
SENTENÇA 

Concessão da Segurança – Duplo Grau Obrigatório 

– Execução Provisória  

 

 O julgador tem prazo de trinta dias, 

contados da data em que os autos lhe sejam 

conclusos depois de devolvidos, com ou sem 
parecer, pelo Ministério Público, para 

proferir sentença (Lei nº 12.016/2009, art. 
12, parágrafo único).  

 

 A sentença de procedência, ou seja, a que 

concede a segurança, conterá um 
mandamento, uma ordem a ser cumprida, e 

poderá ser, via de regra, executada 
provisoriamente, na forma do art. 14, §3º, da 

Lei nº 12.016/2009.  

 

 Não se cogita, em princípio, de processo de 

execução do julgado mandamental, o qual há 

de ser efetivado mediante simples expedição 
de ofício – ou correspondência com A.R. – 

para cumprimento, dirigido à autoridade 
coatora e à pessoa jurídica interessada, a 

teor do art. 13 da Lei nº 12.016/2009, que 
ainda admite a transmissão da ordem via 

telegrama, radiograma, fax ou outro meio 
eletrônico de autenticidade comprovada, em 

caso de urgência (parágrafo único e art. 4º). 

 

 A previsão do art. 13, caput, da Lei nº 

12.016/2009 determina que sejam 

comunicados da sentença concessiva da 



ordem tanto a autoridade coatora – que 

deverá dar cumprimento ao mandamento e a 
quem se estende o direito de recorrer – 

quanto a pessoa jurídica interessada, que 
assume a legitimidade para oferecer, através 

de seu órgão de representação processual, a 
apelação pertinente. 

 
OBS: veja-se que a Lei nº 12.016/2009 estendeu à pessoa jurídica de 
direito privado interessada na causa – delegatária de atividade pública, 

partido político etc. – o direito à intimação da sentença, 
concomitantemente com a intimação da autoridade coatora a ela 

vinculada. É que a norma do art. 13, caput, da nova Lei do Mandado de 
Segurança impõe seja dada ciência da sentença concessiva da ordem à 
autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada, sem restringir tal 

prerrogativa às entidades de direito público. 

 

 A norma do §1º do art. 14 da Lei nº 

12.016/2009 faz menção ao duplo grau 
obrigatório de jurisdição, a ele ficando 

sujeita a sentença que concede a segurança 
e no julgamento do qual fica proibida 

reformatio in pejus, a teor da Súmula 45 do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

 Embora chamado por alguns de recurso de 
ofício, o reexame necessário não se afina com 

essa natureza, por lhe faltarem, na lição de 
Nelson Nery Jr., características básicas e 

pressupostos dos recursos, como a volun-
tariedade, a tempestividade, o interesse, a 

legitimidade etc.  

 

 Na verdade, como a sentença concessiva da 

segurança é, via de regra, autoexecutória (Lei 

nº 12.016/2009, art. 14, §3º), o duplo grau 
obrigatório no mandado de segurança, 



também em regra, não terá natureza jurídica 

de condição suspensiva de eficácia da 
sentença, como o do art. 496 do NCPC, mas 
de condição resolutiva da eficácia da 
sentença, caso provido. 

 

 De todo modo, só haverá duplo grau 
obrigatório de jurisdição nos casos de 

sentença concessiva da segurança, ficando 
livre de tal condição o acórdão que concede a 

ordem, quando for a hipótese de 
competência originária de tribunal para 

conhecer e julgar o mandamus (STF, RTJ 

129/1.069).  

 

 Além disso, Sérgio Ferraz ensina que 

“quando a autoridade coatora satisfaz, sem 
ressalvas, a pretensão do impetrante, o 

reexame necessário perde seu objeto, 
devendo, em conseqüência, ser tido por 

prejudicado”. 

 
OBS: esse entendimento aplica-se no caso em que a autoridade coatora 
reconhece a procedência do pedido e adota o comportamento almejado 
pela parte impetrante espontaneamente, nunca quando age ela apenas 

por força da decisão judicial. 

 

 Já na vigência da antiga lei do mandado de 

segurança (Lei nº 1.533/51), discutia-se se a 

norma da Lei no 10.352/01, que inseriu 
parágrafos no art. 475 do revogado CPC/73, 

criando exceções à exigência processual do 
reexame necessário, seria aplicável também 

às sentenças proferidas em mandado de 
segurança.  

 



 A controvérsia acabou dirimida pela 1a 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, 
no julgamento do REsp 788847, em 26 de 

abril de 2006, decidiu serem inaplicáveis ao 
rito do mandamus as normas constantes dos 

§§ 2o e 3o do art. 475 do CPC.  

 

 Esse entendimento deve ser observado para 

que sejam afastadas do processo do 
mandado de segurança as exceções à figura 

da remessa necessária, estabelecidas nos 
§§3º e 4º do art. 496 do NCPC. 

 

 Como a Lei nº 12.016/2009 não inovou, 

mantendo a previsão de submissão de 
sentenças concessivas da segurança a 

reexame necessário, sem estabelecer 
qualquer tipo de ressalva, a conclusão 

jurisprudencial aludida deve, realmente, 
prevalecer. Em suma, toda sentença que 

conceder o mandado de segurança fica 
sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo 

inaplicáveis ao rito mandamental as 
disposições dos §§3º e 4º do art. 496 do 

NCPC. 

