
RECURSOS 

 LEGITIMIDADE 

 

 Em regra, a legitimidade para recorrer em 

processo de mandado de segurança é das 
partes, ou seja, do impetrante e da pessoa 

jurídica de direito público – ou de direito 
privado, quando delegatária de função 

pública ou partido político – a cujo quadro 
funcional pertença a autoridade coatora. 

 

Administrativo. Mandado de segurança. Legitimidade para recorrer. É da pessoa 
jurídica interessada, no caso o Estado de Rondônia, e não da autoridade coatora, 

a legitimidade para recorrer. STF, RE 105731/RO, 2a Turma, Rel. Min. Décio 

Miranda, DJ 16/8/85, p. 13.259. 

 

A partir da sentença, o representante do Estado deve ser intimado pessoalmente 

de todas as decisões proferidas em Mandado de Segurança. A Primeira Seção do 

STJ pacificou o entendimento de que a intimação do Procurador da Fazenda 

Nacional se faz necessária, uma vez que a autoridade coatora é notificada para 

prestar informações e a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de Direito 
Público afetada pela concessão do writ. STJ, AgRg no AREsp 72398/RO, Rel. 

Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 10/4/2012, DJe 23/4/2012.  

 

 No sistema regido pela revogada Lei nº 

1.533/51, também não se atribuía, 
ordinariamente, legitimidade recursal à 

autoridade coatora. O STF, no entanto, 
atribuía aos tribunais de contas, na 

qualidade de autoridades coatoras, a 
faculdade excepcional para recorrer 

diretamente da decisão mandamental, nas 

hipóteses em que estivessem defendendo 
prerrogativas ou direitos próprios. 

 

Recurso. Legitimidade para recorrer. Mandado de segurança. Tribunal de Contas. 
A jurisprudência mais recente do STF tem reconhecido aos tribunais de contas 

legitimidade para recorrerem, como autoridades coatoras, em processo de 



mandado de segurança, sobretudo quando atuam na defesa de sua competência 

constitucional. STF, RE 106923/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 

12/8/88, p. 19.215. 

 

 O legislador acabou percebendo que, 

realmente, casos há em que a autoridade 

coatora possui interesse para impugnar a 
decisão de procedência em mandado de 

segurança. Daí ter estendido a ela, 
expressamente, na disposição do §2º do art. 

14 da Lei nº 12.016/2009, o direito de 
recorrer – ou seja, a legitimidade para 

interpor recurso.  

 

 Como a autoridade coatora não é parte em 

processo de mandado de segurança, o 

recurso da sentença por ela eventualmente 
oferecido há de ser considerado recurso de 

“terceiro prejudicado”, a demandar efetiva 
pesquisa, caso a caso, quanto ao seu 

interesse para tanto – defesa de 
prerrogativas ou de direitos próprios, 

prevenção de responsabilidade futura etc.  
 

OBS: o recurso de terceiro prejudicado já vinha sendo admitido pela 
jurisprudência em mandado de segurança (STF, RTJ 83/263), sendo 

plenamente aceita aplicação subsidiária do comando do art. 996 do 
NCPC ao rito da Lei nº 12.016/2009, estendendo-se essa aplicação à 

disposição contida no parágrafo único do citado artigo, segundo a qual 
cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a 
relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se 
afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.  

 

 Sendo-lhe expressamente facultado apelar 

da sentença concessiva da segurança, a 
autoridade coatora também estará, 

analogicamente, autorizada a agravar da 
decisão que concede a tutela liminar (desde 



que demonstrando estar na condição de 

terceiro prejudicado).  

 
OBS: de fato, não faria sentido que ela possa o “mais” – apelar – e ao 

mesmo tempo se lhe vedasse o “menos” – agravar.  

 

 Com muito mais razão poderá a autoridade 

agravar de decisão que lhe aplicou multa por 

ato atentatório à dignidade da justiça (NCPC, 
art. 77). 

 

 O Ministério Público também pode recorrer 
de decisões proferidas em processo de 

mandado de segurança, seja na condição de 
fiscal da lei, seja, obviamente, quando parte, 

como nos casos de writ impetrado contra ato 

jurisdicional penal. 

 
OBS: STJ, Súmula 99. O Ministério Público tem legitimidade para 
recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja 
recurso da parte. 

 

 Trata-se, ainda, de aplicação subsidiária da 

norma do art. 996 do NCPC.  

 

 PRAZO  

 

 O prazo para as partes recorrerem em 

mandado de segurança inicia-se pela 
publicação da decisão no órgão oficial. 

