito reconhecido no
ordens judiciais devem ser
processo, ainda que : cumpridas ou impugnadas de aomandado dese
gurança dos arts. do
em sede de liminar.
pelos meios previstos no or-.
Nessequadro, d e n a m e n t o jurídico..."
Código de Processo
Civilqueregulamo üpelainterpretaçãosis
tisconsórcio, o que,
temática, aplicam-se
porcerto,não excluia
subsidiariamente à
ação de Mandado de
aplicação de outras
Segurança as regras do Código de normas do estatuto processual civil;
Processo Civil que com ela sejam basta atentar-se para a aplicabilida
compatíveis, visando maior efetivi de das normas alusivas aos pressu
dade dessa garantia constitucional. postos processuais e condições da
O Direito Processual deve ser inter ação, o que não se discute.28
86BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. 10.od. Rio de Janeiro:Forense, 2000, p. 226.
° Art. ln.da CF/88.
28STJ -Resp n.139.276-ES, 1M , Rei.Min. Milton Luiz Pereira,).05 de abrilde 2001. Nesse sentido,já

decidiu o egrégio SuperiorTribunal de Justiça,acolhendo o voto do Sr.Ministro relatorMilton Luiz
Pereira,cuja síntesevaie transcrever:"(...)e estabeleceno art.19: 'Aplicam-se ao processodo Manda
do de Segurança os arts.do CPC. que regulam o litisconsArcin'.ígrlfou-sel. Conhecidas essas especí
ficasdiretrizes formais {comuns a outras ações- CPC), não deve seromitido que a Lei,em comento,
não escapa ao exame sistemático, conforme os princípios gerais do direito. Isto implica dizer que a
hermenêutica jurídica, no caso, nSo pode ser meramente Filiada no conhecimento do texto isolado,
mas sob o foco intenso de mediações Interpretntivas,procurando-se O seu sentido em desvinculação
â estrutura da legislaçãogeral,com n pregação sob o eco maior da Constituição (...).No limiar dessa
caminhada, convém afirmarque,sob o esplendor de garantiaconstitucional (art.5°, LXIX da CF/88),
por compreensível importância dos direitos e garantias individuais, com notado benefício à
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Nesse sentido, aplica-sesubsidiariamente ao mandado de segu
rançao dispostono art 461 do CPC,
coma redaçãodadapelareformapro
cessualde1994(LeiiL8.952/1994),no
sentido de munir o Poder Judiciário
de meio de coerçãoindireta para co
agir o administrador público faltoso
ao adimplemento da tutelajurisdictonalconcedida no mandanms.
Pela aplicabilidade subsidi
ária do disposto no art.461 do CPC
no mandado de segurança, ensina
ALVIM:

equivalenteéqueaobrigaçãosecon
verteráem perdas e danos (§1° do
art.461).Se o mando de segurança
objetiva, por excelência,a obtenção
da garantiapleiteadahi untura, aim
posição de multa pelo descumprimentodaordem(§4“)éperfeitamente
compatível com o sistema do man
dadodesegurança(...).Assim,o sis
tema do art.461é,em grandeparte,
compatívelcom omandado desegu
rança.Esteobjetiva,porexcelência,a
obtenção da garantia iit untura. Esta
passou a sera regra do Código de
ProcessoCivil,segundoanovaredaçãodoart.461,relativamenteàsobri
gaçõesdefazerede nãofazer.Deste
modo,osinstrumentosdequesedis
põe, no Código de Processo Civil,
para garantira tutelaespecíficadas
obrigaçõesde fazere não fazer,de
vem seraplicadas ao mandado de
segurança.29