 

 O mandado de segurança não substitui a 

ação de cobrança (STF, Súmula 269) e a sua 

concessão não produz efeitos patrimoniais 
pretéritos, isto é, anteriores à data 

impetração (STF, Súmula 271).  

 

 Nesse sentido, rezava a Lei no 5.021/66, em 

seu art. 1o, que o pagamento de vencimentos 
e vantagens pecuniárias asseguradas, em 



sentença concessiva de mandado de 
segurança, a servidor público federal, da 
Administração direta ou autárquica, e a 
servidor público estadual e municipal, 
somente será efetuado relativamente às 
prestações que se vencerem a contar da data 
do ajuizamento da inicial.  

 

 Embora a Lei nº 5.021/66 tenha sido 

revogada, a aludida previsão restou mantida 
no art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 – 

apenas com pequena alteração de ordem 

redacional –, já que afinada com a orientação 
jurisprudencial sumulada do Pretório 

Excelso. 

 

 Esse entendimento prevaleceu no direito 

brasileiro por muito tempo e fazia com que, 
nos casos de sentença concessiva da ordem, 

o impetrante tivesse de pleitear, por ação 
própria (rito comum), direitos e efeitos 

patrimoniais correspondentes ao período 
anterior à data da impetração.  

 
EXEMPLO: quando um aposentado impetrava mandado de segurança 
contra ato de suspensão do pagamento de seus proventos – levado a 

efeito sem o devido processo legal – e obtinha ganho de causa, a decisão 
mandamental determinava o restabelecimento do benefício e o 

pagamento das verbas atrasadas a partir da data da impetração, pois 
era assente o entendimento de que o mandamus não produziria efeitos 
patrimoniais pretéritos. Exigia-se, assim, que o aposentado, na 

sequência, propusesse a necessária ação de cobrança para exigir da 
Administração Previdenciária o pagamento dos proventos relativos aos 

meses anteriores à impetração.  

 

 

 Posição recente definida pela Corte Especial 

do STJ, todavia, direciona-se no sentido de 



que os efeitos financeiros da concessão de 
ordem mandamental devem retroagir à data 
do ato impugnado, violador do direito líquido 
e certo, pois seriam mera consequência da 
anulação deste. 

 

Quanto aos efeitos patrimoniais da tutela mandamental, sabe-se que, nos termos 

das Súmula 269 e 271 do STF, caberia à parte impetrante, após o trânsito em 
julgado da sentença concessiva da segurança, ajuizar nova demanda de natureza 

condenatória para reivindicar os valores vencidos em data anterior à impetração 

do pedido de writ; essa exigência, contudo, não apresenta nenhuma utilidade 

prática e atenta contra os princípios da justiça, da efetividade processual, da 

celeridade e da razoável duração do processo, além de estimular demandas 
desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, consumindo tempo e 

recursos públicos, de forma completamente inútil, inclusive honorários 

sucumbenciais, em ação que já se sabe destinada à procedência. Esta Corte 

Superior, em julgado emblemático proferido pelo douto Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, firmou a orientação de que, nas hipóteses em que o Servidor Público deixa 

de auferir seus vencimentos, ou parte deles, em face de ato ilegal ou abusivo do 
Poder Público, os efeitos financeiros da concessão de ordem mandamental devem 

retroagir à data do ato impugnado, violador do direito líquido e certo do 

impetrante, isso porque os efeitos patrimoniais do decisum são mera 

consequência da anulação do ato impugnado que reduziu a pensão da 

Impetrante, com a justificativa de adequá-la ao sub-teto fixado pelo Decreto 
24.022/2004, daquela unidade federativa. STJ, EREsp 1.164.514/AM, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 25/2/2016. 

 

Esta  Corte,  na  esteira  das Súmulas 269 e 271 do STF, possuía entendimento  

de  que  a  concessão  de mandado de segurança somente produz  efeitos  

financeiros  a  partir  da  data da sua impetração, podendo  o  impetrante, 

entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária. Em recente julgado, a 
Corte Especial deste Tribunal se manifestou no  sentido  de  que  "os  efeitos 

financeiros da concessão de ordem mandamental  devem  retroagir  à  data do 

ato impugnado, violador do direito  líquido  e  certo  do  impetrante.  Isso  

porque os efeitos patrimoniais  do  decisum  são  mera consequência da anulação 

do ato impugnado". Considerando que os efeitos financeiros da concessão da 
ordem em mandado  de  segurança  são  mera  consequência  da  anulação do ato 

atacado,  aqueles devem retroagir à data da publicação das Portarias n. 3210, 

3211 e 3212. Mandado de segurança concedido para, reconhecida a ocorrência 

da prescrição  da  pretensão  sancionadora da Administração, declarar a nulidade  

das  Portarias  n.  3.210, 3.211 e 3.212, do Ministério da Justiça,  publicadas no 

DOU - Seção 2 - de 12/10/2013, reintegrar os impetrantes  nos  cargos 
anteriormente ocupados e restaurar o status quo  ante,  inclusive  com  

retroação dos efeitos patrimoniais até a data da publicação dos referidos atos 

administrativos. STJ, MS 20553 / BA, 1ª Seção, Min. Gurgel Faria, DJe 

27/09/2016. 

 

OBS: Trata-se de orientação saudável, que ajuda a aliviar o excesso de 
processos nos tribunais e foros em geral, mas que nega vigência, data 
vênia, à expressa previsão do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09 (Art. 14 

(...) §4º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias 
assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a 



servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual 
e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se 
vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.)  