 

 É o que deflui, genericamente, do teor 
específico da Súmula 392 do STF (Súmula 
392. O prazo para recorrer do acórdão 
concessivo de segurança conta-se da 



publicação oficial de suas conclusões, e não 
da anterior ciência à autoridade para 
cumprimento da decisão).  

 

 Assim, a data em que autoridade coatora 

toma ciência da ordem mandamental contida 
na sentença só assume relevo para marcar o 

termo inicial do prazo para a interposição do 
recurso dela própria. 

 

 Quando a entidade pública dispuser do 

privilégio processual da intimação pessoal, o 
prazo se iniciará da data em que seu 

representante for cientificado pessoalmente 
da decisão. 

 

 A Fazenda Pública e o Ministério Público 

gozam de prazo em dobro para recorrer no 
mandado de segurança, em razão da 

aplicação subsidiária ao rito especial das 
normas dos artigos 180 e 183 do NCPC, o 

mesmo valendo para os litisconsortes que 
tiverem diferentes procuradores, de 

escritórios de advocacia distintos (NCPC, art. 
229).  

 

 Prazo geral: 15 dias, salvo embargos de 

declaração (NCPC, art. 1.003, §5º). 

 

 Contam-se apenas os dias úteis, 

suspendendo-se o prazo no período 
compreendido entre 20 de dezembro e 20 de 

janeiro (NCPC, artigos 219 e 220). 

 



 A contagem do prazo terá início no primeiro 

dia útil que seguir ao da publicação (NCPC, 

art. 224, §3º). 

 
OBS: de fato, a Lei nº 12.016/2009 nada dispõe acerca de prazo para 
recorrer, justificando-se a suplementação através da regra geral do 
NCPC. 

 

 A aplicação das normas do NCPC à 
sistemática recursal do mandado de 

segurança está condicionada a que a decisão 
judicial objeto da impugnação tenha sido 

publicada já na vigência deste novo código; 
do contrário, há de ser obervado o regime do 

CPC/73. 
 

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se 

o Código de Processo Civilde 2015. STJ, AgInt no RMS 33581/MA, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016.  



 APELAÇÃO  

 

 Da sentença que concede ou denega – com 

ou sem o julgamento de mérito – a 
segurança, bem como da que indefere a 

petição inicial, o recurso típico previsto para 
o rito do mandado de segurança, na dicção 

dos artigos 14, caput, e 10, §1º, da Lei nº 
12.016/2009, é a apelação, que não 

comporta, em regra, efeito suspensivo (§3º).  

 

 O prazo para apelar e para responder ao 

apelo é de quinze dias (NCPC, art. 1.003, 

§5º), abstraídas as situações que atraem 
normas especiais estabelecedoras de prazo 

duplicado – privilégios processuais da 
Fazenda Pública e do Ministério Público, 

litisconsortes com diferentes procuradores 
etc.  

 

 Quando se tratar de apelação interposta 

contra sentença concessiva da segurança – 
passível esta, como já visto, em regra, de 

execução provisória – a eficácia da decisão 
poderá ser excepcionalmente suspensa pelo 

relator do recurso, nos casos de 
probabilidade de provimento do recurso ou se, 
sendo relevante a fundamentação, houver 
risco de dano grave ou de difícil reparação, 

na forma do art. 1.012, §4º do NCPC. 

 
OBS: Lembre-se que nos casos em que for vedada a concessão de 
liminar, também não caberá execução provisória da sentença 

concessiva da segurança, cujo cumprimento, na espécie, pressupõe o 
trânsito em julgado (Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3º). Assim, não são 
autoexecutórias as sentenças nas quais se defere a compensação de 
créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 



exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 
qualquer natureza (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º).  

 

 Prolatada sentença denegatória da 

segurança, que fulmina, no nascedouro, a 
liminar eventualmente concedida, eventual 

efeito suspensivo atribuído à apelação não 
terá utilidade ao impetrante recorrente, salvo 

se se revestir de cunho ativo (efeito 
suspensivo ativo), também conhecido 

antecipação de tutela recursal. 

 

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 

 Tratando-se de medida que visa permitir ao 

juízo rever obscuridade, contradição ou 
omissão em sua decisão, vêm sendo tais 

embargos admitidos no processo do 
mandado de segurança sem maiores 

discussões a respeito. É que a ausência de 
previsão específica dos embargos de 

declaração na lei do MS não teria o condão 
de impedir que o julgador fosse provocado a 

sanar tais defeitos eventualmente existentes 
em seu ato decisório.  

