
LEGITIMIDADE  

(PARTES) 

ATIVA 

 

 Legitimado a impetrar mandado de segurança é o 
titular do direito líquido e certo alegadamente 
violado ou em vias de sê-lo.  

 

 A Lei nº 12.016/2009, ao permitir expressamente, 
em seu art. 1º, que pessoas físicas e pessoas 
jurídicas impetrem mandado de segurança, deve 
ser interpretada como a abarcar nesse permissivo 
também as universalidades reconhecidas por lei, 
tais como massa falida, espólio, condomínio, 

dotadas que são da chamada personalidade 
judiciária.  

 

 Nada impede que o impetrante seja pessoa jurídica 
de direito público, desde que titular de direito 
afetado por ato de autoridade pública.  

 
OBS: Autores clássicos como Othon Sidou e Celso Agrícola Barbi 
sustentaram que a entidade pública não poderia se valer de remédio 

constitucional caracterizado como garantia individual do cidadão e em 
cujo rito haveria uma quebra do princípio da igualdade das partes em 

favor do cidadão impetrante, de forma a compensar sua 
hipossuficiência diante do Poder Estatal. Pode-se dizer que, 
modernamente, tal teoria esteja superada. Aliás, ensina Luís Roberto 

Barroso que até mesmo os órgãos públicos sem personalidade jurídica, 
mas dotados de capacidade processual – personalidade judiciária – e 

que tenham prerrogativas próprias ou direitos a defender poderão ser 
sujeitos ativos na relação processual do mandado de segurança.  

 
EXEMPLO: Câmaras e assembléias legislativas, tribunais de contas, 

entre outros órgãos, podem impetrar o writ. 

 
EXEMPLO: Na mesma trilha, o Supremo Tribunal Federal reconheceu 

ao procurador-geral da República legitimidade para impetrar mandado 



de segurança na defesa de sua competência ou no exercício de suas 

prerrogativas.  

 

 Questão relevante é saber se o estrangeiro não 
residente no Brasil também é parte legitimada a 
impetrar mandado de segurança.  

 
OBS: Da possibilidade aventada já foram vislumbrados na doutrina 

reflexos fáticos curiosos, tais como a possibilidade de milhões de 
estrangeiros não residentes encherem os tribunais brasileiros com 

processos múltiplos, ou, em caso de guerra externa, ficar o Brasil à 
mercê do “ataque judicial” perpetrado pelo inimigo contra medidas que 
todos os povos em tal situação adotam. 

 

 Ensina Sérgio Ferraz que, malgrado o teor do 

art. 5o, caput, da CF, ao apresentar o elenco das 
garantias fundamentais, tenha feito referência “aos 
estrangeiros residentes no País”, “à vista do caráter 
necessariamente espacial, do âmbito de aplicação 
de qualquer ordem jurídica nacional, a moradia do 
eventual titular do direito não é condição de 
atuação dos mecanismos legais de sua tutela 
jurídica: o que importa é se a alegada violação ou 
ameaça dispõe, em nosso sistema jurídico, de 
instrumentos repressivos e/ou corretivos”.  

 

 Ratificando ser a Constituição uma trama mínima 
de direitos, abrigando sempre validamente tudo o 
que elasteça seu alcance, conclui Ferraz que outra 
interpretação faria reinar um puro formalismo 
gramatical, “rumo seguro para a concretização do 
lastimável ‘sumo direito, suma injustiça’”.  

 

 Também essa é a orientação do Supremo Tribunal 
Federal. 

 

Ao estrangeiro, residente no exterior, também é assegurado o direito de impetrar 

mandado de segurança, como decorre da interpretação sistemática dos artigos 

153, caput, da Emenda Constitucional de 1969 e do 5º, inciso LIX da Cons-

tituição atual. RE 215267/SP, 1a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 25/5/01, p. 19. 

 



 O Ministério Público tem legitimidade para, no 
exercício de suas atribuições constitucionais (CF, 
art. 129), impetrar mandado de segurança contra 
conduta abusiva do Poder Público, o que se 
concretiza com freqüência, por exemplo, no 
processo penal e nos casos de lesão a direito do 
menor, consoante as disposições dos arts. 210, 

inciso I e 212, § 2o da Lei no 8.069/90 (ECA). 