 

 Embora seja regra geral a possibilidade de 

execução da sentença que concede a 
segurança mesmo antes de transitada em 

julgado, a norma do §3º do art. 14 da Lei nº 
12.016/2009 proíbe a execução provisória 

nos casos em que for vedada a concessão da 
medida liminar.  

 

 De fato, as limitações legislativas materiais à 

concessão de liminares (Lei nº 12.016/2009, 
art. 7º, §2º) acabam se estendendo à 

execução de sentença ainda pendente de 
recurso ou duplo grau, do que se infere que 

o legislador leva em consideração o risco de 
irreversibilidade do provimento ao 

estabelecê-las. 

 

 Na execução de sentença que condene a 

entidade pública em obrigação de pagar 

quantia certa (ex.: verbas salariais a 
servidores públicos vencidas a partir da 

impetração), há de se aplicar o comando 
constitucional do art. 100, caput (expedição 

de precatório), ou o do § 3o do mesmo artigo 
(que trata das requisições judiciais de 

pagamento de débitos de pequeno valor – 
RPV, os quais, no âmbito federal, são 

aqueles que não ultrapassam o limite de 60 
salários mínimos).  

 

 Sendo assim, após o trânsito em julgado da 

sentença (ou acórdão) que tenha concedido a 



ordem, deve o exequente apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado de 
seu crédito (NCPC, art. 534) para que seja 

intimada a Fazenda Pública a, querendo, 
impugnar a execução (NCPC, art. 535).  

 

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as 

arguições da Fazenda Pública, será expedido 
o precatório em favor do exequente ou 

requisitado o pagamento de obrigação de 
pequeno valor, que deverá ser feito em 2 

meses (NCPC, art. 535, §3º). 

 

 Os atos do presidente de tribunal que 
disponham sobre processamento e 
pagamento de precatório não têm caráter 
jurisdicional (STJ, Súmula no 311). Isso 

significa que somente o juízo da execução 

possui competência para decidir questões 
atinentes ao rito correlato.  

 

Cumprimento da sentença – Sanções – 
Desobediência  

 

 Não cabe novo mandado de segurança para 
obrigar a autoridade coatora a cumprir a 

sentença mandamental, cabendo a adoção 
de medidas judiciais coercitivas a tanto (v. 

STF, ROMS 22994, 1a Turma, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ 20/04/2006, p. 15).  

 

 A autoridade coatora que se furtar ao 

cumprimento da decisão mandamental pode 
ser responsabilizada patrimonialmente por 

conduta considerada atentatória à dignidade 



da justiça, na forma do art. 77, inciso IV e 

§2º do NCPC. 

 

 O Direito brasileiro incorporou, portanto, a 

vetusta e típica orientação dos ordenamentos 

do common law, consistente na efetiva 
repressão ao atos que representem “desprezo 

à corte” ou “desacato ao Judiciário” – 
contempt of court.  

 

 Para que se legitime a imposição da sanção, 

há que se observar os seguintes requisitos: 
a) ter tido a autoridade responsável ciência 

efetiva da decisão judicial a ser por ela 
cumprida, com menção, para o caso de 

desobediência, à pena em questão (art. 77, 

inciso IV e §1º do NCPC); b) ser viável, na 
prática, o cumprimento da decisão, dentro 

do prazo assinalado a tanto; e c) a omissão 
injustificada do agente a quem a ordem foi 

diretamente encaminhada, no cumprimento 
da decisão. 

 

 Proferida a decisão que aplica a sanção por 
ato atentatório à dignidade da justiça na fase 

de cumprimento de sentença, a autoridade 
punida poderá interpor agravo de 

instrumento, diante da previsão do art. 
1.015, parágrafo único, do NCPC.  

 

 Tal recurso será oferecido pela autoridade, 

que não é parte no processo, na condição de 

terceiro prejudicado, na forma do art. 996 do 
NCPC. Aliás, se a referida autoridade tiver 

figurado como “coatora” no processo, sua 



legitimidade para recorrer pode ser extraída 

da própria Lei nº 12.016/2009 (art. 14, §2º). 

 

 Nessa caso, à toda evidência, a impugnação 

recursal manifestada pelo contemnor limitar-

se-á ao capítulo da sentença que trata da 
penalidade que lhe tiver sido aplicada. 

 

 A cobrança da multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça se faz por ato do próprio 
juiz que dirige o processo em que foi 

aplicada, o qual deve intimar o ofensor a 
efetuar o pagamento em prazo que vier a 

fixar. Descumprida a ordem para 
pagamento, a execução forçada há se ser 

feita, após o trânsito em julgado da decisão 
que fixou a multa, na forma da Lei nº 

6.830/80, com prévia inscrição na dívida 
ativa do estado, se o processo correu na 

Justiça Estadual, ou da União, no caso de 
mandado de segurança que tramitou na 

Justiça Federal (NCPC, art. 77, §3º). 

 

 A imposição ao agente omisso de multa por 

ato atentatório à dignidade da justiça não 
exclui a possibilidade de o juiz, 

cumulativamente, impor outras multas, 
como as do art. 536, §1º e do art. 523, §1º, 

que revertem em proveito do credor, 
beneficiário da condenação. 

 

 

 No aspecto criminal, Hely Lopes Meirelles 

afirmava que “o não atendimento do 

mandado judicial caracteriza o crime de 
desobediência a ordem legal (CP, art. 330)”. 