O art.461 do CPC, em sua nova re
dação, veio,como dito,a adotarso
luçãoidêntica,autorizando,em ação
deconhecimentoversandoobrigação
defazerou nãofazer,aconcessãode
tutelaantecipatóriademedida, bem
como aimposição-naliminarouna
sentença-demultadiária(astreintes),
como providência inibitóriado descumprimento da obrigação (§§3o.e
No mesmo sentido, ensina
4°.),independentemente de pedido TALAMINI:
do autor.A regra,pelocnput do art.
461,tambémpassouaseratutelaes
Nessepasso,revela-secrucialoapro
pecificada obrigaçãoe,em caso de
veitamentodasregrasdoart.461.0
impossibilidade material da execu
regimeespecíficodomandadodese
gurançajácontemplaboa partedas
çãoespecífica,adeterminaçãodepro
vidências práticas que assegurem
eficáciase dosmecanismos também
resultado equivalente àquele que
previstosno art.461:1) força mandamental e executivalatosensu;2)
adviriado adimplementodaobriga
máxima preferência pelo resultado
ção.Apenasnahipótesedaimpossi
específico;3)cabimentodeantecipa
bilidadede obtençãodeprovidênci
as que assegurem resultadoprático
çãode tutela,A incidênciasubsidiá

imediaíidadeda proteçãojudicial,.o wr/í íoiaquinhoado como procpssosumário especial.mas, reno
vo-se, sem confronto com linhas gerais do direito, desse modo, receptivo à aplicação supletiva, no
que couber,de imposições processuaiscomuns, que não conflitem,pois,com aquelasmodificativas c
estabelecidas na sua especialíssima leide regência,nem alterema naturezajurídicada ação mandamental" [grifou-se].
^ ALVIM, Cduardo Arruda. Mandado de segurança no direito tributário.S3oPaulo: Revista dos Tri
bunais, 1998, p.281-283.
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riado art.461 serve para:a)confir
mar o cabimentodaadoção,no pró
prio processo, de medidas atípicas
para a concretização da tutela(art.
461, § 5o.),inclusive medidas subrogatórias,e,b)permitiraimposição
demultaem casodedescumprimen*
todo comando (art.461,§4o.).30
Logo, seconcluique um dos
meios legaisdo qual deve sevalero
PoderJudiciáriopara compelira au
toridadepúblicaaocumprimentoda
ordem emanada no mandado de se
gurançaé aimposiçãoda multa diá
riaouastreinte, conformedispostono
art.461 do CPC. Tudo com a finali
dade de propiciar ao lesado exata
menteaquilo-o direito-que lhefora
assegurado na sentençajudicial.31
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nalidade, também se admite a uti
lização da astreinte como meio de
coação ao adimplemento de obri
gações processuais. É "a 'astreinte'
endoprocessual que, segundo a
doutrina, é o único meio de coerção
noscasosem que a parteou terceiro
deixa de atender às determinações
judiciaisem matéria de prova".32
A multa diária ou astreinte
tem por finalidade coagir o vencido
em ação que tenha por objeto obri
gação de fazerou não fazer, talqual
o mandado de segurança,a adimplir
a decisãojudicial,mediantesua pró
pria conduta. Ela atua sobre a von
tadedo demandado, obrigando-oao
cumprimento da obrigação, talqual
fixada na sentença. Daí a sua deno
minação de instrumento de efetiva
çãoda tutelaespecíficada obrigação.

6 LEGALIDADE D A UTILIZAÇÃO
D A MULTA DIÁRIA-ASTREINTE 7CRITÉRIO PARA AFIXAÇÃO D A
MU L T A DIÁRIA -A S T R E I N T E
A multa diáriaou astreinte é
A multa diária ou astreinte
imposta ao réu inadimplente para
deve
ser
fixadalevando-seem con
induzi-lo ao cumprimento de obri
gação de fazerenãofazer.Esteinsti sideraçãoapenas a capacidadeeco
tuto, previstonos arts.84 do CDC e nômica do réu, fazendo com que
461 do CPC, é similar à multa com paraelesejamais razoávelcumprir
pulsiva de obrigação previstana le a obrigaçãona forma específica do
gislação francesa, daí o nome que arcar com o pagamento da
astreinte. Ressalta-se,ainda, que no multa diária imposta por seu
Direitofrancês,dada sua operacio-1
* inadimplemento.

