
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

 Definição 

 

 Mandado de segurança coletivo é 

instrumento processual constitucional 

destinado a tutelar interesses (ou direitos) 
coletivos, sendo espécie do gênero mandado 

de segurança, condicionando-se, pois, aos 
mesmos pressupostos constitucionais 

específicos de cabimento do mandamus 
individual (direito líquido e certo, ato ou 

omissão de autoridade, ilegalidade ou abuso 
de poder, prazo). 

 
A ação de mandado de segurança – ainda que se trate do writ coletivo, que se 

submete às mesmas exigências e aos mesmos princípios básicos inerentes ao 

mandamus individual – não admite, em função de sua própria natureza, qualquer 

dilação probatória. É da essência do processo de mandado de segurança a 

característica de somente admitir prova literal pré-constituída, ressalvadas as 

situações excepcionais previstas em lei (Lei no 1.533/51, art. 6o e seu parágrafo 
único). STF, MS 21098/DF, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27/3/92, p. 

3.802. 

 

Lei 12.016, art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por partido político com representação no Congresso 
Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus 

integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, 
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos 

líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às 

suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 

 

 Na verdade, a peculiaridade do mandado de 

segurança coletivo reside na ampliação da 

legitimidade ativa para impetrar o writ, com 
reflexos no objeto da ação.  

 



 Presta-se esse instrumento à defesa de 

interesses coletivos e individuais 

homogêneos relativos aos integrantes dos 
partidos políticos – ou à finalidade partidária 

– e aos membros ou associados dos 
sindicatos e das entidades de classe ou 

associações.  
 

 A introdução do mandado de segurança 

coletivo no cenário nacional teve os 
seguintes objetivos: a) permitir que a 

entidade coletiva obtenha a tutela do direito 
dos aglutinados, fortalecendo as instituições 

classistas; b) facilitar o acesso à Justiça, 
permitindo que pessoas coletivas, mais 

aparelhadas e menos sujeitas a retaliações, 
patrocinem os interesses de seus membros; e 

c) evitar a multiplicidade de demandas 
idênticas e a possibilidade de decisões 

conflitantes, em evidente economia 
processual. 

 
Legitimidade Ativa 

 

 Dispõe o art. 5o, inciso LXX, da Constituição 

de 1988, que podem impetrar o mandado de 
segurança coletivo o partido político com 

representação no Congresso Nacional, a 
organização sindical, a entidade de classe e a 

associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em 

defesa dos interesses de seus membros ou 
associados. 

 

  O rol do dispositivo constitucional é 

taxativo, como já decidiu o STF. 



 

Ao Estado-membro não se outorgou legitimação extraordinária para a defesa, 

contra ato de autoridade federal no exercício de competência privativa da União, 

seja para a tutela de interesses difusos de sua população – que é restrito aos 
enumerados na lei da ação civil pública (Lei no 7.347/85) –, seja para a 

impetração de mandado de segurança coletivo, que é objeto da enumeração 

taxativa do art. 5o, inciso LXX da Constituição. STF, MS 21059/RJ, Pleno, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19/10/90, p. 11.486. 

 

 

Partidos políticos 

 

 Os partidos políticos estarão legitimados a 

propor mandado de segurança coletivo desde 
que tenham representação no Congresso 

Nacional.  
 

 Como leciona Luís Roberto Barroso, “basta 

que o partido tenha um representante na 
Câmara dos Deputados ou no Senado 

Federal e a exigência estará satisfeita”. 
 

A legitimidade ad causam de Partido Político para a impetração do mandado de 

segurança coletivo, ex vi do art. 5º, LXX, alínea “a”, é satisfeita com 
representação em qualquer das Casas Legislativas, sob pena de frustrar a 

teleologia subjacente à norma Constitucional. STF, MS 32077/DF, Rel. Min. Luiz 

Fux, julgado em 28/5/2013, DJe 3/6/2013 

 

 Com relação ao objeto do mandamus coletivo 

impetrado por partido político, a Lei nº 

12.016/2009 deixou bem claro que somente 
pode alcançar a defesa de seus interesses 
legítimos relativos a seus integrantes ou à 
finalidade partidária (art. 21, caput). 

 

 Até a edição da Lei nº 12.016/2009, muito 

se debateu acerca dos limites relacionados 
ao objeto do mandado de segurança coletivo 

impetrado por partido político.  
 



 No entender de Ada Pellegrini Grinover, 

Alexandre de Moraes e Celso Agrícola Barbi - 

partido político teria uma legitimação ampla, 
sem quaisquer restrições. 

