
Questão que vem desafiando a argúcia dos doutos e sem que até hoje tenha
alcançado solução ainda que apenas relativamente pacífica é a determinação de
quem seja a parte passiva legitimada a integrar a relação jurídico-processual, no
mandado de segurança.

E o tema não se insere no âmbito das denominadas questões meramente
acadêmicas, porquanto repercute indiscutivelmente no plano do concreto, na medi
da em que indispensável a exata definição, ao efeito de regular constituição do
processo, do sujeito passivo que irá, procedente a ação, suportar a obrigação de
cumprir o provimento judicial exarado por ato do Estado-juiz.

Basicamente, trata-se de estabelecer qual a posição processual da autoridade que
edita o ato hostilizado, ou autoridade coatora, e a qualidade processual assumida
pela pessoa jurfdica de direito público em nome da qual o ato foi praticado. Sendo,
como indiscutivelmente é, ação o mandado de segurança, objetiva a composição de
uma lide, subjetivamente integrada pelo titular da pretensão resistida pela Adminis
tração (sujeito ativo) e por aquele que op6e resistência à satisfação da mesma
pretensáo (sujeito passivo).

Alguns autores de nomeada afirmam que a parte passiva no mandado de
segurança é a autoridade coatora (Hamilton Morais e Barros, Sebastiáo de Souza,
Lopes da Costa, Hely Lopes Meirelles, Ari Florêncio Guimarães, _Bulhões de
Carvalho); outros, náo menos ilustres e acatados, apontam como parte passiva a
pessoa jurídica de direito público a cujo serviço foi o ato praticado, da qual a
autoridade coatora é apenas representante (Celso Agrfcola Barbi, Seabra Fagundes,
Castro Nunes, T emístocles Cavalcanti, Ada Pellegrini Grinover).

O eminente Desembargador Athos Gusmáo Carneiro, hoje Ministro do Supe
rior Tribunal de Justiça, assim se manifestou, em acórdão de sua lavra, como
integrante da Corte Superior do Estado:

DOUTRINA
---.----.•._ ...--...-~---

A posiçao da pessoa juridica de direito
público na ação de mandado de segurança
e a necessidade de sua citação

ARIOVALDO PERRONE DA SILVA
Promotor de Justiça - RS
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"A parte passiva no mandado de segurança, conforme doutrina prevalcnte, não
é a autoridade coatora, não é o informante, mas sim a entidade de direito público a
cujo serviço a mesma autoridade se encontra. O ato impugnado é do ente público, e
não ato pessoal do funcionário. A decisão jurisdicional regulará a situação do
impetrante, não perante o funcionário, mas perante a entidade de direito público."
(Revista Jurídica da Assembléia Legislativa do RS, volume 1, 1982, pág. 268.)

Os que afirmam ser a autoridade coatora a parte passiva cogitam, para resolver
sobre a posição da pessoa jurídica, de integrar 1 esta, a relaçao processual como
assistente ou litisconsorte; aqueles que defendem a legitimidade passiva da pessoa
jurídica tendem a justificar a presença da autoridade coatora com a qualidade de
«representante" .da entidade pública (Agrícola Barbi) Seabra Fagundes). Moacyr
Amaral Santos atribui à autoridade coatora a condição· de substituto processual da
pessoa jurídica (Arquivos do MJ, n,o 144/41, apud Mandado de Segurança e
Controle Constitucional, Coqueijo Costa, 3. a Edição, São Paulo, Ltr, 1987, pág,
79).

Ressalta-se, de imediato, que considerar a pessoa jurídica litisconsorte ou
assistente, simples ou litisconsorcial, está na dependência imperiosa de se vislumbrar
na relaçao processual parte passiva outra que não ela própria, posto que não pode
existir assistente sem assistido ou litisconsorte sem parte principal anteriormente
definida, Assim, para que a entidade pública assuma a posição de assistente ou
litisconsorte, necessário se faz seja entendida como parte passiva e principal a
autoridade coatora. A questão da substituição processual parece insustentável
diante do disposto no art, 6, ° do Código de Processo Civil, porquanto vinculada a
autorização legal que não se descortina juridicamente possível em face das normas
constitucionais e outras disposiçoes de direito público,

:Mas será parte passiva legítima a autoridade coatora na ação de mandado de
segurança?

