
COMPETÊNCIA 

 A competência para processar e julgar o mandado 
de segurança é definida pela categoria da 
autoridade coatora e pelo local onde esta exerce o 
seu munus (competência ratione muneris) 

 

Define-se a competência para o julgamento do mandado de segurança a partir da 
autoridade ou órgão apontado como coator. STF, MS 25399/DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Plenário, julgado em 15/10/2014, DJe 21/11/2014. 

 

 Vários são os casos em que a categoria da 
autoridade coatora indica o órgão jurisdicional 
competente para apreciar e julgar o mandado de 
segurança. 

 

 São de competência originária do Supremo 
Tribunal Federal os mandados de segurança contra 
atos do presidente da República, das Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do 
Tribunal de Contas da União (ver Súmula 248 do 
próprio STF), do Procurador-Geral da República e 
do próprio Supremo (CF, art. 102, inciso I, alínea 
d).  

 

(...) Impugnação mandamental a esse ato emanado do presidente da câmara dos 

deputados – reconhecimento, na espécie, da competência originária do Supremo 

Tribunal Federal para o processo e o julgamento da causa mandamental – 

precedentes – a questão do “judicial review” e o princípio da separação de 

poderes – atos “interna corporis” e discussões de natureza regimental: 

apreciação vedada ao poder judiciário, por tratar-se de tema que deve ser 
resolvido na esfera de atuação do próprio congresso nacional ou das casas 

legislativas que o compõem. STF, MS 33558 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 

Plenário, julgado em 25/11/2015, DJe 21/3/2016. 

 
OBS: Por haver entendido que as Comissões Parlamentares de Inquérito 

constituídas no âmbito do Congresso Nacional são projeções orgânicas 
deste – ou de suas casas –, funcionando como longa manus do 

Legislativo da União, a Excelsa Corte reconheceu sua competência 
originária para o julgamento de mandados de segurança contra atos por 
elas (CPIs) praticados, na forma do citado preceito constitucional do art. 



102, inciso I, alínea d (MS 23452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 

12/5/00, p. 20).  

 

 Não compete ao STF conhecer originariamente de 
mandado de segurança impetrado contra ato de 
outros tribunais, estando tal entendimento 
evidenciado em sua Súmula 624 – que, de alguma 
maneira, ratifica o que dispunha a antiga Súmula 
330.  

 

 Da mesma forma, não gera por si só a competência 
originária do Supremo Tribunal Federal para 
conhecer do mandado de segurança com base no 
art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição, dirigir-se 
o pedido contra deliberação administrativa do 
Tribunal de origem, da qual haja participado a 
maioria ou a totalidade de seus membros (Súmula 
623). 

 

 Compete também ao Supremo Tribunal Federal o 
julgamento originário das “ações contra o Conselho 
Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional 
do Ministério Público”, na forma do art. 102, inciso 
I, alínea r.  

 
OBS: Cremos que o referido dispositivo constitucional quis fazer alusão 
indireta aos mandados de segurança em que tais conselhos figurem 
como órgãos coatores. Essa percepção foi reforçada pelo seguinte 

julgado do STF: 

 

Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente 
ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea “r” do inciso I do artigo 102 da 

Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do 

Supremo apenas para os mandados de segurança. STF, AO 1814 QO/MG, Rel. Min. 

Marco Aurélio, Plenário, julgado em 24/9/2014, DJe 3/12/2014.  

 

 Competência originária do STJ: impetrações contra 
atos de ministros de Estado, de comandantes das 
Forças Armadas e de seus próprios membros (CF, 
art. 105, inciso I, alínea b).  

 



 Não compete ao STJ processar e julgar, 
originariamente, mandado de segurança contra ato 
de outros tribunais ou dos respectivos órgãos 
(Súmula 41 do STJ).  

 

 Também não compete ao STJ julgar, 
originariamente, mandado de segurança impetrado 
contra ato de órgão colegiado, ainda que presidido 
por ministro de Estado (Súmula 177 do STJ).  

 
OBS: A competência originária do aludido Tribunal Superior não ficou 
prejudicada pela nova redação do art. 114 da Constituição, quando 

estabelece, no inciso IV, competir à Justiça Trabalhista o julgamento de 
mandados de segurança que tenham por objeto matéria sujeita à 

jurisdição da última. Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de 
ministro de Estado do Trabalho e Emprego relativo a matéria 
trabalhista, continua competente o STJ para processar e julgar 

originariamente a causa, ainda que a opção por ação de rito comum 
para questionar o mesmo ato ensejasse ajuizamento perante a Justiça 

obreira (v. MS 10295/DF, 1a Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 
12/12/05, p. 251). 