Damásio de Jesus, em sentido oposto, 

lecionava que, no crime de desobediência, “o 
sujeito ativo só pode ser o particular ou o 

funcionário público quando não age em 
razão de sua função”. Os tribunais realmente 

vinham entendendo que tal delito não podia 
ser praticado por funcionário público no 

exercício de sua função, já que se tratava de 

“crime de particular contra a 
Administração”.  

 

 Daí a inovação apresentada no art. 26 da Lei 
nº 12.016/2009 (Art. 26. Constitui crime de 
desobediência, nos termos do art. 330 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, o não cumprimento das decisões 
proferidas em mandado de segurança, sem 
prejuízo das sanções administrativas e da 

aplicação da Lei no 1.079, de 10 de abril de 
1950, quando cabíveis), que remodelou a 
tipificação do crime de desobediência e 

passou enquadrar a conduta da quem – 
ainda que no exercício de função pública – 

descumpre decisão judicial proferida em 
processo de mandado de segurança, sem 

prejuízo à observância, em relação a certas 
categorias de autoridades, da lei que define 

crimes de responsabilidade. 

 

 Como regra, o juiz, no exercício de jurisdição 

cível, é absolutamente incompetente para 

decretar prisão fundada em descumprimento 
de ordem judicial.  

 
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE JUDICIAL. DECRETO DE 

PRISÃO EXPEDIDO POR JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS 



CONCEDIDO. Salvo nas hipóteses de depositário infiel ou de devedor de 

alimentos, não é o Juízo Cível competente para, no curso de processo por ele 

conduzido,  decretar a prisão de quem descumpre ordem judicial. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. Ordem de habeas corpus concedida para cassar a 

ordem de prisão expedida em desfavor do ora Paciente. STJ, HC 214297/GO, Rel. 

Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, julgado em 19/4/2012, DJe 30/4/2012.  

 

 Em tal circunstância, cabe ao juízo dar 

notícia do ilícito ao Ministério Público, para 
que este adote as providências cabíveis à 
imposição da reprimenda penal respectiva, 
por infração ao artigo 330 do CPB (STJ, RHC 
16279/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, 

julgado em 19/4/2004, DJ 30/9/2004, p. 
217). 

 

 Além disso, trata-se de crime de menor 

potencial ofensivo. 

 

Nos crimes de menor potencial ofensivo, tal como o delito de desobediência, 

desde que o autor do fato, após a lavratura do termo circunstanciado, compareça 
ou assuma o compromisso de comparecer ao Juizado, não será possível a prisão 

em flagrante nem a exigência de fiança. Inteligência do art. 69, parágrafo único, 

da Lei 9.099/95. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. STJ, REsp 

556814/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, julgado em 7/11/2006, DJ 

27/11/2006, p. 307.  

 

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RENOVAÇÃO 
DA PRETENSÃO 

 

 A expressão “denegação da segurança”, 

interpretada como pura e simples antítese do 
termo “concessão da segurança”, revela 

qualquer desfecho que não seja o pretendido 
pelo impetrante, com ou sem a resolução do 

mérito.  

 

 Esse parece ter sido o norte do legislador, 

que estabeleceu, no art. 19 da Lei nº 



12.016/2009, que a sentença ou o acórdão 
que denegar mandado de segurança, sem 
decidir o mérito, não impedirá que o 
requerente, por ação própria, pleiteie os seus 
direitos e os respectivos efeitos patrimoniais; 
reforçando, no art. 6º, § 5º, que as hipóteses 

previstas no art. 267 do CPC/73 (extinção do 
processo sem resolução de mérito, previstas 

atualmente no art. 485 do NCPC) seriam 
casos de “denegação da segurança”. 

 

 Como se vê, quando a sentença não acolhe o 

pedido da parte impetrante e, valendo-se da 
simples expressão “denego a segurança”, o 

magistrado deixa de indicar, na parte 
dispositiva do julgado, a circunstância de ter 

sido, ou não, resolvido o mérito, há que se 
pesquisar o fundamento da decisão, para se 

aferir a viabilidade de ser renovada a 
pretensão material.  

 

 Sobre o assunto, é pertinente relembrar o 

conteúdo jurisprudencial da Súmula 304 do 
Supremo Tribunal Federal. 

 

Súmula 304. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa 
julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. 

 

 Certos autores – Hugo de Brito Machado, 
Seabra Fagundes – aplicavam literalmente a 

disposição contida na súmula, entendendo 
que em qualquer hipótese de denegação da 

segurança o impetrante estaria autorizado a 
renovar sua pretensão por outra via.  

 



 A opinião, contudo, não predominava. De 

fato, parece evidente que o mandado de 

segurança não guarda tanta especificidade 
quanto pretendem os autores citados, que 

negavam ao instrumento a eficácia a tornar 
imutável sua decisão denegatória de mérito 

não mais sujeita a recurso.  

 

 Tal exegese, aduzia Hely, conduzia à 

“negação da coisa julgada, pelo só fato de a 

decisão ser contrária à pretensão do 
impetrante”, o que não se justificava.  

 

 A tese dominante é a de que apenas a 

decisão denegatória que não aprecia o mérito 
da causa admite a renovação da pretensão, 

como, aliás, era a disposição expressa do 

art. 16 da revogada Lei no 1.533/51 (art. 16. 
O pedido de mandado de segurança poderá 
ser renovado se a decisão denegatória não 
lhe houver apreciado o mérito). 

