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CONSIDERATIONS ABOUT INJUNCTION COMPLAINT 
(Critical comments on article 6th of Law No. 12,016/09)

RESUMO

Tece considerações acerca da Lei n. 12.016/09, que é a nova 
disciplina normativa do importante instituto do Mandado de 
Segurança, apesar de conservar algumas relevantes matrizes da 
antiga Lei n. 1.533/51.
Sustenta que a nova lei estabeleceu várias mudanças de notável 
significado prático e teórico processual, remodelando o perfil 
do mandamus, apesar de ter mantido intacta a sua doutrina 
fundamentante.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Processual Civil; Direito Público; Lei n. 12.016/09; Man-
dado de Segurança; petição inicial; direito de ação. 

ABSTRACT

The author discusses Law No. 12,016/09, which 
sets down new rules for the vitally important writ 
of injunction, maintaining, however, some relevant 
guidelines of former Law No. 1,533/51.   
He considers that the new law has brought some 
remarkable changes in practice and procedural 
theory that alter the outlines of the writ of injunction, 
keeping its ground rules intact nevertheless.
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1 UMA BREVE INTRODUÇÃO

A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, que é a nova dis-
ciplina normativa do importante instituto do Mandado de Segu-
rança (NLMS), apesar de conservar algumas relevantes matrizes 
da anterior Lei n. 1.533, de 31 de dezembro de 1951 (LMS), 
introduziu, no sistema do remédio heroico contra ilegalida-
des e abusos praticados por quaisquer autoridades diretas 
ou delegadas do Poder Público, várias mudanças de notável 
significado prático e teórico processual, remodelando o perfil 
do mandamus, apesar de ter mantido intacta a sua doutrina 
fundamentante.

Talvez fosse até preferível – quem sabe? – que se tivesse 
achado uma fórmula mágica de promover a reformulação das 
leis aplicáveis ao Mandado de Segurança, sem a revogação da 
Lei n. 1.533/51, que, no último dia do ano vindouro, completa-
ria o 60° aniversário, mas seguramente considerada pelos juris-
tas como um marco brilhante na história do Direito Público no 
Brasil e estimada como um dos mais surpreendentes diplomas 
legais do país, com potencialidades e virtualidades que a cada 
dia eram descobertas pelos seus apaixonados cultores.

A Lei n. 12.016/09 dá sobrevivência à Lei n. 1.533/51, pois 
o substrato ideológico que lhe serve de fundamento é o mesmo 
da lei anterior, herança recolhida pela novel legislação, daí por 
que as lições dos doutrinadores e as diretrizes da jurisprudência 
dos tribunais do país sobre o Mandado de Segurança se conser-
vam, embora aperfeiçoadas pelas conquistas processuais mais 
recentes da prática judiciária mandamental por quase 60 anos.

Os estudos do Mandado de Segurança vão ganhar novos 
impulsos e abrir novas perspectivas, esmerilhar com afinco esse 
remédio jurídico tão prestante e insubstituível de controle dos 
abusos e demasias do Poder Público e dos excessos dos pode-
res sociais, em prol de cada vez maior afirmação da cidadania. 
Este trabalho é uma contribuição mínima ao esforço intelectual 
de muitos para tornar mais efetiva a tutela mandamental, mas 
o seu objeto é bastante restrito, limitado à verificação sumária 
das mudanças que a Lei n. 12.0 16/2009 trouxe à petição inicial 
de segurança, tal como se vê no seu art. 6°, que se nutre de 
perenes institutos do Processo Civil comum e de ideias que re-
montam aos primeiros tempos da Ciência Processual.

É fora de qualquer dúvida que o tema do Mandado de Se-
gurança continuará sendo um dos mais fascinantes do Direito 
Público e do Direito Processual, o predileto dos juristas e aquele 
sobre o qual ainda se escreverão páginas e mais páginas de 
análises inesgotáveis e interpretações ampliativas.

2 O DIREITO DE AÇÃO E A RELEVÂNCIA 

PROCESSUAL DA PETIÇÃO INICIAL

O Direito de ação: o direito de ação, também associado 
com alguma frequência ao princípio da inafastabilidade da 
jurisdição, está previsto na Carta Magna, que o enuncia solene-
mente, ao dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5°, XXXV), 
dando os fundamentos ou as bases constitucionais da jurisdição 
reparadora (nos casos de lesão efetiva a direito) e da jurisdição 
preventiva ou cautelar (nos casos de ameaça de lesão a direito). 

A expressão mais compreensiva do direito de ação é aquela 
que o identifica com o direito de postular na via jurisdicional, 
mediante adequada demonstração da situação concreta, a 
tutela efetiva de interesse jurídico subjetivo violado ou posto 
sob violação iminente, não participando de tal compreensão 
a procedência ou a improcedência dessa mesma postulação, a 
realidade ou a ilusão do pedido, a sua verdade ou a sua fantasia.

 Por causa disso, afirma-se que o direito de ação é inde-
pendente do direito material para o qual se reclama a tutela 
judicial, ou, em outras palavras, a postulação da tutela judi-
cial poderá não ter êxito feliz, por inexistência objetiva do 
direito invocado, por indemonstração dessa existência ou 
por eventos periféricos a esse mesmo direito, impeditivos 
da sua verificação cognitiva.

Embora a dicção da Constituição pareça prometer, pelo seu 
amplíssimo enunciado, que o direito de ação seja uma prerro-
gativa subjetiva tendente ao infinito, na verdade cada pretensão 
deduzida em juízo há de se conformar às possibilidades do or-
denamento processual, que pode ser visto, dessa perspectiva, 
como a disciplina subconstitucional do direito de ação ou a 
forma de controlar o seu exercício, sem o que aquelas inicia-
tivas dos interessados na jurisdição terminariam por gerar 
tumultos incontroláveis.

A Lei n. 12.016/09 dá sobrevivência à Lei n. 
1.533/51, pois o substrato ideológico que lhe 
serve de fundamento é o mesmo da lei anterior, 
herança recolhida pela novel legislação [...].

Pois o ajustamento ou a adequação do amplíssimo direi-
to de ação às reais possibilidades do ordenamento processual 
define-se pela petição inicial, fornecendo os elementos confi-
guradores da pretensão jurídica do promovente do pedido, sem 
os quais a postulação seria apenas a expressão de um desejo 
psicológico ou uma vontade interna da pessoa, que – ainda que 
legítima –, não alcançaria níveis de densidade jurídica capazes 
de ensejar a proteção tutelar estatal.

Somente podem ser objeto de proteção tutelar estatal as 
pretensões jurídicas, isto é, aquelas que o Direito abona como 
de interesse do postulante (sem a tutela o seu prejuízo é mani-
festo), legítimas (o vínculo entre o pedido e o seu formulador 
é visível) e possíveis (o ordenamento prevê ou não proíbe o 
atendimento daquela postulação); assim, se o pleiteante da tu-
tela não demonstrar interesse e legitimidade ou se o pedido 
não for possível, não se dará atendimento à postulação, embora 
o direito de ação tenha sido exercitado: essa é uma circunstân-
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cia disciplinadora desse direito abstrato.  
A relevância da petição inicial: a pe-

tição inicial é a peça pela qual o postu-
lante da prestação jurisdicional exerce o 
seu direito de ação, deflagrando o pro-
cedimento judicial pretendido, ou seja, 
é com a apresentação da petição inicial 
que se põe em movimento o aparato 
judicial, mediante regular provocação ou 
iniciativa da parte interessada, porque, 
como enuncia o art. 2° do CPC, nenhum 
juiz prestará a tutela jurisdicional senão 
quando a parte ou o interessado a reque-
rer, nos casos e forma legais. 

peculiares ou pertinentes a certo tipo de 
ação, passíveis de variação, segundo o 
tipo de iniciativa processual.