 

 Tal corrente doutrinária fundamentava o seu 

entendimento na inexistência da expressão 

em defesa de seus membros ou associados 

na alínea a do art. 5o, inciso LXX. 

 

 Barbosa Moreira, ao seu turno, sustentou 

que os partidos políticos só teriam 

legitimidade para defender interesses de 
seus filiados e dos destinatários de pontos de 

programa partidário. 
 

 Carlos Velloso esposava a interpretação 

restritiva da atuação dos partidos políticos, 
que ficaria limitada à proteção dos direitos 

de natureza política em favor de seus 
filiados.  

 

 Cássio Scarpinella Bueno: Restritivo e 

destoante da verdadeira função institucional 
dos partidos políticos no cenário nacional, 

entendimento que só autoriza a impetração 
coletiva para tutela de seus filiados. Isso 

significa tratar os partidos políticos como 

meras entidades associativas, o que, a toda 
evidência, não são. 

 

 Como a lei nº 12.016/2009, ao 

regulamentar, em seu art. 21, o texto 

constitucional do art. 5o, inciso LXX, 

atribuiu aos partidos políticos a 
possibilidade de impetrar mandamus coletivo 



apenas na defesa de direitos de seus 

integrantes e para proteger interesses 
relacionados à finalidade partidária, 

certamente terá sua constitucionalidade 

submetida a controle pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

 
Organizações sindicais (sindicatos), entidades de 

classe (OAB e conselhos) e associações 
 

 A entidade coletiva pode impetrar mandado 
de segurança (gênero) em três hipóteses: 

 
a) mandado de segurança individual, em defesa 
de interesse próprio da impetrante como pessoa 
jurídica (ex.: mandado de segurança impetrado por 
sindicato de trabalhadores contra ato de 
autoridade fiscal que não reconhece seu direito à 
imunidade); 
 
b) mandado de segurança individual, com 

fundamento no art. 5o, inciso XXI, da Constituição, 
como representante de seus associados 
identificados na inicial, devidamente autorizada, 
para defender interesses individuais desses (ex.: 
mandado de segurança impetrado por associação 
de servidores públicos representando cinco 
associados que foram preteridos na escala de 
férias); e, 
 
c) mandado de segurança coletivo, em nome 
próprio, para defender interesse de toda a classe ou 
categoria, ou de parte dela (ex.: mandado de 
segurança impetrado por associação de empresas 
para que estas se vejam livre de exigência 
tributária dita indevida; mandado de segurança 
impetrado pela OAB contra ato que viola o exercício 
de prerrogativas da classe dos advogados).  

 



 O regime do mandado de segurança coletivo 

é o da substituição processual, litigando a 

entidade coletiva em nome próprio na defesa 
de interesse alheio, qual seja o de seus 

membros ou associados.  
 

 Não há necessidade de autorização destes, 

nem relação nominal dos substituídos na 
petição inicial, sendo inaplicável ao 

mandamus coletivo a disposição legal que 
assim o exige (art. 2o-A, parágrafo único, da Lei 

9.494/97). 
 

 A tese acabou sumulada pelo Pretório 

Excelso (Enunciado da Súmula 629. A impetração de 

mandado de segurança coletivo por entidade de classe em 

favor dos associados independe da autorização destes), o 
que motivou o legislador a positivar, na Lei 

nº 12.016/2009, a dispensa de autorização 
especial para esse fim (art. 21, in fine). 

 

 Também não há necessidade de que o direito 

pertença a toda a classe substituída, tendo 

sido assentado pelo Supremo Tribunal 
Federal que a entidade de classe tem 
legitimação para o mandado de segurança 
ainda quando a pretensão veiculada 
interesse apenas a uma parte da respectiva 
categoria (Súmula 630).  

 

 Esse entendimento também foi incorporado 

ao novo regramento do mandado de 

segurança, que, na dicção do art. 21 da Lei 
nº 12.016/2009, pode ser impetrado por 

entidade sindical, de classe ou associativa 
em defesa de direitos líquidos e certos da 



totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 
associados.    

 

 Todavia, há jurisprudência no sentido de que 

não se pode admitir a legitimidade da 
entidade sindical para impetrar mandado de 

segurança coletivo em defesa de interesses 
de apenas uma parcela da classe 

substituída, quando a decisão almejada 
puder trazer prejuízo à outra parte dos 

substituídos. 
 