 

 Aos Tribunais Regionais Federais compete 
processar e julgar, originariamente, os mandados 
de segurança impetrados contra ato do próprio 
Tribunal ou de Juiz Federal (CF, art. 108, inciso I, 

alínea c), ressalvada a hipótese em que o último 
esteja atuando no Juizado Especial Federal, caso 
em que se fixará a competência da Turma Recursal 
correspondente.  

 

 As Constituições Estaduais e as leis estaduais de 

organização judiciária (CF, art. 125, § 1o) 
costumam atribuir aos Tribunais de Justiça 
competência para processar e julgar, 
originariamente, mandados de segurança 
impetrados contra atos das mais altas autoridades 
locais (governador, secretário de Estado, membros 
do próprio Tribunal).  

 



OBS: A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não 
altera a competência territorial resultante das leis de processo (STJ, 
Súmula 206). 

 

 Não havendo previsão de um órgão específico em 
razão do grau hierárquico da autoridade coatora – 
ou, havendo mais de um – a competência será 
fixada basicamente pelo local em que a autoridade 
exerce suas funções.  

 
EXEMPLO: uma impetração voltada contra ato do delegado da Receita 
Federal em Campos/RJ será processada e julgada por um dos juízos 

federais de Campos/RJ a quem o feito vier a ser distribuído, por ter 
jurisdição sobre a área de atuação do agente coator. 

 

 Quando houver mais de uma autoridade coatora 

(v.g., na impetração contra ato complexo), será 
competente o foro do lugar de ocupação da 
autoridade de mais alta hierarquia e o órgão 
jurisdicional ali estabelecido, definido na lei 
específica.  

 

 Sendo coatora autoridade federal ou no exercício de 
função pública delegada federal, ou havendo 
interesse de órgão federal na causa, seja como 
impetrante, seja como parte ré, a competência será 
da Justiça Federal (CF, art. 109, inciso I e VIII) em 
cuja seção judiciária estiver localizada a primeira.  

 
OBS: Não se deve perder de vista a previsão do art. 2º da Lei nº 
12.016/2009, segundo a qual considerar-se-á 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. Assim, compete à Justiça Federal julgar mandado de 

segurança no qual se impugna ato de dirigente de sociedade de 
economia mista federal, estando esse entendimento pacificado na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRCC 101148, 1ª 
Seção, Herman Benjamin). 

 

Recurso extraordinário. Processual civil e constitucional. Concurso público. 

Mandado de segurança. Sociedade de economia mista. Autoridade federal. 
Competência. Justiça Federal. Recurso extraordinário desprovido. Repercussão 



geral reconhecida. Reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria. STF, 

RE 726035 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014.  

 

 O STF já decidiu que, em se tratando de mandado 
de segurança impetrado por autarquia federal 
contra ato de juiz de direito, prevalece a 
competência da Justiça Federal prevista no art. 
109, I da CF, mas, em função do princípio 
hierárquico (aplicado por simetria), compete ao 
Tribunal Regional Federal conhecer da impetração 
(CF, art. 109, VIII). 

 

Em princípio, qualquer ação proposta pelos entes relacionados no inc. I do 

art. 109 da Constituição é de competência da Justiça Federal. Tratando-se, 

entretanto, de mandado de segurança, que, em nosso sistema jurídico-
processual, se rege também pelo princípio da hierarquia, prevê o inc. VIII do 

mesmo dispositivo a competência dos tribunais federais, obviamente, em razão 

do respectivo grau hierárquico. Em relação aos juízes federais, a competência é 

dos tribunais regionais federais (art. 108, inciso I, alínea c, da Carta da 

República), regra que, por simetria, é de aplicar-se aos juízes de direito. RE 
176881/RS, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Ilmar Galvão, DJ 

6/3/98, p. 18.  

 

 Por outro lado, sendo o caso de mandado de 
segurança impetrado contra ato de autoridade 
previdenciária federal, não prevalece a delegação de 
competência à Justiça local prevista na 

Constituição (art. 109, § 3o). Essa é a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 

A Terceira Seção desta Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que a 
delegação de competência inserta no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, não 

incide em mandado de segurança no qual é discutida matéria previdenciária, 

sendo ainda aplicável o verbete da Súmula nº 216 do extinto Tribunal Federal de 
Recursos. CC 31437/MG, 3a Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 31/3/03, p. 146. 