Assim, o direito de agir ou direito 
de ação se ajustará à tipologia das cor-
respondentes iniciativas; o direito de 
agir mediante Mandado de Segurança 
pressupõe condições específicas do-
tadas de alta definição, sintetizadas na 
prévia demonstração documental ou 
material da existência de direito líqui-
do e certo, vulnerado ou ameaçado 
de vulneração por ato de autoridade; 
essa exigência afasta do Mandado de 

bidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), 
dentre muitas outras, e o Mandado de 
Segurança (Lei n. 12.016/09), cuja pe-
tição inicial constitui o limitado objeto 
deste curto estudo.  

4 A PETIÇÃO INICIAL DO 

MANDADO DE SEGURANÇA

A petição inicial de segurança: a Lei 
n. 12.016/09 indica (art. 6°) as exigên-
cias que o postulante do Mandado de 
Segurança deve atender, ao apresentar 
a inicial do seu pedido, sob a pena de 
não se dar trâmite ao pleito mandamen-
tal; a recusa liminar de trâmite ao pedido 
do impetrante não está prevista nesse 
dispositivo da NLMS, mas decorre do 
comando inserto no art. 267, IV do CPC, 
aplicável ao caso, segundo autoriza o § 
5° do mencionado art. 6° da referida lei.

Eis como a Lei n. 12.016/09 explicita 
as condições primárias para o impetrante 
do Mandado de Segurança formular o 
seu pleito: Art. 6° - A petição inicial, que 
deverá preencher os requisitos estabele-
cidos pela lei processual, será apresenta-
da em 2 (duas) vias com os documentos 
que instruírem a primeira reproduzidos 
na segunda e indicará, além da autori-
dade coatora, a pessoa jurídica que esta 
integra, à qual se acha vinculada ou da 
qual exerce atribuições.

A previsão legal de que a petição 
inicial de Mandado de Segurança deve 
atender às exigências dos arts. 282 e 283 
do CPC pode passar à primeira leitura a 
ideia de que se trata de uma ação cível, 
apenas com um rito procedimental 
distinto, mas tal sugestão é de todo 
equivocada, pois não se deve esquecer 
que se trata de um remédio ou de uma 
medida constitucional de excepcional 
aptidão e valia para conjurar, com efi-
cácia e presteza, abusos e ilegalidades, 
ofensas e ameaças de ofensas a direi-
tos subjetivos, o que certamente o faz 
inconfundível com o clássico conceito 
de ação cível comum.

Uma revisita aos textos mais antigos 
da doutrina brasileira do Mandado de 
Segurança revela que os autores, naque-
le tempo, não estavam preocupados em 
classificar o instituto nas categorias das 
várias ações cíveis, mas sim em formatá-
lo em modelo processual prestante ao 
atendimento de sua finalidade garantís-
tica, dada a sua inescondível afinidade 
com o Habeas Corpus, de cuja prática 

[...] a petição inicial de qualquer ação judicial deverá se 

adequar ao figurino processual correspondente e satisfazer as 

exigências estabelecidas pela lei para o seu procedimento.

Este dispositivo do CPC se esteia no 
dogma ne procedat judex ex officio, de 
nascentes romanísticas, segundo o qual 
a estrutura jurisdicional do Estado – o 
Estado Juiz – somente atua mediante 
provocação formalizada no nível de cada 
unidade ou juízo competente, de acordo 
com o correspondente grau de jurisdição 
e as peculiaridades de cada pedido.

Ressalte-se que não é uniforme o 
plexo de condições ou pré-requisitos 
para se exercer o direito de ação, va-
riando esse conjunto de exigências de 
acordo com a natureza ou conforme o 
tipo da pretensão posta na ação preten-
dida, definida pelo seu pedido imediato, 
vertido na petição inicial, que dinamiza o 
direito de ação.

Destarte, pode-se efetivamente dizer, 
com ampla largueza de compreensão, 
que cada ação judicial tem peculiari-
dades procedimentais e singularidades 
que as tornam distintas de outros tipos 
acionais; ou seja, a petição inicial de qual-
quer ação judicial deverá se adequar ao 
figurino processual correspondente e 
satisfazer as exigências estabelecidas 
pela lei para o seu procedimento.

A doutrina jurídica do Processo Civil 
contempla, no capítulo da disciplina do 
direito de ação, o tema das condições da 
ação, ensinando os autores que estas são 
de natureza geral e de natureza específi-
ca, ou seja, aponta as condições gerais e 
as condições específicas das ações, signi-
ficando aquelas (as condições gerais) exi-
gências comuns a todos os tipos de ação e 
estas (as condições específicas) exigências 

Segurança a realização de instrução, tão 
essencial muitas vezes em outros tipos 
de procedimento, quando se ouvem tes-
temunhas, fazem-se perícias, vistorias ou 
inspeções e se adotam amplas perquiri-
ções sobre a verdade dos fatos.

3 FORMULAÇÃO E REQUISITOS DE 

TODA PETIÇÃO INICIAL CÍVEL

Formulação da petição inicial cível: 
as exigências genéricas que devem ser 
cumpridas ou implementadas na petição 
inicial de qualquer ação cível estão pre-
vistas nos arts. 282 e 283 do CPC, que 
apontam o seu conteúdo (art. 282, I a 
VII do CPC) e impõem a sua instrução 
com os documentos indispensáveis à 
sua propositura (art. 283 do CPC), aqui 
residindo a singularidade típica ou a es-
pecificidade de cada ação. 

Apenas para melhor fixação ou para 
simples exemplo – apesar da sua obvie-
dade – cabe pôr em relevo que as con-
dições específicas das ações submetidas 
ao Processo de Conhecimento (arts. 1° 
a 565 do CPC) não são as mesmas das 
Medidas Cautelares (arts. 813 a 889 do 
CPC) ou das ações dos Procedimentos 
Especiais (arts. 890 a 1.210 do CPC), 
sendo essa variação a principal razão da 
diversidade de procedimentos.

De igual modo ocorre com as ações 
regidas por leis ou normas extravagan-
tes do CPC, cada qual possuindo o seu 
próprio regime e o seu peculiar perfil 
procedimental, tal se dá com a Ação Po-
pular (Lei n. 4.717/65), a Ação Civil Pú-
blica (Lei n. 7.347/85), a Ação de Impro-
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brotou; é bem verdade que depois se foi abrandando a mística 
original do Mandado de Segurança e a sua qualificação como 
remédio heroico, writ ou mandamus, ou seja, se foi perdendo 
com o passar do tempo a sua feição de ordem judicial de eficá-
cia prontíssima, em favor da visão mais processualizada do pe-
dido, hoje praticamente idêntico ao de uma ação cível especial, 
e isso com sensível redução do seu potencial jurídico. 