 

 A norma do art. 19 da Lei nº 12.016/2009 

explicita, assim, o entendimento 

predominante de que a decisão denegatória 
da segurança na qual não se enfrenta o 

mérito da causa não produz a coisa julgada 
material, permitindo ao interessado a 

renovação da demanda, ainda que através de 
ação submetida ao rito comum.  

 

 Nesse sentido é que deve sera interpretada a 

orientação contida na citada Súmula 304 do 
STF.  

 



 Note-se que a viabilidade de impetração de 

novo mandado de segurança depende da 

análise do fundamento central da sentença 
denegatória do anterior. Caso tenha sido o 

processo extinto, por ter sido nele veiculada 
pretensão de cobrança – em violação à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
cristalizada na Súmula 269 –, a parte 

impetrante terá de se valer da ação comum 
(ordinária).  

 

 Na hipótese de a denegação da segurança ter 

decorrido de falta de prova pré-constituída 
(ausência de direito líquido e certo), não 

estará o postulante impedido de, reunindo 
novas provas, impetrar novo e idêntico 

mandado de segurança, desde que ainda 
esteja em curso o prazo de cento e vinte dias. 

 

 Deveras, prescreve o §6º do art. 6º da Lei nº 

12.016/2009 que o pedido de mandado de 
segurança poderá ser renovado dentro do 
prazo decadencial, se a decisão denegatória 
não lhe houver apreciado o mérito.  

 

 Consumada, todavia, a decadência do direito 

de impetrar o mandamus, caberá ao 

interessado fazer valer o seu direito na via 
ordinária. 

 

 De se lembrar que a decisão denegatória da 
segurança, com ou sem o exame do mérito, 

opera efeitos retroativos, fulminando 
eventual decisão liminar que tenha sido 

proferida, com eficácia ex tunc. Essa é a 



orientação extraída da Súmula 405 do 

Supremo Tribunal Federal, mencionada no 
capítulo sobre a “liminar”.  

 

Exarada sentença denegando a segurança, resta sem objeto o agravo de 
instrumento interposto contra o indeferimento da liminar requerida naqueles 

autos (REsp 513264/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 5/12/05, p. 

276).  

 

 Daí haver explicitado a Lei nº 12.016/2009 
que os efeitos da liminar, salvo quando 

cassada ou revogada, perduram até a 
prolação da sentença (art. 7º, §3º).  

 

 COISA JULGADA 

 

 Fará coisa julgada material a decisão 

mandamental que houver apreciado o mérito 
da impetração, denegando ou concedendo a 

segurança.  

 

 Em qualquer outra hipótese, a sentença, 

ainda que transitada em julgado, não 

impedirá o impetrante de renovar a 
pretensão, seja através de novo mandado de 

segurança – quando, por exemplo, a decisão 
houver reconhecido a inexistência de prova 

pré-constituída, e desde que ainda em curso 
o prazo de 120 dias –, seja pela via comum (a 

da chamada ação ordinária).   

 

 É o que deflui das disposições dos artigos 19 

e 6º, §6º, da Lei nº 12.016/2009 e da correta 

interpretação que se pode atribuir à 
orientação estabelecida na Súmula 304 do 

Supremo Tribunal Federal. 



 

 Quando o mandado tiver sido concedido, por 

decisão transitada em julgado, mas tenha o 
impetrante de propor ação para exigir 

parcelas vencidas anteriormente à 
impetração, não poderá a entidade ré, na 

ação de cobrança posterior, pretender 
rediscutir matéria coberta pelo manto da 

coisa julgada.  

 
EXEMPLO: se um segurado obtém decisão definitiva em mandado de 
segurança determinando o restabelecimento de seu benefício 

previdenciário cassado indevidamente pelo INSS, fundamentando-se a 
decisão em que efetivamente faz ele jus aos proventos, na ação de 

cobrança das parcelas vencidas anteriormente à impetração não pode o 
juiz considerar o oposto, isto é, que a cassação do benefício foi 
perpetrada de forma legítima pela Administração, negando a pretensão. 

A discussão, nessa ação, estará adstrita aos valores envolvidos, às 
parcelas eventualmente prescritas etc., não podendo resvalar na 

eficácia preclusiva da coisa julgada oriunda do mandamus, cuja 
autoridade há de ser resguardada. Outro entendimento acarretaria total 
insegurança jurídica, resultante de incompatibilidade lógica entre duas 

decisões judiciais, uma determinando o restabelecimento do benefício, 
por considerar ilícita a suspensão, e outra negando o direito às 

prestações atrasadas, sob fundamento diametralmente oposto. 

 

OBS: exatamente para evitar a necessidade de propositura de uma ação 
cujo resultado final já se sabe de antemão – em função da questão de 

fundo estar atrelada à eficácia preclusiva da coisa julgada – é que o 
STJ, no EREsp 1.164.514, julgado em 2016, alterou sua tradicional 
jurisprudência, para permitir que a decisão concessiva da segurança 

alcance efeitos patrimoniais desde a edição do ato coator. 

 

 A decisão mandamental há de se referir 

apenas ao ato objeto da impetração, certo 
que a posterior prática de outro ato pela 

Administração, ainda que substancialmente 

idêntico ao primeiro (já invalidado via 
mandado de segurança), não fere a coisa 

julgada, em princípio, devendo ser atacado 
autonomamente. 