 

 No tocante aos atos dos juizados especiais, 
proclama o Superior Tribunal de Justiça a 
competência da turma recursal para julgar os 
correlatos mandados de segurança (Súmula 376).  

 



É certo que mandado de segurança impetrado contra ato de Juizado Especial é 

de competência da Turma Recursal respectiva. Precedentes. CC 98057, Rel. Min. 

Teori Zavascki, 2008. 

 

OBS: O STJ vem admitindo, todavia, a impetração de mandado de segurança perante 

os tribunais para o controle de competência dos juizados especiais, afastado o exame 
do mérito da causa. 

 

A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que 

o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. STJ, RMS 

33.155/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 

28/8/2011. 

  

 

 a competência para apreciar e julgar mandado de 
segurança impetrado contra decisão de juiz de 
turma recursal, ou mesmo contra decisão desta, é 
dela própria. O Supremo Tribunal Federal não 
assume essa competência (MS 26.427, Joaquim 
Barbosa; MS 24.858, Cezar Peluso). 

 

 Ressalvada a competência das instâncias 
superiores, compete aos juízes eleitorais processar 
e julgar mandado de segurança em matéria 
eleitoral (concessão de títulos, apuração de votos, 
diplomação etc.), na forma do art. 35, inciso III, da 

Lei no 4.737/65, que é o Código Eleitoral.  

 

 São as seguintes as súmulas do STF e do STJ a 
respeito da competência em sede de mandado de 
segurança: 

 

Supremo Tribunal Federal 
– Súmula 248. É competente, originariamente, o STF para 

mandado de segurança contra ato do TCU. 
– Súmula 330. O STF não é competente para conhecer de 

mandado de segurança contra atos de Tribunais de Justiça 
dos Estados. 

– Súmula 433. É competente o TRT para julgar mandado de 
segurança contra ato de seu presidente em execução de 
sentença trabalhista. 



– Súmula 511. Compete à Justiça Federal, em ambas as 
instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias 
federais e entidades públicas locais, inclusive mandados de 
segurança, ressalvada a ação fiscal, nos termos da CF de 

1967, art. 119, § 3o. 
– Súmula 623. Não gera por si só a competência originária do 

Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de 

segurança com base no art. 102, inciso I, alínea n, da 
Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação 
administrativa do Tribunal de origem, da qual haja 
participado a maioria ou a totalidade de seus membros.  

– Súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal 
conhecer originariamente de mandado de segurança contra 
atos de outros tribunais.  

 

 

Superior Tribunal de Justiça 
– Súmula 41. O Superior Tribunal de Justiça não tem 

competência para processar e julgar, originariamente, 
mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou 
dos respectivos órgãos. 

– Súmula 177. O Superior Tribunal de Justiça é 
incompetente para processar e julgar, originariamente, 
mandado de segurança contra ato de órgão colegiado 
presidido por ministro de Estado. 

– Súmula 206. A existência de vara privativa, instituída por 
lei estadual, não altera a competência territorial resultante 
das leis de processo. 

– Súmula 376. Compete à turma recursal processar e julgar 
o mandado de segurança contra ato de juizado especial. 

 
 Alguns julgados interessantes sobre o tema. 

 

Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício, em se 
tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam 

instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes 

orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas 

relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de 
ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de 

mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de 

segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, 

sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o 

órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o 
Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da 



União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da 

Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça 

Federal. Precedentes. Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à 

distância, em que não é possível a expedição de diploma ao estudante em face da 

ausência de credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos 

termos dos arts. 9º e 80, § 1º, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 
credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas 

de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto. 

STJ, REsp 1.344.771/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, julgado em 

24/4/2013, DJe 2/8/2013. 

 

Em sede de mandado de segurança a competência é fixada em razão das 
autoridades coatoras indicadas e de sua categoria funcional, não importando a 

natureza do ato impugnado. Voltando-se o writ contra atos de autoridade 

estadual e federal e não havendo conexão entre os pedidos, fato, este, que 

importaria na competência da Justiça Federal, tornam-se aqueles inacumu- 

láveis, ex vi do art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil. STJ, CC 31242/SP, 

1a Seção, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 16/12/02, p. 231. 