O retorno àquela velha doutrina jurídica do Mandado de 
Segurança seria oportuno e salutar, pois ensejaria a recuperação 
da força desse instituto e reduziria a exaltação compreensiva do 
aspecto processual das suas virtualidades, com benefício claro 
e imediato à tutela de direitos subjetivos predefinidos (líquidos) 
e de conteúdos induvidosos (certos).

Documentação duplicada: a regra que impõe seja a petição 
inicial de Mandado de Segurança apresentada em 2 (duas) 
vias, com os documentos que instruírem a primeira repro-
duzidos na segunda, veicula exigência específica que revela 
a primeira singularidade procedimental do remédio heroico 
– seja permitida essa expressão meio fora de moda – e con-
solida a preocupação do legislador com o ideal da celeridade 
processual, aliás, comum a todos os tipos de ação e que de 
longo tempo constitui um dos maiores tormentos da jurisdição.

Sublinhe-se que o combate sistemático à reconhecida mo-
rosidade da jurisdição fomentou a criação de estruturas juris-
dicionais mais ágeis e simplificadas, a racionalização recursal e 
procedimentos mais expeditos, cumprindo indicar a introdução 
no Processo Civil brasileiro da técnica de celerização processual 
– hoje já velha conhecida dos vários agentes da Justiça – do 
julgamento da causa conforme o estado do processo, in-
troduzido pelo CPC de 1973 (Código Buzaid), a permitir a sua 
extinção imediata, sem resolução do mérito (art. 267) ou com 
manifestação a seu respeito (art. 269), bem como, de outra ver-
tente, o conhecimento direto do pedido (art. 330), abolindo a 
fase processual instrutória, quando a questão de mérito for uni-
camente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver 
necessidade de produzir prova em audiência (inc. I) ou, ainda, 
quando ocorrer os efeitos da revelia (inc. II).   

Outra alteração de largo alcance, com o mesmo objetivo 
celerizador, foi a adoção da tutela antecipada (art. 273 do 
CPC), admitida pela Lei n. 8.952/94, representando sem dúvida 
alguma a mais relevante e seguramente a mais notável das alte-
rações impostas ao Processo Civil brasileiro, nas ondas sucessi-
vas tendentes à sua modernização.

A apresentação duplicada da petição inicial de Mandado de 
Segurança e dos documentos que a instruem têm a finalidade 
de viabilizar, em espaço curtíssimo de tempo, a formação da 
relação processual triangular (impetrante, juiz e coator), com 
a imediata notificação da autoridade impetrada para prestar 
informações (art. 7°, I, da Lei n. 12.016/09). É visível que essa 
previsão legal está em perfeita harmonia com a natureza espe-
cialíssima do pedido de segurança, a não comportar, como se 
sabe, dilações jusburocratizadas, demoras prejudiciais e contes-
tação factual.

5 DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COGNIÇÃO 

DO PEDIDO DE SEGURANÇA

Documentos exigíveis no pedido de segurança: deixou o 
legislador passar uma oportunidade excelente para indicar, no 

[...] o combate sistemático à reconhecida 
morosidade da jurisdição fomentou a criação 
de estruturas jurisdicionais mais ágeis e 
simplificadas, a racionalização recursal e 
procedimentos mais expeditos, cumprindo 
indicar a introdução no Processo Civil brasileiro 
da técnica de celerização processual [...].

art. 6° da Lei n. 12.016/09, quais os documentos necessários 
à admissão do Mandado de Segurança, o que evitaria exigên-
cias descabidas para a sua cognição, apesar de eventualmen-
te aceitáveis para o conhecimento de uma Ação Cível comum; 
mas o legislador preferiu remeter para a lei processual, ou seja, 
no contexto, terão aplicação os arts. 282 e 283 do CPC.

Na verdade, seria melhor que a documentação exigível na 
petição inicial de Mandado de Segurança estivesse indicada na 
NLMS por se tratar de elemento estratégico, uma vez que é nela 
e por ela é que o juiz identificará a presença do direito líquido e 
certo (art. 1° da Lei n. 12.016/09) para o qual se postula ordem 
de proteção ou de garantia. 

Contudo, apesar do silêncio – lamentável silêncio – da  
NLMS, é autoevidente que essa documentação deverá ser so-
mente aquela necessária e suficiente para a demonstração 
da legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido 
mandamental – condições genéricas de qualquer ação – bem 
como da efetiva existência de direito subjetivo na esmerada 
posição de liquidez e certeza, vulnerado ou ameaçado de 
vulneração por ato de autoridade – condições específicas do 
pedido de tutela mandamental.

Numa expressão otimista – mas também irrealista – pode 
ser afirmado que essa documentação será a mais sumária 
possível, a dizer, apenas a que forneça os elementos essen-
ciais do pedido, não importando a juntada de documentos 
irrelevantes para a cognição do pleito.

Se a Lei n. 12.016/09 contivesse disposição expressa com 
essa mensagem ou esse conteúdo, certamente livraria o Man-
dado de Segurança de exigências documentais desnecessárias, 
calcadas no jusburocratismo estéril e adverso à matriz ideológi-
ca do remédio heroico, lamentavelmente presente em muitas 
situações concretas; mas a exigência de documentos que não 
sejam evidentemente necessários à cognição do pedido man-
damental será apenas exibição de poder, de manifestação ideo-
lógica de adesão antecipada à legalidade do ato impugnado ou 
do tão comum estatismo militante, adversário importante e 
sutil da expansão do controle jurisdicional dos atos do Poder 
Público, que remonta às primeiras teorizações sobre essa 
tarefa ainda vista com entusiasmo moderado. 

O juiz do Mandado de Segurança, do mesmo modo que o 
juiz do Habeas Corpus, há de ter a vocação ou o pendor intelec-
tual de dispensar proteção e garantias aos indivíduos, contra as 
prepotências e os abusos do poder: se o julgador tiver vocação 
autoritária ou viés intelectual desse matiz, de nada valerão os 
remédios heróicos, que permanecerão apenas como enfáticas 
declarações de propósitos jurídicos.

Indicação da pessoa jurídica: como novidade, o art. 1°, 
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caput, da Lei n. 12.016/09 esmera-se em 
exigir que a petição inicial de Mandado 
de Segurança indique, além da auto-
ridade coatora, a pessoa jurídica que 
esta integra, à qual se acha vinculada 
ou da qual exerce atribuições, não ha-
vendo suficiente clareza sobre qual será 
o propósito dessa imposição, uma vez 
que essa indicação não traduz utilidade 
imediata e nem acarreta consequências 
processuais que possam ser antevistas, 
salvo a de eventual indeferimento liminar 
do pedido, em caso de omissão dessa 
indicação, aliás não previsto de forma 
expressa na nova LMS, mas implícito no 
juízo de sua admissibilidade, na hipótese 
de incompletude da postulação, não sa-
nada oportunamente. 

É claro que se deve ter como afas-
tada a hipótese de essa indicação da 
pessoa jurídica visar à formação de li-
tisconsórcio passivo entre a autoridade 
impetrada e o ente que por seu inter-
médio se apresenta na relação proces-
sual; a indicação da pessoa jurídica em 
que a autoridade está integrada, a que 
se acha vinculada ou da qual exerce 
atribuições é uma inovação da Lei n. 
12.016/09, pois não constava da Lei n. 
1.553/51, que disciplinava o anterior re-
gime básico do Mandado de Segurança.

precatório, exigindo-se o trânsito em 
julgado da decisão (arts. 100 da Carta 
Magna e 730 e segs. do CPC).