 

 Prevê ainda a Lei nº 12.016/2009, reproduzindo 
disposição idêntica contida na revogada Lei 

no 1.533/51, que quando o direito ameaçado ou 
violado couber a várias pessoas, qualquer delas 

poderá requerer o mandado de segurança (art. 1o, 

§ 3o). É que, havendo comunhão no direito, a lesão 
a este desperta o interesse processual de qualquer 
de seus titulares.  

 
EXEMPLO: contratação para o serviço público de pessoa que não tenha 
prestado concurso público, em detrimento de diversos candidatos 

aprovados no certame e que aguardavam a devida nomeação. Qualquer 
deles poderá, isoladamente, impetrar mandado de segurança, com o 
intuito de invalidar a referida contratação.  

 

 Nesse sentido também é o teor da Súmula 628 do 
STF, segundo o qual integrante de lista de 
candidatos a determinada vaga da composição de 
tribunal é parte legítima para impugnar a validade 
da nomeação de concorrente. 

 

 Falecendo a pessoa física impetrante, no curso do 
processo, não caberá pedido de habilitação de seus 
sucessores no polo ativo da relação processual, 
ainda que se trate de discussão envolvendo direitos 
patrimoniais, porquanto os tribunais superiores 
uniformizaram entendimento segundo o qual em 
razão do caráter mandamental e da natureza 
personalíssima da ação, é incabível a sucessão de 
partes em processo de mandado de segurança. 

 



O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ante o caráter 

mandamental e a natureza personalíssima da ação, não é possível a sucessão de 

partes no mandado de segurança, ficando ressalvada aos herdeiros a 

possibilidade de acesso às vias ordinárias. STJ, EDcl no MS 11.581/DF, Rel. Min. 

Og Fernandes, 3ª Seção, julgado em 26/6/2013, DJe 1/8/2013. 

 

 Os interesses dos sucessores, nesse caso, devem 
ser perseguidos na via ordinária. 

 

 Legitimação extraordinária 

 

 A nova lei do mandado de segurança manteve a 
legitimação extraordinária para a impetração 
prevista no art. 3º da revogada Lei nº 1.533/51, 
que permitia ao titular de direito líquido e certo 
decorrente de direito, em condições idênticas, de 
terceiro, impetrar mandado de segurança a favor 
do direito originário, se o seu titular não o fizesse, 
em prazo razoável, apesar de para isso notificado 
judicialmente.  

 

 A lei nº 12.016/2009, em seu art. 3º, manteve a 
hipótese de legitimação extraordinária para o 
mandado de segurança aludida. No entanto, tratou 
especificamente de prazos, estabelecendo que:  

 

 a) o titular do direito decorrente (legitimado 
extraordinariamente) só poderá impetrar mandado 
de segurança para a proteção do direito originário 
depois de expirados trinta dias sem que o titular do 
último (legitimado ordinariamente), notificado 
judicialmente, tenha impetrado o writ; e  

 

 b) se, no sistema anterior, o titular do direito 
decorrente submetia-se ao prazo decadencial de 
cento e vinte dias, contado da data da ciência do 
ato coator pelo titular do direito originário, com a 
nova lei, o prazo de cento e vinte dias para que o 
primeiro exerça a legitimação extraordinária 

prevista no art. 3o contar-se-á da data da 



notificação judicial mencionada no dispositivo 
(parágrafo único). 

 

EX: do inquilino de imóvel que, embora obrigado por disposição 
contratual a assumir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU 

incidente sobre o bem locado, carece de legitimação ordinária para 
discutir o vínculo tributário respectivo, porque dele não faz parte. 
Notificando judicialmente o proprietário (contribuinte) a impugnar o 

lançamento, terá o locatário legitimidade para impetrar mandado de 
segurança com o mesmo objetivo se aquele se mantiver inerte durante 
trinta dias contados da notificação. Note-se que o locatário impetrante, 

no caso, estará pleiteando direito alheio (do proprietário locador) em 
nome próprio, por ser titular de direito decorrente, consistente em não 

ser obrigado a cumprir cláusula contratual que lhe transferiu o 
pagamento de tributo indevido.  