 

 Contudo, tratando-se de mandado de 

segurança envolvendo relações 
continuativas, a doutrina e a jurisprudência 

têm admitido que a eficácia da coisa julgada 
atinja não apenas o ato atacado na 

impetração, mas ainda os atos futuros 
assemelhados, desde que mantida a situação 

fático-jurídica identificada no processo.  
 

EXEMPLO 1: “(...) alguém (...) que obtenha a declaração judicial 
permitindo entrar sem gravata em dado recinto, no qual estivesse ela 

sendo exigida, estará em condições de exercer tal direito não só na 
hipótese concreta em que foi barrada, mas todas as vezes que de futuro 

pretenda ingressar no mesmo recinto. A muito pouco ficaria reduzido o 
Poder Judiciário se ele não pudesse proferir decisões válidas senão para 
um único caso. É crucial que não havendo nenhum elemento 

discriminador juridicamente relevante, a decisão proferida numa 
hipótese é extensiva às demais a ela idênticas.” (Celso Ribeiro Bastos) 

 
EXEMPLO 2: Se o impetrante obtém, em mandado de segurança, o 

reconhecimento judicial definitivo de isenção de IPTU, não se justifica 
tenha de realizar novas impetrações para os exercícios subseqüentes, 

pois a declaração judicial irá alcançar as incidências tributárias 
seguintes, enquanto perdurarem os aspectos fáticos e a legislação em 
que se baseou a decisão original. 

 

OBS: Esse entendimento aplicado à situação acima ventilada realmente 
se choca com os ditames da Súmula 239 do STF (Súmula 239. Decisão 
que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício 
não faz coisa julgada em relação aos posteriores), mas a moderna 
jurisprudência vem abrandando o rigor do enunciado, com aquiescência 

da própria Suprema Corte. 

 

 O NCPC, aliás, é expresso ao estabelecer que 

nenhum juiz decidirá novamente as questões 
já decididas relativamente à mesma lide, 
salvo se, tratando-se de relação jurídica de 
trato continuado, sobreveio modificação no 
estado de fato ou de direito, caso em que 



poderá a parte pedir a revisão do que foi 
estatuído na sentença (art. 505, I). 

 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

 

 Entendimento que sempre predominou nos 

tribunais superiores é o da inviabilidade de 

condenação em honorários advocatícios em 
sede de mandado de segurança concedido ou 

negado. Essa é a orientação contida nas 
Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 

105 do Superior Tribunal de Justiça. 

 

 Insensíveis aos apelos doutrinários, porém, 

os tribunais superiores continuam a 

prestigiar a jurisprudência atacada e o 
legislador terminou por perfilhá-la, ao 

positivar, no art. 25 da Lei nº 12.016/2009, 
o não cabimento, no processo de mandado 

de segurança, de condenação ao pagamento 
de honorários advocatícios.  

 

Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do 

CPC/2015, haja vista tratar-se de mandado de segurança (lei 12.016, art. 25). 

STF, RE 547878 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, julgado em 
24/05/2016, DJe 6/6/2016. 

 

 É razoável que não se estenda esse 
entendimento à fase de execução ou 

cumprimento de sentença, que é regulada 
inteiramente pela norma geral processual e 

não ostenta qualquer especialidade por ser 
derivada de sentença proferida em mandado 

de segurança. 



 SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR 

OU DA SENTENÇA CONCESSIVA 

 Em caso de decisão concessiva de liminar ou 

sentença de procedência em mandado de 

segurança (sujeita à execução provisória), 
cabe, a requerimento da pessoa jurídica de 

direito público interessada ou do Ministério 
Público, a qualquer tempo, o chamado 

Pedido de Suspensão de sua execução, 
dirigido ao presidente do Tribunal 

competente para conhecer do respectivo 
recurso, que o deferirá, mediante decisão 

fundamentada, para evitar grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas, nos termos do art. 15, caput, da Lei 

nº 12.016/2009.  

 

 Prevê esse normativo, ainda, que dessa 
decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, 
no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a 
julgamento na sessão seguinte à sua 
interposição. 

 

 A Lei nº 12.016/2009 estabelece ainda que 

indeferido o pedido de suspensão ou provido 
o agravo (...), caberá novo pedido de 
suspensão ao presidente do tribunal 
competente para conhecer de eventual recurso 
especial ou extraordinário (art. 15, §1º).  

 
OBS: Assim, ainda que se opte pelo não-cabimento de agravo da decisão 
que indefere o pedido de suspensão (por ausência de previsão expressa 

na lei do MS), haverá sempre a faculdade de se requerer novo pedido de 
suspensão (per saltum) aos presidentes do STJ ou do STF. 



 

 Diante das possibilidades de revisão das 

decisões proferidas em sede de suspensão de 
execução de liminar ou sentença, seja 

através de agravo, seja mediante novos 
pedidos de suspensão per saltum, como visto 

logo acima, não são cabíveis recursos 
especial ou extraordinário de tais atos (ver, a 

título exemplificativo, REsp 768480/RJ, 1a 
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 5/12/05, 

p. 243). 

 

 Nada impede seja o agravo de instrumento 

interposto contra a decisão liminar em 

mandado de segurança utilizado 
cumulativamente com o pedido de 

suspensão, que não tem natureza recursal. 
Os institutos são diversos, têm pressupostos 

distintos, como diferentes são os seus 
resultados. O agravo tem por objetivo o 

desfazimento total ou parcial (reforma ou 
anulação) da decisão que concedeu a 

liminar, ao passo que o pedido de suspensão 
atinge apenas a execução de tal decisão.  