Também releva sublinhar que a pre-
visão de simples indicação da pessoa 
jurídica em que a autoridade impetrada 
se integra, se vincula ou de que exerce 
atribuições não importa por si só em 
sua citação, notificação, intimação ou 
qualquer outra forma de ciência do 
pedido de segurança; ou seja, não torna 
a pessoa jurídica participante da relação 
processual mandamental; por conse-
guinte, essa exigência servirá certamen-
te apenas para elucidar eventual dúvida 
quanto à identificação da própria autori-
dade coatora e, se for removida essa uti-
lidade, restará imprecisa a função dessa 
indicação da pessoa jurídica na petição 
inicial de Mandado de Segurança.

De todo modo, esse dispositivo colo-
cou mais lenha na fogueira da discus-
são sobre a posição do ente público no 
polo passivo do pedido de Mandado 
de Segurança, embora a jurisprudência 
dos tribunais e a doutrina jurídica não 
tenham esse ponto como de relevância 
essencial para o processo mandamental; 
todavia, no plano teórico, ainda se apre-
senta controvertida a questão da forma-
ção do seu polo passivo, em face das pe-

soa de Direito Público no polo passivo 
do pedido de segurança, variando am-
plamente as opiniões, em grande arco, 
desde aquela que sustenta, com fortes 
argumentos, ser a parte passiva manda-
mental composta unicamente pela auto-
ridade impetrada, até aquelas outras que 
afirmam ser o pedido formulado em face 
do ente público, sendo de necessidade a 
sua integração litisconsorcial passiva.

A análise dos mais respeitáveis po-
sicionamentos teóricos permite que se 
identifiquem quatro grandes grupos 
complicados de proposições processuais 
quanto a essa matéria, embora nenhum 
deles isoladamente possa ser conside-
rado como suficiente para a sua total 
explicação: (a) relação de substituição 
processual do ente público pela auto-
ridade impetrada; (b) relação litiscon-
sorcial passiva necessária entre o ente 
público e a autoridade impetrada; (c) 
relação intervencional assistencial facul-
tativa do ente público, na fase primária 
da cognição do pedido mandamental; 
e (d) relação de sujeição passiva direta 
posterior do ente público; a explanação 
de cada uma dessas propostas é tarefa 
importante e essencial, mas fica além dos 
limites deste breve estudo.

6 CASUÍSTICA DA COMPLEMENTAÇÃO 

DA PETIÇÃO INICIAL DE SEGURANÇA 

Nem sempre a documentação que 
deve instruir a petição inicial do Man-
dado de Segurança estará acessível ao 
impetrante, não sendo raros os casos em 
que os documentos que revelariam ao 
juiz a existência do direito subjetivo líqui-
do e certo e a sua violação ou ameaça de 
violação por ato de autoridade se achem 
em poder de outro agente público, do 
próprio agente praticante do ato ou ain-
da de terceiro.

A Lei n. 12.016/09 assim equacionou 
a solução para tal eventualidade: Art. 6° 
– [...]. § 1° - No caso em que o docu-
mento necessário à prova do alegado se 
ache em repartição ou estabelecimen-
to público ou em poder de autoridade 
que se recuse a fornecê-lo por certidão 
ou de terceiro, o juiz ordenará, prelimi-
narmente, por ofício, a exibição desse 
documento em original ou em cópia au-
têntica e marcará, para o cumprimento 
da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O 
escrivão extrairá cópias do documento 
para juntá-las à segunda via da petição.

[...] deixou o legislador passar uma oportunidade excelente 
para indicar, no art. 6° da Lei n. 12.016/09, quais os 

documentos necessários à admissão do Mandado de 
Segurança, o que evitaria exigências descabidas para a sua 

cognição [...].

A conclusão de que tal preceito não 
visa a estabelecer litisconsórcio se estri-
ba, em primeiro lugar, no fato de a norma 
legal exigir apenas a indicação da pessoa 
jurídica, o que evidentemente não basta 
à formação da relação litisconsorcial, que 
imporia a sua citação, e em segundo lu-
gar, porque tal litisconsórcio eliminaria a 
eficácia da ordem de segurança concedi-
da, pelo menos nos casos de impetração 
contra autoridades públicas em sentido 
estrito, em face das prerrogativas pro-
cessuais das respectivas pessoas jurídi-
cas envolvidas (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e suas Autarquias), 
como a dos prazos privilegiados, a do 
duplo grau em caso de condenação e 
a do pagamento de dívida por meio de 

culiaridades que as normas processuais 
trazem, relativamente à posição do ente 
público, no pedido de segurança.

A história da regulação do Mandado 
de Segurança revela que a posição pro-
cessual do ente público não se mostra 
sempre completamente nítida, no plano 
das normas expressas, o que evidencia 
muitas vezes a necessidade de recorrer-
se aos princípios do sistema processual 
geral (comum) e às lições dos doutri-
nadores do Direito Processual Civil para 
esclarecer as controvérsias surgentes 
quanto a esse importante aspecto.

Assim, continuarão acesas, na doutri-
na jurídico-processual, seguramente com 
reflexos nas decisões dos tribunais, as 
disputas a respeito da presença da pes-
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Exibição de documentos: a redação deste dispositivo entre-
mostra que a necessidade de o juiz ordenar a exibição de docu-
mentos necessários à comprovação do alegado pelo impetrante 
do Mandado de Segurança na sua petição inicial pode ocorrer 
em três situações distintas: (a) os documentos se acham em re-
partição ou estabelecimento público diferente daquele em que 
a autoridade impetrada exerce as suas atribuições; (b) os docu-
mentos se acham em poder da própria autoridade impetrada; e 
(c) os documentos se acham em poder de terceiro. 

A primeira observação a ser feita, quanto a esse item, é a 
de que a locução documento necessário à prova do alegado 
deveria vir no plural, pois pode ocorrer que a demonstração 
do direito do impetrante dependa de mais de um documento, 
eventualmente em poder de mais de uma pessoa; entretanto, 
pode-se aceitar que a referida expressão, mesmo empregada no 
singular, abranja também as situações em que devam ser apre-
sentados documentos vários, em poder de diferentes pessoas. 

O que importa destacar é que a Lei n. 12.016/09 acolhe, em 
favor da jurisdição, o exercício de poder requisitório do juiz (art. 
130 do CPC), tanto que lhe autoriza que, por ofício – melhor 
seria se a lei tivesse dito por mandado – determine que o chefe 
da repartição ou estabelecimento público, a autoridade ou o 
terceiro que detenham os documentos necessários à instrução 
do pedido mandamental os apresentem no prazo de 10 dias, 
no seu original ou por cópia autêntica.

Deveria, ainda, a lei ter cominado alguma sanção para a hi-
pótese de desatendimento da determinação judicial, mas como 
não o fez, é lícito concluir que a recusa injustificada da exibição 
dos documentos poderá ensejar a prática do crime de desobe-
diência por parte de quem recusou a apresentação (art. 330 do 
CPB), seja quem for o recusante, desde que o juiz tenha tido 
a cautela de determinar a exibição dos documentos por meio 
de intimação pessoal, cumprida em mãos do oficial de justiça e 
devidamente certificada.