 

 sendo denegado tal mandado de segurança, a 
decisão não fará coisa julgada contra o titular do 
direito originário, que não participou da relação 
processual e, assim, poderá se valer da via 
ordinária – pois já terá perdido o prazo à 
impetração – para proteger seus interesses. 

 

OBS: Esta é a OPINIÃO do autor da apostila, fundada na previsão do 
art. 506 do CPC e na figura da coisa julgada secundum eventum litis,  

mas não há consenso na doutrina processual sobre o tema.  

 

 Litisconsórcio ativo 

 

 É cabível o litisconsórcio ativo no mandado de 
segurança, até porque as normas dos artigos 46 a 
49 do CPC/73, no particular, aplicavam-se 
subsidiariamente ao rito mandamental, em razão 
da disposição expressa nesse sentido contida no 
art. 24 da Lei nº 12.016/2009.  

 

 As regras sobre litisconsórcio do NCPC aplicáveis 
ao mandado de segurança estão localizadas nos 
artigos 113 a 118 do citado diploma. 

 
EX: marido e mulher impetrando mandado de segurança contra ato de 
tombamento de seu patrimônio comum. 



 

 Vale notar que o pedido de ingresso de litisconsorte 
ativo deduzido após a impetração pode caracterizar 
“escolha” de juiz para a causa, em clara violação ao 
princípio do juiz natural, principalmente se já 
concedida a liminar. 

 

A admissão de litisconsorte ativo após o deferimento da medida liminar 
contraria o princípio do juiz natural, convertido em norma legal pelo artigo 251 

do CPC; a regra evita que a parte escolha o juiz da causa, bem assim os 

inconvenientes daí decorrentes, até de ordem moral. STJ, REsp 87641/RS, 
2a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 6/4/98, p. 75. 

 

A admissão do litisconsórcio ativo facultativo após a distribuição da ação e o 

deferimento da antecipação da tutela é medida incompatível com o princípio do 

juiz natural, eis que se abre a possibilidade de escolha do juiz para a causa, o que 

encontra expressa vedação em nosso ordenamento jurídico. TRF da 2ª Região, AC 
405306, Rel. Des. Fed. Luiz Mattos, 4ª Turma Especializada, julgado em 23/8/2011, 

E-DJF2R - 31/8/2011, p. 193/194 

 

OBS: Seria mesmo possível a violação ao princípio do juiz natural antes 
de deferida a liminar ou solicitadas as informações, como no caso em 
que o juiz a quem tenha sido confiado, por distribuição, o julgamento 

da causa tenha posicionamento fixado e conhecido acerca do tema 
jurídico, por já haver decidido casos similares acolhendo o fundamento 

da impetração. O pedido de ingresso de litisconsorte no polo ativo, após 
o ajuizamento, geraria, na espécie, forte suspeita de que o pretendente 
estivesse tentando se furtar à distribuição, para se beneficiar da 

iminente decisão judicial que acolheria a sua tese. 

 

 por isso, declarou o legislador que o ingresso de 
litisconsorte ativo não será admitido após o 
despacho da petição inicial (Lei nº 12.016/2009, 
art. 10, §2º). 

 

 Assistência (e demais formas de intervenção de 
 terceiros) 

 

 O NCPC manteve as figuras da assistência simples 
(art. 121) e da assistência litisconsorcial (art. 124) 
no direito processual brasileiro. 

 



 Sergio Ferraz, na mesma linha de Buzaid e Hely 
Lopes Meirelles, defende a possibilidade de 
assistência no rito do mandado de segurança, 
escorado no fundamento, que reputa dogmático, de 
que toda e qualquer visão, que importa em 
restringir o uso do mandado de segurança, deve 
ser, por imperativo constitucional, repelida, até 
porque atentatória à garantia, igualmente 
constitucional, do acesso à Justiça. 