 

No caso da OAB, o STF entende que se trata de um serviço público independente, 

categoria única no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito 

brasileiro. Nesse contexto, a natureza da pessoa jurídica não será o elemento 

chave para a identificação da competência para o processamento do mandado de 

segurança. O que deverá ser observado, nessas situações, é a origem da função 
que foi delegada à autoridade. As funções atribuídas à OAB pelo art. 44, I e II, da 

Lei n. 8.906/94 possuem natureza federal. Não há como conceber que a defesa 

do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Fundamentais, a regulação da 

atividade profissional dos advogados, dentre outras, constituam atribuições 

delegadas pelos Estados Membros. Portanto, o presidente da seccional da OAB 
exerce função delegada federal, motivo pelo qual a competência para o 

julgamento do mandado de segurança contra ele impetrado é da Justiça Federal. 

STJ, AgRg no REsp 1.255.052/AP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 

6/11/2012, DJe 14/11/2012. 

 

O Conselho da Justiça Federal é órgão que funciona junto ao Superior Tribunal 

de Justiça e suas decisões podem ser impugnadas por meio de mandado de 
segurança impetrado originariamente perante o Superior Tribunal de Justiça, daí 

resultando o já admitido cabimento da reclamação constitucional por usurpação 

da competência desta Corte, quando deferida medida liminar nos autos de ação 

ajuizada no primeiro grau para impugnar ato do Conselho da Justiça Federal. 

STJ, AgRg na Rcl 4.211/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 25/8/2010, 
DJe 8/10/2010. 

 

 

 

 

 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 A intervenção do parquet em processo de mandado 
de segurança é obrigatória, a teor do art. 12 da Lei 
nº 12.016/2009, de acordo com o qual o Ministério 
Público opinará no prazo improrrogável de dez dias.  

 

OBS: A norma especial contida no art. 12 da Lei nº 12.016/2009, 

conferindo ao MP prazo de 10 (dez) dias para manifestação em mandado 
de segurança, afasta a aplicação da regra geral do art. 178 do CPC, que 

confere ao parquet, quando atua na qualidade de fiscal da lei, prazo de 
30 dias para intervir. O mesmo vale para a previsão do art. 180, caput, 
do CPC, que garante a contagem dobrada do prazo para o MP, afastada 
que fica no caso de mandado de segurança, diante da expressa menção 
a prazo próprio na lei especial. Aliás, é exatamente o que diz a norma do 

§2º do citado art. 180 do CPC. 

 

 É corrente, todavia, nos quadros do Ministério 
Público a concepção de que a norma do art. 12 da 
Lei nº 12.016/2009 não enseja a atuação do 

parquet em todos os processos de mandado de 
segurança, mas apenas naqueles em que estiver 
evidenciado o interesse público primário a justificar 
a sua intervenção.  

 
OBS 1: Torna-se razoável a tese, quando se verifica que o mandado de 
segurança é ação de conhecimento, ainda que de rito especial. Se, por 
exemplo, em ação anulatória de débito fiscal promovida por 

contribuinte em face da Fazenda Pública, a intervenção do Ministério 
Público é despicienda – sendo o interesse público na causa de caráter 
meramente secundário ou patrimonial –, do mesmo modo desnecessária 

far-se-ia a oitiva do órgão ministerial em mandado de segurança 
impetrado com o mesmo objetivo.  

 

OBS 2: O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da 
Recomendação nº 16, de 28.04.2010, deliberou ser desnecessária a 
manifestação meritória em demandas cujo interesse defendido não 

possua natureza difusa ou coletiva ou que não conte com a presença de 



incapazes, inclusive nas ação previdenciárias e em mandado de 

segurança.  

 

 

 De qualquer sorte, cabe ao membro do Ministério 
Público aquilatar a necessidade de sua atuação no 
feito, resultando daí que a prolação de sentença, 
sem que o parquet tenha sido chamado a opinar, 
gera nulidade.  

 

 Havia controvérsia no tocante à possibilidade de 
ser proferida sentença sem a manifestação do 
Ministério Público, quando este, devidamente 
intimado, deixava de oferecer o seu 
pronunciamento. Parte da doutrina afirmava que o 

órgão ministerial não poderia ter o poder de veto da 
impetração, ficando o juiz liberado para decidir se 

aquele deixasse transcorrer in albis o seu prazo 
para se pronunciar sobre a demanda. 