Outra sanção que a lei não previu, mas que também pode 
ser tida como implícita, no caso de recusa injustificada da exibi-
ção de documentos pela autoridade pública impetrada, será a 
de se presumirem verdadeiros os fatos que aqueles documen-
tos iriam esclarecer, sem embargo da sanção pelo descumpri-
mento do dever  processual previsto no art. 14, V do CPC, de 
cada parte cumprir com exatidão os provimentos mandamen-
tais e não criar embaraços à efetivação dos provimentos judi-
ciais de natureza antecipatória ou final, podendo-se ter como 
inclusos no dispositivo os provimentos de natureza instrutória; 
essa conduta pode, ainda, configurar ato de improbidade admi-
nistrativa (art. 11 da Lei n. 8.429/92).

Também não se deve descartar que tal atitude poderá 
envolver até mesmo a litigância de má fé, tal como previsto 
no art. 17, IV, do CPC, que contempla a presença de tal figura, 
quando alguém opõe resistência injustificada ao andamen-
to do processo, embora a sua aplicação contra terceiro seja, à 
primeira vista, aparentemente problemática, porque se trata de 
alguém estranho ao processo. 

Em detalhe, não se exclui aprioristicamente a possibilidade 
da Medida Cautelar de Busca e Apreensão dos documentos ne-
cessários à demonstração do direito, mediante a instauração de 
regular procedimento incidente (arts. 839 a 843 do CPC), sem 
prejuízo – obviamente – da sanção penal por desobediência 

(art. 330 do CPB)
Por último, seria melhor que a lei tivesse previsto que o juiz 

requisitará a exibição dos documentos, ao invés de ordenará, 
embora essa alteração vocabular possa se ter como de menor 
relevo; por certo o emprego da expressão alvitrada (requisita-
rá) traduziria maior energia e impositividade quanto à determi-
nação de exibição dos documentos.  

A parte final do dispositivo em comento, prevendo que 
o escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à 
segunda via da petição, deixa evidente que essa atividade 
instrutória judicial, em complementação da petição inicial do 
impetrante do Mandado de Segurança, é manifestamente 
anterior à notificação da autoridade impetrada para prestar 
as informações.

[...] continuarão acesas, na doutrina 
jurídico-processual, seguramente com reflexos 
nas decisões dos tribunais, as disputas a 
respeito da presença da pessoa de Direito 
Público no polo passivo do pedido de 
segurança [...].

No entanto, poderá acontecer – e até é mais comum – que 
seja a própria autoridade impetrada a que retém a documenta-
ção em seu poder, impedindo o impetrante de juntar à petição 
inicial do Mandado de Segurança a prova documental de suas 
alegações; assim a NLMS previu a solução para essa hipótese: 
§ 2° - Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for 
a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da 
notificação.

Complementação ulterior: este dispositivo que contém a 
previsão de medida que favorece a celeridade do procedimento 
do Mandado de Segurança parece revelar uma impropriedade, 
porquanto admite o trâmite do pedido mandamental, ao que 
tudo indica, sem que esteja devidamente instruído pelo impe-
trante e sem que tenha sido providenciada a sua comple-
mentação na forma do parágrafo anteriormente comentado. 

Certamente seria preferível que o juiz somente mandasse 
notificar a autoridade apontada como coatora depois de devi-
damente instruída a impetração, ainda que tivesse de recorrer 
aos poderes excepcionais a que alude o item normativo anterior, 
requisitando a documentação necessária ou ordenando a sua 
busca e apreensão, em último caso. 

A prévia diligência instrutória do juiz, nos casos em que se 
mostra necessária, lhe permitiria exercer o juízo de admissibili-
dade do pedido mandamental com base em informações mais 
definidas e completas, o que somente pode ser feito com a de-
vida segurança se toda a documentação pertinente à impetra-
ção estiver juntada aos autos. 

De qualquer modo, o sentido do dispositivo é o de abre-
viar a instauração da relação processual triangulada; observe-se, 
contudo, que, se o juiz determinou a notificação da autoridade 
impetrada, mesmo com a documentação incompleta, não se 
faria mais necessária a exibição dos documentos pertinentes à 
coação, porque as informações a serem prestadas pela autorida-
de esclarecerão esse ponto, substituindo com vantagem os do-
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cumentos que deveriam ter vindo com a 
petição inicial.

7 SOBRE O CONCEITO DE 

AUTORIDADE COATORA NO PEDIDO 

DE MANDADO DE SEGURANÇA

A Lei n. 12.016/09 foi muito econô-
mica, mas precisa e exata,  ao definir o 
conceito de autoridade, para o efeito de 
legitimação passiva no Mandado de Se-
gurança, pois em apenas vinte palavras 
realizou a conceituação; é certo que a 
exiguidade de palavras atende a uma 
recomendação ideal das definições, para 
não se tornarem descrições da realida-
de a ser definida; é nestes termos que a 
NLMS dispõe sobre o conceito de autori-
dade: §3° - Considera-se autoridade co-
atora aquela que tenha praticado o ato 
impugnado ou da qual emane a ordem 
para a sua prática. 

A reflexão para fixar o conceito de 
autoridade coatora parecia ser uma 
dessas tarefas jurídicas que mais se 
complicam, quanto mais dela se cogita; 
bastaria lembrar que é uma questão que 
acompanha os doutrinadores do Manda-
do de Segurança desde as primeiras ma-
nifestações teóricas a seu respeito, con-
forme se vê nas lições do clássico Castro 
Nunes (1967, p. 87) e nas do Professor 
Celso Agrícola Barbi (1977, p. 117) .

o antecedente normativo nacional mais 
remoto do atual Mandado de Segurança, 
delimitando o âmbito de sua aplicação: 
Art. 13 - Os juízes e tribunaes federaes 
processarão e julgarão as causas que se 
fundarem na lesão de direitos individua-
es por actos ou decisão das autoridades 
administrativas da União. 

Com efeito, na expressão “autorida-
des administrativas da União”, no contex-
to do art. 13 da Lei n. 221/1894, subjaz 
seguramente o conceito que abrange 
somente os agentes públicos investidos 
diretamente em funções próprias da es-
trutura administrativa federal, tal como 
fora cunhado pelo maior jurista do Impé-
rio, o ilustre Doutor José Antônio Pimen-
ta Bueno (Marquês de São Vicente), nas 
suas eruditas lições de Direito Público, 
denotando a concepção então vigente, 
intensamente centralizadora, quanto à 
compreensão da Administração Pública: 
A administração é o coração do Estado, 
é a sua mola central, dela deve partir a 
vida, a energia para animar todos os 
meios do bem-estar público; deve para 
isso recolher todos os esclarecimentos 
necessários, organizar os elementos de 
sua ação, circundar-se de coadjuvações 
prestantes, enfim desempenhar em grau 
elevado o que faz um bom administra-
dor particular quando quer e sabe de-

A Carta Magna de 1988, após as 
muitas idas e vindas das Constituições 
precedentes, dilargou a legitimação sub-
jetiva passiva do pedido de segurança, 
contemplando expressamente a autori-
dade pública em sentido estrito – aquela 
situada na intimidade do Poder Executivo 
e suas Autarquias – como a legitimada 
primária passiva no Mandado de Se-
gurança, mas também ampliou a pas-
sividade do pedido mandamental para 
nela incluir, igualmente, os agentes de 
pessoa jurídica, quando no exercício de 
atribuições do Poder Público, estatuindo 
assim: Art. 5° - [...]. LXIX - Conceder-se-á 
mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não ampara-
do por habeas corpus ou habeas data, 
quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade públi-
ca ou agente de pessoa jurídica no exer-
cício de atribuições do Poder Público.  