SabenlOs que a pessoa jurídica é um ser ideal, que decide e age segundo processo
volitivo constituído na interioridade psíquica de pessoas físicas responsáveis pela
exteriorização no mundo fático de suas atividades específicas, A pessoa jurídica
pensa e atua através de pessoas físicas, que são seu cérebro, voz e braços,

No caso das pessoas jurídicas de direito público, a decisão e execução dos atos
que lhe competem se materializam a partir da deliberação de seus agentes, de tal
sorte que, quando um agente político ou administrativo decide e age, no exercício
de obrigaçoes funcionais, é a própria pessoa jurídica quem está decidindo e agindo,
sendo diretamente responsável perante terceiros por eventuais lesoes que as decisões
tomadas e atos executados venham patrocinar.

Se assim é, não resta qualquer dúvida de que as decisoes e atos de qualquer
desses agentes, no desempenho da função pública, não se confundem com decisões e
atos da pessoa natural; é a própria entidade pública, repita-se, decidindo e agindo,

Tais decisoes e atos concretizam, justos ou injustos, legais ou ilegais, a vontade
da pessoa jurídica, transparecendo resultantes da necessidade de alcançar objetivos
jungidos a interesses que merecem entendidos como da titularidade da entidade
pública e não do agente,

Em resumo; a decisão e a ação são da pessoa jurídica, assim como seus são os
interesses que as impulsionaram.

Por isso, agindo em nome e por conta da pessoa jurídica à qual presta serviços,
não está legitimado o agente público para figurar no pólo passivo da relação

I ue busque retirar a eficácia dos atos que; nessa condiçâc),pratitou,
processua q -o participou em nome próprio na rclaçãode direito administt1tivo
porquanto na d 'd d . íd' ...'d mas apelIas como transitório representante aentl a e Jur lca·· econtrovertl a, . . b
mercê de obrigação funcional. A rclaç~o controvertIda esta eleceu,se entre o
administrado de um lado, e a Administração, do outro.

O emine~te Desembargador José Barison, no julgamento do AgravbRégimental
ao Mandado de Segurança n.o 58701721, de Porro Alegre (RJTJRGS n.o 130/279),
esboça interessante argumento: a jurisprudência do Pretório Excelso recus,a legltlml'
dade recursal à autoridade coatora, indicando que quem deve recorrer e a pessoa

jurídica a que está vinculada esta autoridade, ,
É a evidência de que a autoridade coatora não é ~~rte. Que parte e :sta~

despojada do direito recursal, deferido na r:rópria, le~ ~speCIfIca? (~rt, l~., da LeI n~
1.533/51), Por outro lado, se parte é a enttdade Jund1Ca,.qu~ palte sena esta,. ~o.
direito apenas ao recurso e desassistida da garantia constItUCIonal do contradltono

em um grau de jurisdição?
Acão sem sujeito passivo; parte sem direito a recurso; parte que n,ao é chamada

a participar do processo, S~o ,os ab~ur?os a que chegamos a parnr de algumas

posições da doutrina e da JunsprudencIa.
:Mais absurdo ainda seria considerar, em não sen~~ parte passiva p~incipal

legitimada a autoridade coatora, a entidade pública lmsconsorte ou aSSistente,

Litisconsorte com quem? Assistente de quem?
Parece certo e inquestionável que parte passiva prir:-c.ipal no, ~anda~o ,?-e
, orno sufraga a melhor doutrina e tende a se pacIftcar na Jurtsprud~nCla,

segurança, c ddE' , ~ estana em
; "a jurídica pública e não a autori a e coatora. sta sim e que c