 

 Os embargos de declaração são cabíveis 

contra qualquer decisão judicial, devendo ser 
interpostos no prazo de cinco dias contados 

da intimação da decisão, independentemente 
de preparo (NCPC, art. 1.023), e submetidos 

ao mesmo órgão prolator da decisão 
embargada.  

 



 Havendo obscuridade, contradição ou 

omissão na decisão dos embargos, nada 

impede a utilização de novos embargos 
declaratórios. Todavia, não serão admitidos 
novos embargos de declaração se os 2 (dois) 
anteriores houverem sido considerados 
protelatórios (NCPC, art. 1.026, §4º). 

 

 Embargos de declaração se sujeitam ao 
contraditório apenas quando de seu eventual 

acolhimento puder resultar modificação da 
decisão embargada, devendo o juiz, 

vislumbrando essa possibilidade, intimar o 
embargado para, querendo, manifestar-se 

em 5 dias (NCPC, art. 1.023, §2º).  

 

 Apresentados no prazo legal, os embargos 
declaratórios interrompem os prazos para 

interposição de outros recursos por qualquer 
das partes, mas não ostentam efeito 

suspensivo da decisão embargada (1.026, 
caput, do NCPC). 

 

 O Superior Tribunal de Justiça decidiu, 

uniformizando a jurisprudência sobre o 

assunto, que mesmo quando os declaratórios 
se afigurarem manifestamente incabíveis, 

seu oferecimento interromperá o prazo para 
interposição dos demais recursos (EREsp 

302.177/SP, Corte Especial, Rel. Min. 
Peçanha Martins, DJ 20/9/04, p. 173).  

 
OBS: A tese é razoável, pois se não fosse dessa maneira, a parte 
embargante, incerta quanto ao acolhimento de seus embargos, acabaria 
tendo de oferecer, por segurança, quase que conjuntamente com os 

declaratórios, o outro recurso. Acabou definido no referido julgado que 
a pena pelo oferecimento de embargos com mero intuito protelatório 



consiste, tão somente, na imposição da multa (que, na espécie, não 

pode exceder de 2% sobre o valor da causa atualizado, de acordo com o 
art. 1.026, §2º do NCPC). 

 

 EMBARGOS INFRINGENTES 

 

 Entendimento manifestado pelos dois 

principais tribunais pátrios afastava o 

cabimento dos embargos infringentes de 
acórdão que, em mandado de segurança, por 

maioria de votos, reformava a sentença, ao 
argumento de que a aplicação subsidiária da 

regra correlata do CPC/73 não teria 
pertinência, diante do silêncio eloquente da 

revogada Lei no 1.533/51 a respeito de tal 
recurso.  

 

 Nesse sentido são as Súmulas 169 do STJ 
(Súmula 169. São inadmissíveis embargos 
infringentes no processo de mandado de 
segurança) e 597 do STF (Súmula 597. Não 
cabem embargos infringentes de acórdão que, 
em MS, decidiu, por maioria de votos, a 
apelação). 

 

 Em consonância com essa orientação, a Lei 

nº 12.016/2009 não apenas deixou de 
prever essa figura recursal no rito do 

mandado de segurança, como, no art. 25, 
explicitou o seu não cabimento, tornando o 

ponto indiscutível. 

 

 O NCPC aboliu o recurso de embargos 
infringentes, mas criou uma sistemática 

recursal diferenciada para os casos em que 



haja voto(s) vencido(s) no julgamento da 

apelação, que vem sendo chamada de técnica 
de complementação de julgamento ou 
incidente da colegialidade qualificada. 

 

 NCPC, art. 942. Quando o resultado da 
apelação for não unânime, o julgamento terá 
prosseguimento em sessão a ser designada 
com a presença de outros julgadores, que 
serão convocados nos termos previamente 
definidos no regimento interno, em número 
suficiente para garantir a possibilidade de 
inversão do resultado inicial, assegurado às 
partes e a eventuais terceiros o direito de 
sustentar oralmente suas razões perante os 
novos julgadores. 