O referido dispositivo constitucional 
prevê que o exercício de atribuições do 
Poder Público se dê, em primeiro lugar, 
por autoridade pública em sentido es-
trito e, em segundo lugar, por agentes de 
pessoas jurídicas – públicas ou privadas 
–, assim instituindo as chamadas “auto-
ridades delegadas externas” ao âmbito 
administrativo, o que é inusitado, diante 
da tradição mais remota do Direito Admi-
nistrativo brasileiro. 

O usual era que o exercício de atri-
buições administrativas públicas se desse 
por agentes internos da própria Admi-
nistração, ainda que eventualmente em 
funções delegadas de outros agentes 
internos, com as delegações se dando 
entre os órgãos ou as pessoas de Direito 
Público. O que cumpre anotar – porque 
traz repercussão para a legitimação 
passiva do pedido de segurança – é 
que tal exercício de atribuições públicas 
possa ser delegado a agentes externos 
à Administração, que não integram a 
estrutura administrativa pública, vindo 
daí a expansão do conceito de autorida-
de, de modo a alcançar também esses 
agentes de pessoas jurídicas (públicas ou 
privadas) e submeter os atos de seus di-
rigentes a controle judicial pela via man-
damental. 

Neste particular – cumpre que se 
repita – estão no conceito de autoridade 
coatora os agentes públicos administrati-
vos internos e os dirigentes autárquicos, 
enquanto os dirigentes de Empresas 

[...] poderá acontecer – e até é mais comum – que seja a 
própria autoridade impetrada a que retém a documentação 

em seu poder, impedindo o impetrante de juntar à petição 
inicial do Mandado de Segurança a prova documental de 

suas alegações[...].

Historicamente, foi a Lei n. 221, de 
1894, que, ao instituir a ação de anula-
ção dos atos das autoridades adminis-
trativas federais, posicionou, pela pri-
meira vez no país, os agentes do Poder 
Público como passivamente legitimados 
no processo judicial de controle de le-
galidade de seus atos, mas aludindo 
seguramente àqueles agentes integra-
dos na intimidade do Poder Adminis-
trativo e aos atos diretamente por eles 
praticados, até porque o mecanismo da 
delegação de atribuições, nos primeiros 
anos da República, era praticamente des-
conhecido. 

Assim dispunha a referida lei institui-
dora dessa ação, que é, possivelmente, 

sempenhar seu encargo, nada olvidar, 
tudo prever, reprimir quando é nocivo, 
promover, secundar, realizar tudo que é 
útil. (BUENO, 1958, p. 253)

As Constituições Republicanas, a partir 
da Carta Política de 1934, que, pela primei-
ra vez inseriu o mandamus no Direito 
Constitucional positivo brasileiro, bem 
como as leis que disciplinaram o instituto 
do Mandado de Segurança, desde a Lei n. 
191, de 1936, não trouxeram maiores ele-
mentos de elucidação consistente do con-
ceito de autoridade coatora legitimada 
no polo passivo do pedido de segurança, 
o que ensejou alguma incerteza quanto à 
sua abrangência, como registram os doutri-
nadores do passado e de hoje.
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Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas, 
entidades integrantes periféricos da chamada Administração In-
direta, somente respondem na via mandamental pela prática 
de atos que dizem respeito à delegação (art. 1°, § 1° da nova 
LMS), ocorrendo o mesmo quanto aos dirigentes de Partidos 
Políticos e pessoas naturais.

Além desses, há ainda aquelas denominadas “entidades 
paraestatais”, que são pessoas jurídicas de Direito Privado que 
atuam ao lado e em colaboração com o Estado, ou ainda os 
particulares, quando, por delegação estatal, executam serviço de 
interesse público; estes são os já aludidos agentes delegados 
externos, incluídos no conceito expandido de autoridade, para 
os efeitos da impetração de segurança.

O art. 1°, § 1°, da nova LMS, ao conceituar autoridade, 
mas sem a qualificação de coatora, incorpora a extensão ou a 
expansão de que agora se cogita no art. 6°, § 3°, da mesma lei, 
mas valendo sublinhar que a cláusula restritiva, somente no 
que disser respeito a essas atribuições, contém um elemento 
que pode acarretar certa perplexidade, porquanto nem sem-
pre será fácil separar os atos dos dirigentes daquelas pessoas 
jurídicas, isolando os que respeitam às atribuições públicas de-
legadas e os que não pertencem a esse domínio. 

O dispositivo constante do art. 6°, § 3°, da Lei n. 12.016/09 
não faz menção expressa à qualidade originária pública da 
autoridade, de vez que a legitimação subjetiva passiva daque-
la autoridade que se tipifica como pública em sentido estrito 
não é mais objeto de controvérsia; mas, ainda que tal discussão 
possa surgir, a nova LMS adotou um critério marcadamente 
objetivo ou operacional para identificar quem seja a autorida-
de coatora, ao dizer que é aquela que tenha praticado o ato 
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, 
aí se estabelecendo a alternatividade do polo passivo do pedido 
de segurança.

No primeiro caso, contempla-se a autoridade próxima ou 
imediata, que diretamente praticou o ato material impugna-
do, quer no uso de atribuição própria originária, quer no uso 
de atribuição eventualmente delegada. Em outras palavras, co-
atora é aquela autoridade que materializa a coação, median-
te a prática do ato executório, produtor imediato da lesão 
ao direito subjetivo da parte, abrangendo obviamente a sua 
emissão; a autoridade praticante do ato é a legitimada primá-
ria no polo passivo da impetração, não importando que o 
tenha cometido em razão de atribuição própria, de atribuição 
delegada ou por ordem de outra autoridade.

Numa observação desprovida de maior repercussão prática, 
dir-se-ia que seria melhor que a lei tivesse empregado a locução 
emitido o ato impugnado, ao invés de praticado o ato impug-
nado, porque deixaria mais claro que se tratava de ato material 
oriundo dessa mesma autoridade. 

No segundo caso, cogita-se, alternativamente, da autorida-
de que emitiu ordem ou determinação para que outra au-
toridade praticasse o ato, ou seja, nesta hipótese, o agente 
imediato comete a eventual ilegalidade a mando de outra 
autoridade, isto é, acata a ordem de praticar o ato, em virtude 
de relação hierárquica ou subordinativa.

A exata compreensão do dispositivo legal em apreço passa 
certamente pela distinção necessária entre os atos administra-
tivos de conteúdo normativo, (tais como as Instruções Norma-

tivas, as Resoluções ou as Deliberações) e os atos concretos de 
execução, entendidos os primeiros como aqueles que contêm 
um comando geral do Poder Executivo, visando à correta apli-
cação da lei, como conceitua o Professor Hely Lopes Meirelles 
(2002, p. 174), enquanto os atos executórios são de conteúdo 
imediatamente material, corporificando alterações ou modifi-
cações diretas e concretas na esfera jurídica dos indivíduos ou 
dos administrados.  