 

 Othon Sidou, adepto da corrente oposta, defende 
que se a lei do mandado de segurança refere-se 
apenas ao litisconsórcio (art. 19 da revogada Lei 

no 1.533/51, atualmente art. 24 da Lei nº 
12.016/2009), disso resulta não ter desejado o 
legislador admitir a assistência ou qualquer tipo de 
intervenção de terceiro no procedimento do 
mandado de segurança. O Supremo Tribunal 
Federal segue essa trilha. 

 

O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a 

intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na 

modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa 

do Supremo Tribunal Federal. STF, MS 31176/DF. Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, 
julgamento 2/9/2014, DJe 6/11/2014.  

 

 Também diante da previsão do art. 24 da Lei nº 
12.016/2009 (e em nome da celeridade imposta ao 
rito), o STF negou cabimento à intervenção de 
“amicus curiae” em mandado de segurança (MS 
29192/DF, Rel. Min Dias Toffoli, julgado em 

19/08/2014 – INF 755). 

 

OBS: Vale lembrar que outras normas definidoras de processos que 
primam pela celeridade também vêm negando a possibilidade de 
assistência ou intervenção de terceiro nos ritos que instituem, a 

exemplo da Lei no 9.099/95, que, regrando os feitos que tramitam nos 
Juizados Especiais Cíveis, em seu art. 10, estabeleceu que não se 
admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem 

de assistência. 

 



LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

 Legitimada a figurar no polo passivo da impetração 
será a pessoa jurídica de direito público – ou de 
direito privado, sendo o caso de partido político ou 
quando houver delegação de função pública e nos 
limites desta – a cujo quadro funcional pertença a 
autoridade coatora ou quem a ela seja equiparado.  

 

 Daí dispor o art. 6º, caput, da Lei nº 12.016/2009 

que o impetrante deve indicar, na peça inicial, além 
da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta 
integra, à qual se ache vinculada ou da qual exerce 
atribuições. 

 

 A autoridade coatora não é parte no mandado de 
segurança, e sim a entidade pública de cujo quadro 
de servidores a primeira faça parte.  

 
OBS: Tanto é assim que o recurso da sentença que concede a 

segurança é oferecido, ordinariamente, pela pessoa jurídica de direito 
público derrotada, como explicita a disposição do art. 14, §2º, da Lei nº 
12.016/2009, ao estender à autoridade coatora o direito de recorrer. 

 
OBS: A jurisprudência, por sinal, sempre entendeu que a notificação da 
autoridade para cumprimento do mandamento contido na sentença ou 

no acórdão não afasta a necessidade de intimação do representante 
judicial da entidade interessada, somente a partir desta passando a 
correr o prazo recursal (v. Súmula 392 do STF). 

 

 Uma vez notificada a autoridade coatora a prestar 
suas informações, a pessoa jurídica a que se ache 
atrelada considera-se automaticamente citada e 
participa da relação processual, na primeira fase 

(ou seja, até a sentença), presentada pelo agente 
coator, na expressão de Pontes de Miranda.  

 
OBS: Pela teoria administrativa da imputação, o ato do agente público é 

imputado à própria entidade à qual pertence ele.  

 



 É verdade que a Lei nº 12.016/2009 determina que 
o juiz, ao despachar a inicial, também ordene que 
se dê ciência da impetração ao órgão de 
representação judicial da pessoa jurídica 
interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 
documentos, para que, querendo, ingresse no feito 
(art. 7º, inciso II).  

 

 Trata-se, de fato, de previsão que não constava da 
revogada Lei nº 1.533/51. Todavia, não se deve 
cogitar de “ingresso” no feito da pessoa jurídica ré, 
que, como visto, nele se encontra desde a 
notificação inicial da autoridade dita coatora, por 
esta presentada. 

 

 A inovação extraída da nova lei consiste, pura e 
simplesmente, na necessidade de se cientificar da 
impetração o órgão de representação judicial da 
entidade ré – ou seja, a respectiva Procuradoria – a 
fim de que exerça ela a faculdade de apresentar 
arrazoado reforçando as informações prestadas 
pela autoridade coatora na defesa do ato coator.  

 

 O “ingresso” no processo, a que faz referência a Lei 
nº 12.016/2009 no art. 7º, inciso II, não é da 
entidade pública – que resta citada quando da 
notificação da autoridade coatora –, mas do órgão 
de representação judicial daquela, quando tenha 
interesse em reforçar a defesa do ato dito coator.  