 
OBS: Em se tratando de técnica de julgamento da apelação, e não de 

recurso autônomo, lamentavelmente não vemos como possa ser 
afastada das apelações interpostas de sentenças proferidas em 
mandado de segurança. É que, como visto, a Lei nº 12.016/09 silenciou 

quanto ao rito de julgamento dos recursos, abrindo espaço à 
suplementação da norma geral. De todo modo, dita inovação trazida 

pelo NCPC atenta contra um dos pilares sobre os quais foi erigida a Lei 
do MS, qual seja, o da celeridade. Essa, aliás, foi uma das razões que 
levaram STJ e o STF a afastar o cabimento dos embargos infringentes 

de acórdãos não unânimes proferidos no âmbito do mandado de 
segurança, na vigência do CPC/73, que previa tal figura recursal. 

Vejamos como será construída a jurisprudência sobre o tema. 

 

 AGRAVO  

 

 Vários agravos foram previstos no rito do 
mandado de segurança pela Lei nº 

12.016/2009. 

 

 Com efeito, diz o §1º do art. 7º da nova lei do 

mandado de segurança que da decisão do 



juiz de primeiro grau que conceder ou denegar 
a liminar caberá agravo de instrumento.  

 

 A atribuição de efeito suspensivo ao agravo 
interposto da decisão que indeferiu a liminar 

será medida inócua, pois não atenderá ao 
objetivo da parte agravante. É que de nada 

adiantará ao impetrante a suspensão dos 
efeitos de uma decisão de cunho negativo 

(denegatória da liminar).  

 

 Daí ter sido criado pela jurisprudência o 

chamado efeito “suspensivo ativo”, 

consubstanciado em um provimento 
positivo, emanado da instância recursal, 

destinado a substituir a decisão indeferitória 
a quo até que julgado o mérito do recurso. 

 

 O legislador do NCPC contemplou a figura do 

efeito “suspensivo ativo”, ao admitir que o 

relator defira, em antecipação de tutela, total 
ou parcial, a pretensão recursal (art. 1.019, 

inciso I).  

 

 A partir da prolação da sentença de mérito, 

perderá objeto o agravo ainda não julgado. 

 

 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 (§3º do art. 15 da Lei nº 12.016/2009). 

 



 Há outros agravos previstos na Lei nº 

12.016/2009 para o mandado de segurança, 

especificamente relacionados ao 
processamento no âmbito dos tribunais.  

 

 Tratando-se de competência originária de 

tribunal, da decisão monocrática do relator 
do mandado de segurança que indefere a 

correspondente petição inicial, caberá agravo 
para o órgão competente do tribunal que 

integre (Lei nº 12.016/2009, art. 10, §1º).  

 

 Do mesmo modo, da decisão do relator que 
conceder ou denegar a medida liminar caberá 
agravo ao órgão competente do tribunal que 
integre (Lei nº 12.016/2009, art. 16, 

parágrafo único).  

 
OBS: Essa previsão última fulminou a jurisprudência sumulada do 
Supremo Tribunal Federal que negava recorribilidade à decisão do 
relator deferitória ou indeferitória de liminar em mandado de segurança 

(Súmula 622). 

 

 A suspensão da execução da liminar ou da 

sentença por ordem de presidente de 
tribunal também se revela decisão passível 

de agravo, que, no caso, não terá efeito 
suspensivo, deve ser interposto no prazo de 

5 dias e  será julgado na sessão seguinte à 
sua interposição (Lei nº 12.016/2009, art. 

15). 

 

 Salvo nessa última hipótese, o prazo para o 

oferecimento do agravo é de 15 dias, na 

forma do art. 1.003, §5º, do NCPC. 

 



 RECURSOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO 

(ESPECIAL, EXTRAORDINÁRIO E ORDINÁRIO) 

 

 Dispõe a Lei nº 12.016/2009, em seu art. 

18, que das decisões em mandado de 
segurança proferidas em única instância 
pelos tribunais cabe recurso especial e 
extraordinário, nos casos legalmente 
previstos, e recurso ordinário, quando a 
ordem for denegada.  

 

 Nesse particular, nada mais fez o legislador 
do que agregar as previsões contidas nos 

artigos 105, inciso III (Recurso Especial); 
102, inciso III (Recurso Extraordinário); 104, 

inciso II, alínea “b” (Recurso Ordinário ao 

STJ); e 102, inciso II, alínea “a” (Recurso 
Ordinário ao STF), todos da Constituição. 

 

 Tem pleno cabimento em sede mandamental 
os recursos especial, ao Superior Tribunal de 

Justiça, e extraordinário, ao Supremo 
Tribunal Federal, nas hipóteses 

constitucionalmente estabelecidas 
(respectivamente, artigos 105, inciso III, e 

102, inciso III).  