 

 Esse entendimento já se encontrava 
sedimentado em doutrina abalizada (Cassio 

Scarpinella Bueno, Eduardo Arruda Alvim) e 
na Lei nº 8.437/92 (com redação dada pela 

MP nº 2.180-35/2001). 

 

 De todo modo, diz a norma contida no §3º do 

art. 15 da Lei nº 12.016/2009 que a 
interposição de agravo de instrumento contra 
liminar concedida nas ações movidas contra o 
poder público e seus agentes não prejudica 



nem condiciona o julgamento do pedido de 
suspensão a que se refere este artigo. 

 

 Proferida a decisão liminar em mandado de 
segurança, a pessoa jurídica de direito 

público poderá optar por oferecer 
unicamente o agravo de instrumento, para, 

no caso de negativa de provimento a este, 
apresentar diretamente ao presidente do 

tribunal competente para conhecer do 
recurso especial ou extraordinário o pedido 

de suspensão (Lei nº 12.016/2009, art. 15, 

§2º). 

 

 A legitimidade para requerer a suspensão da 

execução da liminar ou da sentença 
concessiva é da pessoa jurídica de direito 

público interessada, não da autoridade 
coatora. Nas hipóteses em que tenham seus 

atos impugnáveis através de mandado de 
segurança, as pessoas jurídicas de direito 

privado que agem por delegação do Poder 
Público – bem assim os Partidos Políticos – 

também poderão, naturalmente, requerer a 
suspensão da liminar ou da segurança.  

 

 São partes legítimas, por exemplo, empresas 

públicas e sociedades de economia mista, 
quando seus atos sejam atacados por 

mandado de segurança, para requerer a 
suspensão dos efeitos da liminar ou da 

sentença concessiva, sendo essa a 
orientação jurisprudencial dominante. 

 

As pessoas jurídicas de direito privado no exercício de atividade delegada 

do Poder Público, quando na defesa do interesse público e na proteção dos bens 

públicos tutelados (ordem, saúde, segurança e economia públicas), 



têm legitimidade para requerer a suspensão da execução de liminar ou de 

sentença. STJ, AgRg na SLS 37/CE, Rel. Min. Edson Vidigal, Corte Especial, julgado 

em 29/6/2005, DJ 19/9/2005, p. 171 

 

 O Supremo Tribunal Federal já foi mais 

adiante, reconhecendo legitimidade para 
requerer a suspensão da execução da 

liminar ou da sentença concessiva: 

 

a prefeito municipal alijado, por decisão mandamental, do 

exercício do mandato (SS 444 AgR/MT, Pleno, Rel. Min. Sydney 
Sanches, RTJ 141-02/380); 

 

a procurador-geral junto ao Tribunal de Contas, quando 

afastado de suas funções por decisão liminar (Pet 2225 AgR/GO, 
Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ 12/4/02, p. 55); 

 

a Assembléia Legislativa, quando a decisão questionada 

constitua óbice ao exercício de seus poderes ou prerrogativas (SS 
936 Ag/PR, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 23/2/96, p. 

3.625); e 

 

a pessoas jurídicas de direito público interessadas, ainda que 
não estejam incluídas na relação processual do mandado de 
segurança (SS 490 Ag R/RJ, Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, 

DJ 28/5/93, p. 10.382).  

 

 Não é obrigatória a oitiva da parte 

impetrante previamente à decisão do pedido 

de suspensão, consistindo a determinação 
correlata mera faculdade do julgador para os 

casos em que a matéria não esteja 
suficientemente esclarecida, como decidido 

pelo STF e pelo STJ. 

 
OBS: Nesse sentido também é a previsão do art. 4º, §2º, da Lei nº 

8.437/92 (com redação dada pela MP nº 2.180-35/2001), que faculta 
ao presidente do tribunal ouvir o Ministério Público e o autor, em 
setenta e duas horas. 



 

 Já se entendeu que o presidente do Tribunal, 

ao analisar o pedido de suspensão em tela, 
não deveria analisar o mérito da impetração, 

cingindo-se ao requisito “grave lesão”. O 
Supremo Tribunal Federal, contudo, adota 

posicionamento diverso, atribuindo ao 
“pedido de suspensão” natureza jurídica de 

medida cautelar (contracautela). 

 

Sem renúncia à tese antiga que perfilho, no sentido de que as razões que devem 
embasar a decisão suspensiva da liminar, são razões políticas – Lei no 4.348/64, 

art. 4o – penso que, na decisão que examina o pedido de suspensão da liminar, 

impõe-se um mínimo de delibação do mérito da segurança. É que, se para a 

concessão da cautelar, examina-se a relevância do fundamento, o fumus boni 

juris, e o periculum in mora (Lei no 1.533/51, art. 7o, inciso II), na sua 
suspensão, que constitui contracautela, não pode o presidente do Tribunal 

furtar-se a um mínimo de apreciação daqueles requisitos. STF, SS 846-DF (AgRg), 

Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 8/11/96. 

 

 Com efeito, o pedido de suspensão da 

execução da liminar (ou da sentença 

concessiva da ordem) é incidente processual 
que não se confunde com recurso, possuindo 

natureza cautelar, disso resultando que não 
depende apenas do requisito “grave lesão” de 

que cuida a Lei nº 12.016/2009 (art. 15), 
devendo este ser somado ao juízo de 

probabilidade de que, no mérito e a final, 
venha a ser reformada a decisão favorável ao 

impetrante.  