 

 O Supremo Tribunal Federal julgou ação direta de 
inconstitucionalidade tendo por objeto normas 
contidas no Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco que disciplinam 
o julgamento de mandado de segurança e habeas 
corpus. Os dispositivos em questão estabelecem 
que o relator do processo, ao remeter os autos ao 
Ministério Público, poderá conservar em cartório 
cópias autenticadas deles, para que o mandamus 
seja julgado na hipótese de o parecer não ser 
oferecido no prazo legal. Na oportunidade, o 
Pretório Excelso entendeu que as disposições 
regimentais indigitadas não tratavam de processo – 
mas de procedimento – nem afastaram a regra legal 
que exige a intimação do Ministério Público em 
processo de mandado de segurança. Na verdade e 
em última análise, o Supremo acabou por 
reconhecer a validade da decisão proferida sem a 
manifestação ministerial, no caso de omissão 
indevida do parquet. 

 



Parquet: Manifestação Prescindível. Julgado improcedente o pedido formulado 
em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo procurador-geral da 

República contra dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco (na redação dada pelas Resoluções 112/98 e 107/98, 

ambas do TJ/PE), que disciplinam regras para o julgamento das ações de habeas 

corpus e mandados de segurança no âmbito do próprio Tribunal. Quanto ao 
art. 46-A (“A critério do desembargador relator, quando da remessa dos autos de 

mandados de segurança e de habeas corpus à Procuradoria-Geral de Justiça, 

poderão ser extraídas cópias autenticadas dos autos, que permanecerão no 

gabinete, as quais serão utilizadas para o julgamento do feito, nas hipóteses em 

que, findo o prazo legal para a emissão de parecer pelo Ministério Público, não 
tenham sido devolvidas”) e à cláusula final constante do art. 161 (“Prestadas ou 

não as informações pela autoridade impetrada, findo o prazo legal, os autos serão 

remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer, observado o disposto no 

art. 46- A”), o Tribunal afastou a alegada ofensa à competência privativa da 

União para legislar sobre direito processual (CF, arts. 22, inciso I c/c 48, caput) 

por entender que não foram estabelecidas regras novas de processo, mas apenas 
de procedimento, atendendo ao diposto no art. 96, inciso I, alínea a, da CF, que 

atribui competência privativa aos tribunais para elaborar seus regimentos 

internos. Entendeu-se, ainda, que as normas impugnadas não afastaram a regra 

legal de intimação do Ministério Público para pronunciar-se, o qual continua a 

ser intimado nos casos de intervenção obrigatória. ADI 1.936-PE, rel. Min. 
Gilmar Mendes, 21/8/02. 

 

 Talvez essa decisão do Supremo Tribunal Federal 
tenha inspirado o legislador, pois, no mesmo 
sentido, a norma do parágrafo único do art. 12 da 

Lei nº 12.016/2009 determina que com ou sem o 
parecer do Ministério Público, os autos serão 
conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser 
necessariamente proferida em 30 (trinta) dias. 

 

 Quando se tratar de indeferimento da petição 
inicial por ausência de requisitos processuais ou de 
condições da ação, não há necessidade de se ouvir 
previamente o Ministério Público Federal. 

 

O indeferimento da petição inicial de ação mandamental, sem que haja 
pronunciamento sobre o mérito do mandamus, prescinde da intervenção do 

Ministério Público, que somente é obrigatória quando já estabelecida a relação 

processual ou nos casos de pré-julgamento liminar do mérito do pedido deduzido 
na peça vestibular. TRF da 1a Região, AMS 38000341001/MG, 6a Turma, Des. Fed. 

Antonio Prudente, DJ 23/10/02, p. 221.  

  

OBS: Nos raros casos de mandado de segurança impetrado pela defesa 
contra ato jurisdicional penal, sustenta-se na doutrina que o Ministério 
Público deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário. Anota 

Ada Pellegrini Grinover que podem ser concebidas, na espécie, duas 
manifestações do órgão ministerial: “uma, pelo promotor da causa que 



apresentaria contestação, outra, por outro membro do parquet, em sua 

atuação imparcial.” “No entanto”, prossegue a ilustre autora, “como 
perante os tribunais o Ministério Público funciona por intermédio do 

procurador de Justiça, este acaba acumulando as duas funções”.  

 

 Quando o mandado de segurança vier a ser 
impetrado contra ato praticado por membro do 
Ministério Público, este figurará como autoridade 
coatora e terá o dever de prestar as informações 
pertinentes ao juiz da causa. No entanto, outro 

membro do parquet deverá figurar como custos 
legis, opinando com imparcialidade sobre o mérito.  

 

 

 