~it::C~~ode ser entendida como litisconsorte ou assistente em sede de s,egurança:
com_partilhando ° destino processual da entidade a que serve quando passlVel de seI

alcançada por eventual regresso, ,
Seria possível sustentar que ((o coator é cita~o em juízo com? ~r~presentante

daquela pessoa", conforme assevera Agrícola, Ba~bl, rep?rtando-s~ a hçao de Seabra
Fagundes (In Do Mandado de Segurança, 4, a edição, RlO de }an~lro, Forense, 1~~4,
pág, 180)? Evidentemente, mas apenas qua,ndo o ato for atnbUldo a quem cfen\ a
mente exerça a representação e citada seja a representada,

P .' ando não concorrerem numa mesma individualidade física as figuras
orClU, qu d d bJ' '1 . , que deved

do agente coator e do representante da enti a e pú ICa, este ~ tlm,o e '
ser citado para a ação, não se podendo conceber ~ r~presentaça~ afirmada, porque
representante da pessoa jurídica é apenas aquele mdICado na lei o~ no,s est,atu.t~s,

N ' so da União Estados e Municípios, a representação política e atnbUlçao
dos re~p~~~ivos Chefes' de Executivo; a representaçã(~_judic:-ial, a seu ,tu~l.O, I\~nl
estabelecida expressamente à Advocacia~Geral da Umao e a Advocac13- era os
Estados (art. 131, caput

j
e 132, da Constituição Federal).

Que outra representação pode ser r.econh.ecida à aut?r_idade .co~tora se, por
força da lei ou dos estatutoS, n:3.o estiver mvesnda na condlçao de Iep:esent~nte,~a
pessoa jurídica? A representação da pessoa moral não pode ser defenda ep_lsodi~d
mente a quem não esteja revestido legitimamente do poder de rep,resentaç~o, pe~o
simples fatO de ter praticado ou determinado a prática do ato Impugna o pe o

lnandamus,
A conclusão por conseguinte, é a de que a parte passiva n? mandado de

segurança é a entidade jurídica a que serve a autoridade coatora e nao esta, e que a
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mesma tem de ser citada e " .am la d f _ ( ~ o ,I 1:1 respelto a garantia constitucional do contraditório e da
p e e.sa ~art. ), 1 mCISO LV 1 da Constituição Federal) desde a forma ão do

~rocesso, Cltaç~o esta a ser feita na pessoa natural que legitimamente exerça oç poder
e r.e~rese~taçaol' sob pena de nulidade absoluta. Quanto ao coator o fato de

partlClpar a re ação administrativanao em nome próprl·o mas em '
co t d Ad . . ' nome e por

n ,a a. .mlflstração, retira~lhe qualquer possibilidade de integrar como parte
pass~'at:ll1Clpa a re~ação proces~ual mandamental, inobstante possa vir a partici
~ar 0. CIto como aSslstente(art. )0, do CPC) do ente moral, em razao de eventual
~essarCI~cnto que a e1c deva fazer, via regressiva. A autoridade coatora na ed' _c

o ato Impugnado, agiu como se fora um mero mandatário do ent' Iça0
consolidando . t - d e a que serve

. d . d· a In
l
e~raçao este e não pessoal na relação administrativa conflitada'

enseJa ora a re açao processual constituída. '

. A questão, como antes referido, foi enfrentada pelo egrégio T ib I PI . d
T nbunal de Justiça do Rio Grande do S 1 . I d r UI~a eno o
587017021 (RJTJRGS 1'.0 130/273/79) C u

d
' ]U gando o Agravo Regimental 1'.0

G
. d . Ul ava~sc e recurso do Estado do Rio

ran e do Sul postulando ser considerado parte em d d dimp t d d G man a o e segurança
e ra o contra ato o overnador do Estado e nã . . I· .'. d d o meIO assistente It1sconsorcial

o~' tSSII~ eIte~ e~ o~s~o, requeria a extinção do processo pelo fato de não existir
q a quer re açao e ar em pessoal entre o impetrante e o atual Governador.