w TALAMINI, Eduardo. Revista do advogado: 50 Anos da leido mandado dc segurança. São Paulo:
Associação dos Advogados, 2001, p.49-57.
11M S n.70X88-5-TJPR,j.22de novembro de 1999, Rei.Des.GilTrottaTelles."Processual Civil-Obriga
ção de fazer- Multa diária(astreintes)- Fixaçãode ofíciocontra pessoa jurídicadc direitopúblicoPossibilidade. 1 - As 'astreintes' podem ser fixadas pelo juizdc ofício, mesmo sendo contra pessoa
jurídica de direitopúblico (Fazenda Estadual), que ficaráobrigada a suportá-las caso não cumpra a
obrigaçãode fazerno prazo estipulado. Precedentes desta Corte. 2 - Recurso não conhecido". RESP
n.201378-SP,Rei.Min. Fernando Gonçalves, DJ 21 de junho de 1999, p.212. "Mandado de Segurança
- Aplicaçãosubsidiáriado art.461 do CPC à Lei 1.533/51.
“ MARJNONI, Luis Guilhermc.Tutcla inibitória: individual e coletiva. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000,p. 168-169.
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A propósito do assunto, ob sa à decisão judicial ou à coisa jul
serva MARINONI:
gada, mas sim a aplicação da cláu
sula rebus sic stantibus na parte do
Na fixaçãodo valordamulta,éim provimento jurisdicional que fixa a
portante considerar a capacidade multa diária.35
Sobre a fixaçãoda multa diá
.econômica do demandado. Lembre-seque o art.37 do CPC argen riaou astreinteem valoresínfimosou
tino afirma que a multa deve ser exorbitantes,adverte ARENHART:
graduada.'en proporciôn al caudal
económico' daquele a que elase di
De outraparte,afimde teraastreinte
comoinstrumentoadequadoaobtero
rige. A mesma preocupação está
presenteno berçodasastreinles, ou
cumprimento da tutelajurisdicional,
necessárioestabelecer-secritériospara
seja,no Direitofrancês,ondeaCor
tede Cassaçãojádecidiuque o va
a dosagem corretada medida. Com
lorda astreinte deve ser estabeleci
efeito,acominaçãodevalormuitope
do de acordo com o potencial eco
queno para o devedor ensejaafrustra
nômico de quem devesuportá-la.33
ção da ameaça, porquê o ganho do
agentecom acondutacertamentesu
Desta forma, sendo a multa
peraráoseuprejuízocomodesembol
sodo valordamulta;no outroextre
diária ou astreinte um meio de coer
mo,afixaçãodevalorastronômicoin
ção indireta destinado a atuar na
vontadeda autoridadeimpetradade
viabilizaa medida,querporqueo de
forma a compeli-laao cumprimento
vedor restaráinsolvente(nãopodendo
do objeto da decisão concessiva de
pagaramulta),querporquecrianelea
segurança,não há sentidoem limitáexpectativadequeamultajamaisserá
la áo valor da prestação, ainda que
exigida,porqueimpossível.36
acrescida de perdas e danos.34
Efetivamente, na fixação do
Caso se verifique que a
astreinte fixada é insuficiente para valor da astreinte ou multa diária
coagiro demandado aocumprimen não se pode perder de vista sua fi
teida decisão,pode serelamajorada, nalidade que é a de coagira autori
e,a contrário sensu, pode ser redu dade pública ao cumprimento da
zida, se se mostrar excessiva. Tudo decisão judicial.
nos termos do art. 644, parágrafo
único do CPC. Essa modificação da 8 D A VIGÊNCIA E EXIGIBILIDA
multa diária fixada na sentença
DE D A M U L T A DIÁRIA mandamental não representa ofen
ASTREINTE

53MARINONI, Luís Guilherme.Tutela inibitória: individual e coletiva. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000, p. 175 e 176.
34Id.,T\itelaespecífica. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.35.
35NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civii comentado. São
Paulo; Revista dos Tribunais, 2001, p.899.
36ARENHART, Sérgio Cruz. A tuteia inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais,