Pode-se afirmar que a nova LMS adotou critério sui gene-
ris de identificação da autoridade coatora, porquanto admitiu 
como legitimados mandamentais passivos tanto quem pratica, 
quanto quem ordena a prática do ato, isso de forma alterna-
tiva. O Professor Celso Agrícola Barbi (1977, p. 126), um dos 
mais percucientes doutrinadores do Mandado de Segurança, já 
alertava para a dificuldade de se identificar, em alguns casos, 
a autoridade coatora, máxime quando se tratava de ato vio-
lador baseado em decisões normativas, o que também ocor-
ria com relação aos atos complexos, dificuldade que a Lei n. 
12.016/2009 seguramente superou.

[...] a nova LMS adotou critério sui generis de 
identificação da autoridade coatora, 
porquanto admitiu como legitimados 
mandamentais passivos tanto quem pratica, 
quanto quem ordena a prática do ato, isso de 
forma alternativa.

Sendo a autoridade praticante do ato a que primariamente 
se define como coatora, até que não haveria muita razão para a 
comentada  alternatividade, porque, sem dúvida, a impetração 
deve se voltar mesmo é contra o ato que imediatamente vulne-
rou ou ameaçou o direito da parte e não contra aquele que, de 
forma mais remota, gerou essa vulneração ou ameaça. Até 
porque essa autoridade mais remota pode ser desconhecida ou 
mesmo ignorada pelo impetrante, que não está obrigado a 
saber das cessões internas de atribuições entre as autori-
dades ou os agentes administrativos ou conhecer as deter-
minações ou subordinações hierarquias da Administração. 

Assim, a impetração contra o agente público que determi-
nou a prática do ato deverá ser sempre excepcional ou rara, 
inclusive porque, nos casos práticos, tratar-se-á de postulação 
de formulação mais difícil, até por causa da hierarquia da auto-
ridade ordenadora, frequentemente deslocando a cognição do 
mandamus para as instâncias judiciárias superiores, tanto nos 
Estados, como na União.

Em síntese, a presteza e a celeridade do Mandado de Segu-
rança certamente levarão a doutrina jurídica e a jurisprudência 
dos tribunais, no correr da prática da nova LMS, a construir a 
solução mais eficaz, que será, como se vê, aquela que assesta o 
pedido mandamental contra o ato que concreta e imediata-
mente vulnerou o direito líquido e certo do impetrante, não 
interessando o fundamento mais afastado desse mesmo ato.

A discussão sobre a alternatividade conservará, porém, o 
seu interesse, sem dúvida, mas somente como tema acadêmi-
co ou elucubração teórica desafiadora; tal consideração estaria 
afastada se o dispositivo em comento tivesse encerrado no seu 
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enunciado sem estabelecer essa infeliz 
alternatividade. 

Antes do advento da novel legisla-
ção, prevalecia o entendimento de que 
somente poderia figurar no polo passivo 
do mandamus aquela autoridade com-
petente para desfazer o ato inquinado 
de ilegalidade ou abuso, de sorte que, 
nos casos em que a execução do ato 
se efetivasse por autoridade diversa da 
competente para sua emissão, apenas o 
agente ordenador do ato administrativo 
poderia fazer parte da relação proces-
sual, na qualidade de impetrado, o que 
trazia notável redução da eficiência do 
Mandado de Segurança.

Ocorre que referida rigidez concei-
tual acabou por impingir prejuízos aos 
jurisdicionados, porquanto, em que 
pese a complexa estrutura dos órgãos 
administrativos dificultar sobremaneira 
a correta identificação do agente coator, 
a indicação errônea levava quase sem-
pre à extinção do processo sem reso-
lução de mérito e sem interrupção ou 
suspensão do prazo decadencial. Tal 
problemática ensejou a criação doutriná-
ria e jurisprudencial de teorias diversas, 
(como a teoria da encampação ou o re-
conhecimento da possibilidade de corre-
ção de ofício pelo magistrado), sempre 
com o escopo de facilitar o acesso ao Po-
der Judiciário, afastando, por via tangen-
te, exageros formalísticos em detrimento 
do próprio direito material e da sua tutela 
mandamental.

autoridades envolvidas no ato instaura 
uma enorme dificuldade prática para o 
controle do ato impugnado, uma vez que 
a autoridade que originariamente tenha 
determinado a sua prática pode se situar 
no topo da hierarquia administrativa, im-
pondo o deslocamento da competência 
para a cognição mandamental para os 
tribunais superiores. Assim, o mesmo 
ato administrativo poderá ser objeto de 
controle por órgãos jurisdicionais diver-
sos, a depender, aparentemente, da es-
colha do impetrante: § 4° - Suscitada a 
ilegitimidade pela autoridade coatora, 
o impetrante poderá emendar a inicial 
no prazo de 10 dias, observado o prazo 
decadencial (VETADO). 

Ilegitimidade da autoridade: este 
dispositivo foi vetado pelo Presidente da 
República sob o argumento de que a sua 
redação permite a interpretação de que 
devem ser efetuadas, no correr do pra-
zo decadencial de 120 dias, eventuais 
emendas à petição inicial com vistas a 
corrigir a autoridade impetrada, acres-
centando que tal entendimento preju-
dica a utilização do remédio constitu-
cional, em especial, ao se considerar 
que a autoridade responsável pelo ato 
ou omissão impugnados nem sempre 
é evidente ao cidadão comum.

As razões do veto presidencial re-
velam que a manutenção do dispositi-
vo somente traria maiores benefícios à 
parte impetrante, porque lhe ensejaria 
emendar a petição inicial, com proveito 

cessada no prazo de 120 dias, em que 
ocorre a decadência do direito de agir 
mediante Mandado de Segurança. 

Tendo em vista que o Mandado de 
Segurança se presta à superior e nobre 
finalidade de proteção de direitos sub-
jetivos vulnerados ou sob ameaça de 
vulneração por ato ilegal ou abusivo de 
autoridade, a melhor solução seria não 
submeter o seu impetrante à obrigação 
de exaustiva e prévia pesquisa adminis-
trativa, para identificar o seu praticante, 
no complexo e vasto universo da estrutu-
ra da Administração Pública.

Também seria mais razoável e justo 
que não se aplicasse ao direito do impe-
trante o efeito da decadência, quando 
tivesse ele de emendar a petição inicial 
de Mandado de Segurança, para apon-
tar corretamente a autoridade coatora, 
desde que tivesse exercido o pedido 
mandamental no prazo legal (120 dias). 
Essa decadência intercorrente, motivada 
pela indicação errônea da autoridade coa-
tora, não se afigura compatível com a na-
tureza do Mandado de Segurança, sendo 
antes um rigorismo procedimentalista que 
não encontra justificativa.

Aliás, seria o caso de recordar que 
sobre a decadência do prazo para se re-
querer pedido de segurança há posições 
doutrinárias respeitáveis pugnando pela 
inconstitucionalidade da previsão de 120 
dias, tendo-se em conta que a Carta Mag-
na (art. 5°, XXXV) não contém tal previ-
são e nem remete a fixação de tal limite 
para a legislação infraconstitucional.