O Gov~rnador havia sido notificado na. qualidade de autoridade coatora e
~restara ~s ~fo~m~ç6es e, posteriormente, a Procuradoria~Geral do Estado pediu
asse . ~_ sta o IntIma~o de todos os atos do processo, uma vez aue detinha a
condIç~~ de parte paSSIva, argumentando ainda que se havido com~ liti .
necessano deve ser citad . .' sconsorte. . ' o pa~a a causa, ou, considerado assistente litisconsorcial ou
mtel essado, o processo devena ser extinto diante da ilegitimid d . , d I
Chefe do Executivo Estad I d a e paSSIva o atua
douto R I d' . ua para respon. er pelos atos pessoais do antecessor. O

. e a~or a ml:lu o Estado como aSsIstente litisconsorcial e não como '"
mas mdefenu o pedIdo de extincão do feito o dA' parte,c' . I . . o , que cu azo ao gravo Regimental

UJO JU gamento, por mmona, acompanhou a posição do Relator. '

Com a mais respeitosa venia, a conclusao plenária em ar d .
de assistente litisconsorcial para o Estado autorizav' lrmdaod o a qualIdade
processo. ,a a preten 1 a extinção do

Se dO Estado é apenas assistente litisconsorcial, o Governador autorid d
ap(~n~a a coatora e que prestou as informações, qualifica~se como 'a t ~ e
assIstIda, desde que não há assistência sem a figu d ··d E P r e passiva, , ra o assIsti o no caso estaria
nto: pro~e~so na condiçao apen~s de pessoa física, embora exerce'nt~ de auto;idade e
a e por .ISS0, ur:na vez que, figurasse já como representante da ess .."
ddesc~~dena d:fenr a assi~tência, porque ensejaria o absurdo de o ~stad~ Jt~~ld:~a,
a mItl o assistente de SI mesmo, SI o

Em estando o Governador no processo
parte passiva assistida pelo Estado do Rio Gr~~:od pe~sot natural e cor:siderado
extinto na medida em que d-. G e ou, o processo tena de ser

mu aI a o overno e o governante era outro.

ed.~ss~m, r~~?ro~amdente, a única SO!UÇão tecnicamente viável para desatender o
p .1 o e extmçao o processo, serIa a de considerar o Estado .
aphcando~se a regra do art. 214 § 1 0 d C'd· d p' pa~t~ paSSIva,d . _ ' ., o o 19O e rocesso CIvIl com a

A
etermmaçao para que passasse a ser intimado dos atos do processo 'I
oora emprestar E t d d' d ' como postu ou.
.0 " ~~ s a o a con ição e assistente litisconsorcial e não extinguir o

processo, com maXlma e respeitosa venia, foi solução esdrúxula. .

E, em verdade, essa seria a solução adequada, no mandado de
segurança, é a entidade moral e não seu agente.

Colhe~se, ainda, no mesmo julgado:

"Data venia, nao há entender o Estado, simplesmente, como parte
espécie trata~se de mandado de segurança, cujo rito é regulado em lei especial
não consta a citação da pessoa jurídica representada pela pessoa que
autoridade e é apontada pela coatora. Se fosse parte passiva a pessoa i",·fclico

obrigatória seria sua citação, mas, data venia, tal não se compatibiliza com o rito do
mandado de segurança, que exige brevidade no andamento, visando, como visa,
com procedência, à proteção imediata do direito pessoal ameaçado" (pág. 276).

Aqui cabem algumas considerações.

É verdade que a Lei n. o 1.533/51 não refere a citação da pessoa jurídica a que
pertence a autoridade coatora, impondo apenas sejam colhidas as informações desta.
Todavia, não obstante uma lei especial, a lei referida não está isolada, mas convive e
tem de guardar harmonia com o ordenamento de que faz parte, cujos princípios

basilares não pode agredir.
Se a entidade jurídica é parte passiva no mandado de segurança e só pode ser

representada política e judicialmente por aquele que tenha poderes legais para tanto,
pouco importam os motivos determinantes da omissão do legislador, porquanto a
questao encontra soluça0 na teoria geral do processo e em disposições constitucio

nais vigentes.
O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais solidamente

presentes e em matéria de legitimidade e formas de chamamento a juízo as
disposições processuais estao perfeitamente definidas.