2000,p.194.
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A multa diária ou astreinte
cominada começa a vigorar a partir
do momento em que a decisãojudi
cial é descumprida se se trata de
mandado de segurança preventivo,
ou do termo finalconcedido para o
adimplemento na decisão concessi
va da segurançasesetratarde man
dado de segurança repressivo. Sua
vigência perdura até o cumprimen
to efetivo na forma específica da
decisãojudicialconcessivada segu
rança. Entretanto, sua cobrança so
mente poderá ser levada a efeito
depois do trânsito em julgado da
decisão,37*ou seja, após a confirma
ção, em última instância, da tutela
concessiva do mandamus.3*
Determinação expressa nes
se sentido possui o art, 12, § 2o da
Lei de Ação CivilPública: "a multa
cominada liminarmente só será
exigível do réu após o trânsito em
julgado da decisãofavorável ao au
tor,mas serádevida desde o diaem
que se houver configurado o descumprimento", a que pode serapli
cado, por analogia, ao art.461, § 4o
do CPC. Já sua execução depende
rá de provocação do impetrante
vencedor. Quanto ao processo de
cobrança, seguirá o procedimento
previstono Código de Processo Ci
vil para execução de quantia certa
contra devedor solvente, art. 566 e
seguintes. Note-se que somente a
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cobrançado montante, resultadoda
aplicação da astreinte, é que se faz
por intermédio da execução stricto
sensu ou ex intervaUo. A eficácia
imediata da decisão concessiva da
segurança independe de qualquer
outroprocesso quenão o do próprio
manáamus.
Na hipótese de reforma da
decisãoliminarou sentençaconces
siva de segurança, com a improce
dência da ação,obviamente a multa
diáriaou astreinte cominadanão será
executada, uma vez que perde seu
fundamento de validade. Contudo,
aindaque talhipóteseaconteça,não
retiraanatureza coercitivada mul
ta, visto que possui vigência ime
diata, sendo diferida somente sua
execução.

9RESPONSABILIDADE PELO PA
G A MENTO DAMULTADIÁRIA
-A S T R E I N T E

Inicialmente, poderia afirmar-se que quem responde pela
multa diária imposta em sede de
mandado de segurança,assimcomo
pelasdemais consequências pecuniá
rias do ilícito, é o ente público ao
qual a autoridade coatora se acha
vinculada. Se a autoridade estiver
vinculada à pessoajurídicade direi
to privado, com funções delegadas
pelo Poder Público, responderá per

” ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais,

2000, p.199."Por fim,importa saberdesdequando a muita édevida. A resposta pode serencontrada
pela interpretaçãodo art.644 do CPC. É o juizquem deve fixaro t H c s a q u o , a partirdo qúalamultaé
exigível. U m limitea estadiscricionariedadeestã na impossibilidadede se fazerexigívela multa em
período anteriorao do momento da predusáo da sentença ou da decisãointerlocutóriaque a estipu
la.Ou seja,antesde passadoo prazopara a impugnaçãoda dedsão que fixaa multa,toma-seinviável
sua cobrança, até porque poderá ela ser modificada ou mesmo suspensa, por decisão do tribunal
competente para o recurso".
* Antes disso,a multa pode ser líquida e certa,mas não é exigível (art586 do CPC).
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Ias consequências patrimoniais tal
entidade de direitoprivado, a qual
poderá integrar o polo passivo da
demanda.390
4
Sobre o assunto, observa
BARBI:
O atoquea autoridadecoatorapra
ticanoexercíciodesuasfunções,vin
culaa pessoajurídicade direitopú
blicoacujosquadroselapertence;é
atodo entepúblicoenãodo funcio
nário.Assim,o atodo secretáriode
Estado que demite um funcionário
produzefeitosnasrelaçõesjurídicas
entreofuncionárioe

separação de poderes e da indeclinabilidadedajurisdição.O PoderJu
diciário a quem foi atribuída a ele
vada missão de proferirajurisdição
deve dispor de meios eficazes para
compelir osjurisdicionados, dentre
des o próprio poder Público a dar
cumprimento a ordemjudicial legitimamente emanada. Nesse contex
to, a sentença concessiva da segu
rança será melhor adimplida se a
multa diáriáou astreintes inddif di
retamenteno patrimônio da autori
dade impetrada.
Reforçando a tese exposta,
quando há dolo ou