 

   Litisconsórcio passivo 

 

 O mandado de segurança enseja a formação de 
litisconsórcio necessário passivo, já que as normas 
dos artigos 113 a 118 do NCPC – artigos 46 a 49 do 
CPC/73 – são aplicáveis ao rito mandamental por 
obra da disposição do art. 24 da Lei nº 
12.016/2009.  

 



É impositiva, em sede de mandado de segurança, a formação de litisconsórcio 
passivo entre a autoridade impetrada e aqueles que serão afetados em caso de 

eventual decisão concessiva da ordem. STJ, REsp 1077368/MG, Rel. Min. Jorge 

Mussi, 5ª Turma, julgado em 21/5/2009, DJe 29/6/2009.  

 

 Aliás, a Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal, 
ratificando entendimento extraído da Súmula 145 
do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), é 

peremptória ao estabelecer: extingue-se o processo 
de mandado de segurança se o impetrante não 
promove, no prazo assinado, a citação do 
litisconsorte passivo necessário.  

 
EX: Se determinada empresa pretende, via mandado de segurança, 
anular procedimento licitatório invocando irregularidade no ato que a 
tenha alijado do certame, deverá indicar, no polo passivo, além da 

entidade pública que promove o pleito – presentada pela autoridade 
coatora na primeira fase do processo –, também a empresa que tenha 

saído vitoriosa no certame, pois sofrerá a última necessariamente os 
efeitos de eventual decisão concessiva da segurança ou de liminar.  

 

 O Supremo Tribunal Federal sumulou também 
entendimento segundo o qual, no mandado de 
segurança impetrado pelo Ministério Público contra 
decisão proferida em processo penal, é obrigatória 
a citação do réu como litisconsorte passivo 

(Súmula 701). 

 

 Tratando-se de mandado de segurança contra ato 
jurisdicional, a parte interessada diretamente na 
manutenção da decisão atacada, que terá de 
suportar os efeitos da eventual concessão da 
segurança, também há de ser incluída no pólo 
passivo do mandamus. 

 

 A existência de duas ou mais autoridades 
apontadas como coatoras em um mesmo mandado 
de segurança não caracteriza o litisconsórcio 
passivo, senão no caso em que estiverem 
vinculadas a distintas pessoas jurídicas, estas, 
sim, as partes rés no processo. 



 
OBS: O litisconsorte passivo necessário, quando se tratar de pessoa 
física ou jurídica beneficiária do ato atacado, não deve ser notificado a 
prestar informações em dez dias, como se autoridade coatora fosse.  

 

 o litisconsorte passivo deve ser citado para oferecer 
contestação em 15 dias, por aplicação subsidiária 
da regra do art. 335 do NCPC. 

 
OBS: Ada Pellegrini Grinover adota opinião diversa, sustentando que o 

litisconsorte passivo necessário deve apresentar sua defesa sob a forma 
de contestação no prazo de dez dias, idêntico ao conferido à defesa da 

autoridade coatora. 

 

 Autoridade coatora 

 

 Autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena 
a prática do ato impugnado. De fato, a lei do 
mandado de segurança considera autoridade 

coatora aquela que tenha praticado o ato 
impugnado ou da qual emane ordem para sua 
prática (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º).  

 

 Convém notar que o mero executor material do ato 
não pode ser considerado autoridade coatora, para 

fins de mandado de segurança. Aliás, autoridade, 
segundo a Lei do Processo Administrativo Federal 

(Lei no 9.784/99), em seu art. 1º, § 2º, inciso III, é 
apenas o servidor ou agente público dotado de 
poder de decisão.  

 

 O Supremo Tribunal Federal também manifesta 
esse entendimento, proclamando que autoridade 
tida por coatora, para efeito de mandado de 
segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, 
ordena a prática do ato, não o subordinado que, em 
obediência, se limita a executar-lhe a ordem (MS 
24927, Cezar Peluso). 