 

 Somente assim o pedido de suspensão pode 

ser compatibilizado com a Constituição, que, 

ao erigir o mandado de segurança em 
garantia individual, não admite o sacrifício 

do direito líquido e certo sem que haja 
análise mínima da legalidade do ato coator.  



 

 Aliás, a nova lei do mandado de segurança 

deixa isso bem claro, quando, ao prever a 
possibilidade de o presidente conferir ao 

pedido efeito suspensivo liminar, vincula a 
decisão não apenas à urgência da medida, 

mas à plausibilidade do direito invocado (Lei 
nº 12.016/2009, art. 15, §4º, que, no caso, 

reproduziu a disposição do §7º do art. 4º da 
Lei nº 8.437/92). 

 

 Por isso, não se justifica a suspensão da 

execução da liminar ou da sentença 
concessiva do mandado de segurança, 

quando a matéria de fundo estiver pacificada 
em sede pretoriana a favor da parte 

impetrante, ainda que se possa vislumbrar, 
da execução correlata, grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança ou à economia públicas.  

 

 Do contrário, estar-se-ia premiando a 

ilicitude ou o abuso de poder por parte do 

Fisco, em detrimento de direito a ser 
inegavelmente reconhecido em sede de 

decisão mandamental final, o que equivaleria 
à própria negativa de jurisdição, em violação 

ao comando constitucional do art. 5o, inciso 
XXXV. 

 

 De outra parte, não evidenciada a “grave 
lesão”, não caberá a suspensão da execução 
da liminar ou da sentença concessiva do 

mandamus sediada na Lei nº 12.016/2009, 

ainda que desarrazoada, no plano técnico-
jurídico, mostre-se a decisão. Nesse caso, a 



solução para a pessoa jurídica de direito 

público interessada seria requerer ao relator 
a atribuição de efeito suspensivo ao agravo 

de instrumento (liminar) ou à apelação 
(sentença), na forma estabelecida nos artigos 

1.019, I, e 1.012, §4º do NCPC. 

 

 Não é fácil visualizar, a partir de impetração 

individual, o requisito grave lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à economia públicas, 

exigido no art. 15 da Lei nº 12.016/2009 
para justificar a suspensão da execução da 

liminar ou da sentença concessiva da 
segurança.  

 

 Como se afirmar, v.g. em um mandado de 

segurança tributário impetrado por pequeno 
– do ponto de vista econômico – contribuinte 

que questiona a exigência de determinado 
tributo, que a execução de liminar afastando 

a exigibilidade do crédito correlato trará 
grave lesão à economia pública?  

 

 Para casos como esse, o Supremo Tribunal 

Federal, por seus presidentes ao longo do 
tempo, tem sustentado que a liminar 

concedida muitas vezes tem “efeito 
multiplicador”, pois desperta a cobiça de 

outros contribuintes, que passam a buscar, 
em juízo, provimentos similares, advindo, 

daí, a grave lesão a ensejar o deferimento do 
pedido de suspensão formulado pelo Poder 

Público. 

  

Independentemente do valor da demanda concreta (e mesmo restando em 

depósito a importância questionada), não se pode perder de vista o habitual 



efeito multiplicador de feitos, desencadeado pela liminar, bem como a sua 

patente influência sobre a expansão dos meios de pagamento, e, 

conseqüentemente, sobre a retomada da inflação. (Suspensão de Segurança no 

705-SP, DJ 7/10/94, p. 26.840) 

 

 A Lei nº 12.016/2009 dispôs que as 
liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser 
suspensas em uma única decisão, podendo o 
presidente do tribunal estender os efeitos da 
suspensão a liminares supervenientes, 
mediante simples aditamento do pedido 
original (art. 15, §5º). 

 

 A suspensão da execução dos efeitos da 

liminar conserva eficácia mesmo após a 

prolação de decisão de mérito concedendo a 
segurança, pois, nesse caso, os fundamentos 

que justificariam a paralisação excepcional 
dos efeitos da última seriam os mesmos que 

levaram o presidente do Tribunal a adotar a 
medida inicial.  

 

 Após decisões reiteradas nesse sentido, o 
Supremo Tribunal Federal cristalizou sua 

jurisprudência na Súmula 626 (Enunciado da 

Súmula 626. A suspensão da liminar em mandado de 
segurança, salvo determinação em contrário da decisão que 
a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão 
definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, 
até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde 
que o objeto da liminar deferida coincida, total ou 

parcialmente, com o da impetração).  

 

 Esse caminho também seguiu o legislador, a 

teor da disposição contida no art.4o, § 9o, da 

Lei no 8.437/92, acrescentada pela MP no 
2.180-35/01, segundo a qual a suspensão 
deferida pelo presidente do Tribunal vigorará 



até o trânsito em julgado da decisão de mérito 
na ação principal. 

 

 Resulta daí, a contrario sensu, que uma vez 

transitada em julgado a decisão de mérito 
que tenha concedido a segurança, não há 

mais espaço ao pedido de suspensão de sua 
execução, que assumiria, em tal situação, 

verdadeiro efeito rescisório, do que não 
cogitam as Leis nº 12.016/2009 e 8.437/92. 

 