Por isso, sem que se necessite perquirir das razões determinantes da não
exigência da citação da pessoa jurídica de direito público na lei específica, esta tem
de se realizar validamente para a regular e eficaz constituição da relação processual I

não sendo lícito alguém ser surpreendido pc10s efeitos de uma sentença prolatada
em processo de que não participou, embora para tanto estivesse legitimado.

Relativamente à notificação, já víamos com reservas a orientação de que ela
equivaleria à citação, transformado o coator em representante judicial da pessoa
pública a que serve. Em primeiro lugar, porque sempre entendemos que a notifica~
ção da autoridade coarora é pata que esta justifique circunstanciadamente a prática
do ato, competindo à entidade pública, porque verdadeira parte passiva, defender a
legalidade do ato impugnado, merecendo para tanto citada. Ao depois, porque
sempre tivermos por certo que só por representar a Administração na formalização
do ato impugnado ninguém pode ser alçado à condição de representante judicial da

pessoa pública.
Com o advento da Carta Constitucional de 1988, e mais precisamente os arts.

131, caput, e 132, entendemos insustentávc1 que a autoridade coatora, quando pelo
menos pertencente aos quadros da Uniâo ou dos Estados, possa ser considerada
representante judicial da entidade pública se, concomitantemente com a responsabi~
lidade pc1a prática do ato, não estiver legitimamente investida dos poderes de

representação.
Não vislumbramos, ademais, motivos aptos a justificar a dispensa da citaçao do

ente público. Em primeiro, por que indescortinávc1 em que poderia ser beneficiada a
celeridade do procedimento com a omissao da formalidade, que se poderia realizar
paralelamente à notificação da autoridade coatora, que tem prazo de dez dias para
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encaminhar as informações. Em segundo, porque a contestação só poderia ser
instruída com prova documental, desde que inviável dilação probatória em sede de
segurança. Em terceiro, porque nada, mas absolutamente nada, sequer a necessidade
de celeridade, pode justificar, por representar violação a garantias constitucionais,
que alguém venha a ser processado sem ser chamado ao processo para promover a
defesa. A proteção imediata do direito pessoal ameaçado está preservada pela
possibilidade de provimento liminar.

O máximo que se pode conceder em homenagem à celeridade necessária é a
inaplicabilidade ao mandado de segurança do privilégio insculpido no art. 188, do
Código de Processo CiviL

As conclusões finais a que chegamos são:

1. parte passiva no mandado de segurança é a entidade pública a que serve a
autoridade coatora, podendo esta última ser considerada, para prevenir eventual
regresso, como assistente simples da pessoa jurídica demandada, quando expressa
mente tanto requerer com as informaçoes, circunstância que garantirá inclusive o
direito recursal;

2. como parte passiva, a entidade pública deve ser obrigatoriamente citada, na
pessoa de quem legitimamente a represente, pena de nulidade absoluta do processo;

3. o prazo de contestaçao é de quinze dias e só poderá ser instruída com prova
documental, não se aplicando o privilégio do art. 188, do Código de Processo Civil;

4. quando a autoridade coatora for ao mesmo tempo a representante judicial da
entidade pública, pode ser dispensada a notificação para informações e realizada
apenas a citação, com o prazo de quinze dias.

Tais conclusões, segundo entendemos, são as que oferecem solução mais ade~

quada e compatível com o contexto de nosso ordenamento e com os princípios nele
consolidados, impedindo sejam atropelados a partir de interpretações que isolam a
lei especial e, calcadas na especialidade, induzem a caminhos sistematicamente
intransitáveis.

 

 