 

 A apresentação de recurso incabível, e que 

acaba inadmitido ou não conhecido por isso, 
não tem o condão de interromper ou 

suspender o prazo destinado ao oferecimento 
do especial ou do extraordinário. 

 

Recurso não conhecido por incabível não suspende o prazo para a interposição 
do extraordinário, que se encontra, assim, intempestivo. STF, AI 428690 AgR/SP, 

2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 25/6/04, p. 41. 



 

 A Lei Maior prescreve, ainda, competir ao 

Superior Tribunal de Justiça julgar, em 
recurso ordinário, os mandados de 

segurança denegados, em única instância, 
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 

Tribunais dos Estados, Territórios ou 
Distrito Federal (art. 104, inciso II, alínea b) 

e, à Suprema Corte, também em recurso 
ordinário, os mandados de segurança 

denegados, em única instância, pelos 
Tribunais Superiores (art. 102, inciso II, 

alínea a). 

 

 O recurso ordinário foi disciplinado nos 

artigos 1.027 e 1.028 do NCPC.  

 

 No tocante à admissibilidade de tal recurso, 

deve ficar claro não estar ele submetido aos 
rígidos requisitos constitucionais exigidos 

para o especial e o extraordinário.  

 

 Assim, o recurso ordinário permite o 

reexame pleno (incondicionado) pelos 

tribunais superiores (STJ e STF) das 
decisões proferidas em grau de competência 

originária pelos tribunais locais, em 
julgamento de mandado de segurança, 

quando denegatória a ordem.  

 
OBS: Por isso, a título ilustrativo, é plenamente viável que o Superior 
Tribunal de Justiça examine matéria eminentemente constitucional em 

recurso ordinário, de sua decisão cabendo, naturalmente, recurso 
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. O STF, por seu turno, 

pode também se desviar de sua principal atribuição (a de Guardião da 
Constituição), decidindo, via recurso ordinário, questão sem reflexo 
constitucional. Em suma, o recurso ordinário dirigido ao STJ e ao STF 



nada mais é do que a “apelação” para os casos em que a competência 

originária do mandamus seja de tribunal, subordinando-se, portanto, 
apenas aos pressupostos gerais de admissibilidade dos recursos 

(tempestividade, legitimidade, interesse etc.). 

 

 O recurso ordinário não pode ser interposto 

quando julgado procedente o pedido, sendo 
cabível apenas de decisões denegatórias de 

mandado de segurança, o que inclui tanto as 
que decidem a lide contra a parte 

impetrante, quanto aquelas que extinguem o 
processo sem a apreciação do mérito.  

 

 Não se aplica ao recurso ordinário a 

chamada teoria da causa madura, contida na 
previsão do art. 1.013, §3º do NCPC, 

segundo a tradicional jurisprudência do STF 
(AC 3.545-MC-ED/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 

621.473/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RMS 
22.180/DF, Rel. Min. EROS GRAU – RMS 24.789/DF, Rel. 

Min. EROS GRAU) e do STJ (RMS 28.289/MT, Rel. Min. 

LUIX FUX – RMS 33.266/RO, Rel. Min. HERMAN 

BENJAMIN – RMS 33.640/MS, Rel. Min. MAURO 
CAMPBELL MARQUES – RMS 41.872/AM, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA – RMS 41.489-AgR/CE, Rel. Min. 

HUMBERTO MARTINS). 

 

 Não cabe recurso ordinário contra acórdão 
que simplesmente mantém decisão 

denegatória da liminar, negando provimento 
a agravo regimental ou interno contra ela 

oferecido, por não se tratar de “denegação da 
segurança” (v. STJ, RMS 20131/RJ, 2a Turma, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, DJ 7/11/05, p. 168).  

 

 O recurso ordinário há de ser interposto no 

prazo de 15 dias, por aplicação da regra 

geral do art. 1.003, §5º, do NCPC. 



 

 Não há falar em fungibilidade envolvendo 

recursos ordinário e extraordinário, tendo a 
Excelsa Corte considerado erro grosseiro a 

utilização de um por outro.  

 

Incabível a conversão de recurso extraordinário em ordinário, na hipótese de 
decisão denegatória de mandado de segurança, prolatada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, mediante disposição expressa prevista no art. 102, inciso II, alínea a 

da Constituição Federal, ocorrendo o cometimento de erro grosseiro na 

utilização dos instrumentos processuais disponíveis para o acesso à devida 

prestação jurisdicional. AI 410552 Ag Rg/CE, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 

18/2/05, p. 31. 