 



 Entretanto, considerando que o cidadão não é 
obrigado a conhecer os meandros da burocracia 
interna administrativa, os tribunais vêm 
entendendo ser válida a indicação de autoridade 
que, embora não tenha praticado – ou ordenado a 
prática – do ato coator, haja encampado o mesmo 
ou possua atribuição para corrigir a ilegalidade 
apontada. 

 

Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de 

impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma 

concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para 

corrigir a suposta ilegalidade. STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, 1ª Turma, 24/05/2016, DJe 7/6/2016.  

 
 A aplicação da chamada teoria da encampação ao 

processo do mandado de segurança exige, na 
autorizada dicção do Superior Tribunal de Justiça: 
(1) existência de vínculo hierárquico entre a 
autoridade que prestou informações e a que ordenou 
a prática do ato impugnado; (2) ausência de 
modificação de competência estabelecida na 
Constituição Federal; e (3) manifestação a respeito 
do mérito nas informações prestadas (REsp 997623, 
Luiz Fux). 

 

 Dispõe a Lei nº 12.016/2009 que há de ser 
considerada federal a autoridade coatora se as 
consequências de ordem patrimonial do ato contra o 
qual se requer o mandado houverem de ser 
suportadas pela União ou entidade por ela 
controlada (art. 2º).  

 
OBS: Trata-se de reprodução quase fiel da disposição da norma do art. 

2o da revogada Lei no 1.533/51, que possui importante reflexo na 

definição da competência da Justiça Federal. A peculiaridade reside na 
generalização constante da parte final (“ou entidade por ela 
controlada”), já que, na lei superada, a expressão final incluía apenas 

as “entidades autárquicas federais”. 

 

 Sendo o caso de mandado de segurança impetrado 
contra ato complexo, que se aperfeiçoa com a 



conjugação de vontades de dois órgãos ou agentes, 
ambos devem ser notificados a prestar 
informações, quando a impetração se dirija contra 
o ato final. 

 

EX: impetração contra provimento de cargo de juiz de Tribunal Regional 
Federal – pensamos que autoridades coatoras devem ser o Tribunal 
(representado por seu Presidente) e o Presidente da República, o 

primeiro por ter elaborado a lista tríplice, o segundo por ter 
competência para escolher um, dentre os três nomes oferecidos pela 

Corte. Aliás, a respeito dessa matéria específica, o Supremo Tribunal 
Federal indica, na Súmula 627, que o Presidente da República é 
considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração 
seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. Todavia, o 
estudo de precedente revela que a Corte Suprema limitou-se a 

assegurar que o Presidente seja chamado a prestar informações, não 
tendo afastado a participação do Tribunal no processo, também na 
condição de “autoridade coatora” (v. MS 21.631, Ilmar Galvão). 

 

 Quando o ato coator for emanado de órgão 
colegiado, como o Tribunal de Contas ou o 
Conselho Nacional de Justiça, autoridade coatora 
será o próprio órgão, ainda que representado em 
juízo por um de seus membros, como o presidente. 

 

 Hely Lopes Meirelles sustentou que a autoridade 
coatora é parte no mandado de segurança e que a 
entidade pública poderia ingressar no polo passivo 
como assistente, em tese que se revelou 
minoritária. 

 

 Para Adhemar Ferreira Maciel, a autoridade 
coatora é sujeito processual especial, à semelhança 
do que assentou o Superior Tribunal de Justiça em 
certo julgado, atribuindo à aludida figura a 

condição de órgão anômalo de comunicação 
processual (RSTJ 89/91).  

 
OBS: Há quem (Fredie Didier Jr.) considere a autoridade coatora mera 
fonte de prova, por entender que as informações constituem verdadeiro 

elemento de convicção do julgador. 

 



 Estabelecido em posicionamento majoritário que a 
autoridade não é parte na relação processual do 
mandado de segurança, mas mero órgão de 
comunicação ou presentante da pessoa jurídica de 
direito público interessada – esta, sim, a parte – 
não parece correta a jurisprudência que determina 

a extinção do processo por ilegitimidade nos casos 
de indicação errônea do agente coator.  