o Estado, e não en /T.^<qiièÍTr^pande^
culpa do funcionário
treaquelee o secre impostaemsededemandadode sé~'-' público ou de agente
tário.Damesmafor :gutári^;:.a^nT.:có
de enteprivado, e es
ilicito,
ma, o atode um di consequênciasj^çúhi&jas.do
tes são evidentes
é o ènté públicd ao flúal.aauloridaretor de sociedade de coatora seacha vincüláda. Se a quando se descumprivada vincula a autoridade estiver vinculada à pes- pre uma ordem judi
jurídica de direito privado, com
sociedadeenãoodi soa
cial, caberá41.ao ente
q
h
aé;p.e.lÒ:.Pp.der Públiretor, uma vez que cd/rêéppndèripelas
público acionar re
foipraticadonaque- petrimoniais tal entidade de direito gressivamente esse
laqualidade, e não P^ado,equalpoderáintegraropoío agente,taxado de auna de particular4U
toridade coatora,
para responsabilizá. Na verdade, a multa diária lo pelo pagamento da multa, con
ou astreintes deve ser aplicada pelo forme determina a Constituição
juizdiretamente sobre o patrimônio Federalvigente,em seuart.37,§ 6°:
da autoridade inadimplente em "as pessoas jurídicas de direitopú
cumprir a ordem judicial emanada blico e as de direito privado
em sede de mandado de segurança, prestadoras de serviços públicos
uma vez que descumprir ordem ju responderão pelos danos que seus
diciallegalmenteproferidaem sede agentes,nessa qualidade,causarem
de açãojudicialé.conduta dolosa ou a terceiros,assegurado o direito de
ao menos culposa da autoridade regresso contra o responsável nos
pública e.viola diversos princípios casos de dolo ou culpa" [sem grifo
constitucionais,dentreosquais o da no original].
35 BARBI, Celso Agrícola. Do.mandado de segurança. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 126.
40Ibid.,p. 123.
41Trata-se de um "dever" e não mera faculdade.
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Portanto, embora se afirme, cado, velando pela legalidade e ininicialmente,que aresponsabilidade disponibilidade do interessepúbli
pelo pagamento da multa é do ente co, asim como para que seja utili
público ou privado, na verdade a zado como instrumento de coação
multa diária ou nstreintes deve ser indireta para compelir a autorida
imposta e executada direta e pesso de impetrada ao adimplemento da
almente contra a autoridade sentença concessiva da segurança
impetrada que não deu o imediato o instrumento previsto em lei,que
cumprimento à ordem judicialman- éa multa diáriaou astreintes, enun
damental concessiva de segurança. ca o crime de desobediênciapor ab
Aliás, de uma forma ou de outra, a soluta falta de amparo legal.
autoridade relapsa será/deverá ser
O Poder Judiciário,aplicada
responsabilizada regressivamente a multa diária- astreintes - deve de
pela multa, sem contarque a execu terminar sua execução apenas após
ção contra o particular é menos o trânsitoem julgado da decisão,in
gravosa que a efetua
cidindo diretamente
da contrao Poder Pú
sobreo patrimônioda
blico,que,necessaria "...embora,seafitme.iniciaifnen- autoridade reticente
te, que a rappnsab^
mente, terá de obser pagamento da multa^í dó énte em descumprir a or
var o rito especial do público^óú príyadò;.ná vo
dem judicial.43
art. 730 do CPC e a Srriültadiáriabu asffé/hfèidéve
Acaso a mul
ordem de apresenta ser imposta e executada direta e ta seja aplicada con
ção de precatórios.42 pessoalmente contra a autorida tra o ente público,
de impetrada que náo deu o ime sua execução deve
diato cumprimento è ordem ju adotar o procedi
10 CONCLUSÃO
dicial mandamental concessiva mento previsto no
Diante da de segurança."
art. 730 do CPC, as
análise perfunctória
sim como deverá o
de todo o exposto, conclui-seque o advogado Público executá-la remandado de segurança trata-se de gressivamentecontrao patrimônio
um instrumento de cidadania, há pessoal da própria autoridade
bil para corrigir as ilegalidades e coatora, conforme determina art.
abusos praticados por autoridades 37, § 6° da CF/88.
no exercíciode atribuiçõesdo Poder
Público, cujo manejo já está inseri 11 R E FERÊNCIAS
do na cultura das pessoas.
O advogado Público atuan ALVÏM, Eduardo Arruda Mandado
do em mandado de segurança deve desegurançanodireitotributário.São
defender a legalidade do ato prati Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

«Art. 100da CF/88.
u ressalvando-sea determinação de medida acautelatóriasmediante requerimento da parte credora
que é o impetrante,com a finalidadede conservaro patrimônio do impetrado para assegurara exe
cução da multa diáriaou nstreintes.
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