O douto Ministro Carlos Mário Vello-
so (1994, p. 155) foi o primeiro a susten-
tar esse ponto de vista, como igualmen-
te o eminente Professor Sérgio Ferraz 
(1992, p. 99-100), mas como informa 
o preclaro Ministro César Asfor Rocha, 
nos comentários ao art. 10 da Nova LMS, 
neste livro, trata-se de alvitre que não 
encontra ressonância ou acolhimento 
em maior escala, como se vê na juris-
prudência predominante no colendo 
STF, do que é exemplar o julgamento 
do ROMS 21.362-1-DF, da relatoria do 
culto Ministro CELSO DE MELLO (DJU 
26.06.92), rejeitando a alegação de in-
constitucionalidade do antigo art. 18 da 
Lei 1.533/51.

8 CASOS DE DENEGAÇÃO E RENOVAÇÃO 

DO PEDIDO DE SEGURANÇA

A denegação da ordem de segurança 

[...] a Lei n. 12.016/2009 solucionou a questão, ao 
prever como autoridade coatora primária legitimada 
passiva do pedido de segurança aquela que pratica 

objetiva e imediatamente o ato coator ou, em segunda 
legitimação (alternativa), a que tenha determinado a 

prática desse mesmo ato.

Pode-se, então, concluir que a Lei n. 
12.016/2009 solucionou a questão, ao 
prever como autoridade coatora primária 
legitimada passiva do pedido de segu-
rança aquela que pratica objetiva e ime-
diatamente o ato coator ou, em segunda 
legitimação (alternativa), a que tenha 
determinado a prática desse mesmo ato.

Surge, no entanto, novo questiona-
mento, agora decorrente dessa previsão 
inovadora; a faculdade conferida ao 
impetrante para apontar qualquer das 

inegável para a celeridade da tramitação 
do pedido de segurança, dispensando-o 
de repetir a postulação, com a indicação 
correta da autoridade impetrada. 

Sendo o impetrante, em razão de 
não poder emendar a petição inicial para 
corrigir a indicação da autoridade impe-
trada, compelido a renovar a impetração, 
é possível que, por causa dessa reimpe-
tração, venha até a perder o prazo para 
fazê-lo; aliás, o dispositivo revogado res-
salvava que a emenda tinha de ser pro-

 

 



19

Revista CEJ, Brasília, Ano XIII, n. 47, p. 10-19, out./dez. 2009

poderá ocorrer por razões processuais, como expressa o art. 6°, 
§ 5°, da NLMS, porém veiculando regra equivocada e de todo 
desnecessária: § 5° - Denega-se o mandado de segurança nos 
casos previstos pelo art. 267 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 - Código de Processo Civil. 

Denegação do pedido ou extinção do processo: há um evi-
dente erro ao se autorizar a denegação da ordem de segurança 
nos casos previstos pelo art. 267 do CPC, porquanto as hipóte-
ses ali contempladas, com a ressalva do inc. I, em combinação 
com o art. 295, IV, do CPC, tratam da extinção do processo sem 
resolução do seu mérito, o que impõe a conclusão de que não 
se pode tratar de denegação, mas sim de extinção imediata do 
Mandado de Segurança.

Recordemos os casos do art. 267, I a XI, do CPC, em que se 
relacionam as hipóteses em que ocorre a extinção do processo 
sem resolução de mérito: (a) o indeferimento da petição inicial 
(art. 267, I,do CPC); (b) a paralisação do processo por mais de 
um ano (art. 267, II, do CPC); (c) a desídia do autor por mais de 
30 dias (art. 267, III, do CPC); (d) a ausência dos pressupostos 
processuais (art. 267, IV, do CPC); (e) a perempção, a litispen-
dência ou a coisa julgada (art. 267, V, do CPC); (f) a ausência 
das condições da ação (art. 267, VI, do CPC); (g) a convenção de 
arbitragem (art. 267, VII, do CPC); (h) a desistência da ação por 
parte do autor (art. 267, VIII, do CPC); (i) a intransmissibilidade 
legal do direito (art. 267, IX, do CPC); (j) a confusão do direito 
do autor e o do réu (art. 267, X, do CPC); e (k) as outras causas 
previstas no CPC (art. 267, XI, do CPC).  

Essas hipóteses cuidam da extinção imediata (ou prema-
tura) do processo, sem resolução do seu mérito, e podem ser 
reunidas no fenômeno processual que compromete o pedido 
da parte autora, fazendo-o improcedível, daí por que se utiliza 
essa forma de abreviar o seu término; entretanto, isso só poderá 
acontecer quando o juiz verificar a ocorrência de qualquer dos 
eventos elencados nos arts. 267, I a XI, do CPC, proferindo, em 
qualquer dessas hipóteses legais exaustivas, sentença termi-
nativa do processo, mas sem apreciação do fundo de direito 
(mérito), não se formando, destarte, a coisa julgada material e, 
portanto, ensejando que a mesma ação possa ser ulteriormente 
reproposta, satisfeitas as exigências próprias.

Tal como posto, esse dispositivo da nova LMS se mostra ma-
nifestamente desnecessário, pois o art. 267 do CPC sempre foi, 
sem qualquer percalço, aplicado ao Mandado de Segurança; e 
nem se diga que se trata de engano do legislador, que teria que-
rido indicar o art. 269 do CPC, ao invés do art. 267 do mesmo Có-
digo, porque aí a desnecessidade da previsão seria ainda mais 
evidente; o melhor é se aguardar a revogação pura e simples 
desse dispositivo da nova LMS e, enquanto essa revogação não 
vem, não haverá prejuízo algum em se tê-lo como não escrito: § 
6° - O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado 
dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe 
houver apreciado o mérito.

Renovação do pedido: a previsão da possibilidade de reno-
vação do pedido de segurança, se a decisão denegatória não 
lhe houver apreciado o mérito, desde que formulada dentro 
do prazo decadencial, segundo o art. 6, § 6°, da nova LMS, 
segue uma das práticas mais consagradas do Processo Civil, que 
pode ser tida mesmo como regra geral, estipulada no art. 268 
do CPC; de toda a sorte é importante essa previsão legal porque 

elimina qualquer dúvida sobre a repropositura do Mandado de 
Segurança, como que limpando o seu caminho para a reno-
vação do pedido.

A cláusula dentro do prazo decadencial preserva a singular 
feição do Mandado de Segurança e leva em conta que a anterior 
extinção do processo sem resolução do seu mérito, por meio 
de sentença processual que, no entanto, diz-se definitiva, não 
enseja que nada lhe sobreviva ou sobeje que possa ser aprovei-
tado pela iniciativa subsequente.

Como é óbvio, se a impetração anteriormente manifestada 
tiver sido extinta com resolução de mérito, não será possível 
ao impetrante renovar o pedido de segurança, em virtude da 
inequívoca formação da coisa julgada material (arts. 464 e 474 
do CPC), a impedir a renovação do pleito, uma vez que o manto 
da res judicata cobre todas as alegações que poderiam ter sido 
formuladas e não o foram, ou seja, têm-se por rejeitadas todas 
as alegações vinculadas ao pedido, inclusive aquelas que não 
foram deduzidas.

Em outras palavras, o objeto da postulação mandamental 
decidida adversamente em pleito anterior não poderá ser re-
examinado mediante a interposição de outro pedido de se-
gurança, mesmo que este novo pedido venha acobertado ou 
calcado em alegações que não foram manifestadas naquela 
anterior impetração. 
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