 
OBS: De ilegitimidade, propriamente dita, só se cogitará quando o 

impetrante indicar, na peça inicial, agente que não faça parte do quadro 
funcional da pessoa jurídica de direito público a que pertença a real 

autoridade coatora. Com efeito, sendo o caso de simples confusão 
envolvendo servidores da mesma entidade, a irregularidade pode – e 
deve – ser sanada, sem prejuízo ao processo, com a retificação oportuna 

da autoridade a ser notificada.  

 

A errônea indicação da autoridade coatora não implica ilegitimidade ad causam 
passiva se aquela pertence à mesma pessoa jurídica de direito público; 

porquanto, nesse caso não se altera a polarização processual, o que preserva a 

condição da ação. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1407820/ES, Rel. Min. Humberto 

Martins, 2ª Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014. 

 

Informações 

 

 O prazo para a apresentação das informações é de 
dez dias, sendo contado da notificação. Assim está 

estabelecido na Lei nº 12.016/2009 (art. 7o, inciso 
I).  

 

 A autoridade coatora tem o dever de prestar as 
informações – responsabilidade pessoal – e deve 
subscrevê-las, ainda que em conjunto com 
procurador ou assessor jurídico. 

 

 A notificação da autoridade coatora equivale à 
citação da pessoa jurídica de direito público (RSTJ 
77/110), a qual, no mandado de segurança, é a 
parte, presentada pela primeira. Assim, por 
exemplo, efetivada a notificação em tela, é vedado 
ao impetrante aditar ou alterar o pedido ou a causa 



de pedir sem o consentimento da parte impetrada 
(NCPC, art. 329, inciso I).  

 

 Além de determinar a notificação da autoridade 
coatora, deve o juiz ordenar que seja cientificado da 
impetração o órgão de representação judicial da 
pessoa jurídica interessada, mediante o envio de 
cópia da petição inicial (sem documentação), para 
que “ingresse” no feito, se assim desejar, buscando 
reforçar a defesa do ato coator (art. 7º, inciso II, da 
Lei nº 12.016/2009). 

 

 A notificação da autoridade coatora e a intimação 
do órgão de representação judicial da pessoa 
jurídica situada no polo passivo da impetração 
consideram-se realizadas ainda que os seus 
destinatários tenham deixado de dar recibo nos 
ofício respectivos, ou mesmo quando tenham 
recusado o recebimento. Daí a disposição do art. 
11 da Lei nº 12.016/2009 indicar que serão juntos 
aos autos por cópias autênticas não apenas tais 
ofícios, mas a prova de sua entrega ou da recusa 
em aceitá-los ou dar recibo. 

 

 As informações correspondem à contestação, pois 
servem à defesa do ato impugnado. Expirado o 
prazo correlato sem que a autoridade coatora as 
tenha apresentado, deve o juiz determinar a oitiva 
do Ministério Público e, em seguida, proferir 
sentença, não cabendo compelir o agente público a 
prestar informações, por se tratar de ônus 
processual. 

 

OBS: embora a ausência de informações caracterize efetivamente a 
revelia da pessoa jurídica de direito público que se situa no polo 

passivo, os efeitos respectivos não ocorrerão, a uma porque a matéria 
discutida consistirá em direito indisponível (NCPC, art. 345, inciso II), e 
a duas em razão de necessidade de prova pré-constituída dos fatos em 

que se ampara o pedido do impetrante (“direito líquido e certo”), não 
tendo cabimento a presunção de veracidade em razão do silêncio do 
réu. 



 

 Ao estabelecer que o Juiz deve dar ciência do 
processo ao órgão de representação judicial da 
pessoa jurídica interessada, a fim de que este, 

querendo, ingresse no feito (Lei nº 12.016/2009, 
art. 7º, inciso II), deixou claro o legislador que a 
participação da procuradoria, em defesa dos 
interesses da entidade pública antes da sentença, 
revela-se, no rito do mandado de segurança, mera 
faculdade, não ônus processual. 

 

 Quando as alegações de fato apresentadas na peça 
inicial pela parte impetrante só puderem ser 
provadas através de documentação que se ache em 
poder da autoridade coatora, esta deverá exibi-la, 
no mesmo prazo das informações, sendo intimada 
a tanto pelo juiz, na forma do disposto nos §§ 1º e 
2º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009.  

 

  



 