Os sindicatos têm legitimidade ativa para, como substituto processual, 

demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais de seus filiados, 
desde que se cuide de direitos homogêneos que tenham relação com seus fins 

institucionais. Na hipótese, contudo, de defesa de interesses de parcela da 

categoria, em prejuízo de parte dos servidores filiados, não há falar em 

legitimidade da entidade de classe para impetrar mandado de segurança coletivo, 

ante a existência de nítido conflito de interesses. STJ, RMS 23868/ES, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 17/8/2010, DJe 30/8/2010.  

 

 O sindicato não precisa estar constituído há 

mais de um ano, a fim de impetrar mandado 
de segurança coletivo. A ressalva 

constitucional (e também prevista na Lei nº 
12.016/2009) nesse sentido prende-se às 

associações. 
 

Legitimidade do sindicato para a impetração de mandado de segurança coletivo 

independentemente da comprovação de um ano de constituição e 

funcionamento. Acórdão que, interpretando desse modo a norma do art. 5o, 
inciso LXX, da CF, não merece censura. STF, RE 198919/DF, 1a Turma, Rel. Min. 

Ilmar Galvão, DJ 24/9/99, p. 411. 

 

 A associação deve estar regularmente 
constituída há pelo menos um ano, apurada 

a circunstância na data da impetração do 

mandado de segurança coletivo. Não cabe ao 
julgador relevar tal exigência, sob o singelo 

argumento de que até a data da sentença ou 
da decisão final o prazo pode ser completado, 



pois isso equivaleria a praticamente tornar 

letra morta o requisito constitucional.  
 

 Associação que reúne entidades públicas 

não pode impetrar mandado de segurança 
coletivo para defesa de direitos destas, pois, 

na visão do STF, a tutela em juízo dos 
direitos e interesses das pessoas de direito 
público tem regime próprio, revestido de 
garantias e privilégios de direito material e de 
direito processual, insuscetível de renúncia ou 
de delegação a pessoa de direito privado, sob 
forma de substituição processual (RMS 34270, 

Min. Teoria Zavascki, 1ª Turma, DJe 28/10/2011). 
 

Objeto 
 

 O mandado de segurança coletivo se presta à 

tutela de direitos coletivos ou individuais 
homogêneos.  

 
Lei 12.016 
 

Art. 21 (...) 
 
Parágrafo único.  Os direitos protegidos pelo mandado de 

segurança coletivo podem ser:  
 

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo 
ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte 

contrária por uma relação jurídica básica;  
 

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta 
Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou 
situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou 

membros do impetrante.  

 

 Não há necessidade de que o direito seja 
peculiar, específico da classe representada 



pela entidade coletiva, bastando que decorra 

da atividade exercida pela classe. 
 

O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, 

independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade 

impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido 
nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja 

peculiar, próprio, da classe. STF, MS 22132/RJ, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 

18/11/96, p. 39.848. 

 

 O legislador, ainda no art. 21 da Lei nº 
12.016/2009, passou a exigir expressamente 

a chamada “pertinência temática” na 
impetração coletiva promovida por 

organizações sindicais, entidades de classe e 
associações, estabelecendo a necessária 

vinculação entre o direito líquido e certo dos 
substituídos – membros ou associados – a 

ser protegido e as finalidades da instituição 
impetrante (art. 21. (...) em defesa de direitos 
líquidos e certos da totalidade, ou de parte, 
dos seus membros ou associados, na forma 
dos seus estatutos e desde que pertinentes às 
suas finalidades).  

 

 Parece-nos que se mostra suficiente a validar 

a impetração coletiva a circunstância de o 
direito em discussão ser pertencente aos 

filiados ou associados como decorrência 
direta da atividade que os posicione na 

classe aglutinada.  
 
EXEMPLO: Nada impede que um sindicato de taxistas de determinado 
estado impetre mandado de segurança coletivo contra a cobrança de 
pedágio reputado ilegal, ainda que a exação não se dirija apenas aos 

motoristas profissionais; ou que a OAB impetre mandado de segurança 
coletivo em favor dos advogados, impugnando exigência de idade em 

concurso público para Magistratura ou Ministério Público.  
 

OBS: em tais casos, há clara pertinência temática entre os fins da 

entidade aglutinadora e a matéria jurídica em discussão no feito 



coletivo. Distinto é o exemplo em que associação de servidores públicos 

tente impetrar mandado de segurança coletivo contra majoração de 
tarifa de gás ou energia elétrica, mesmo estando os servidores públicos 

entre os consumidores destinatários do aumento. À evidência, essa 
impetração coletiva não tem cabimento, considerando que o direito de 
não pagar tarifas abusivas encontra-se absolutamente desvinculado do 

fato de o consumidor ser titular de cargo público.  
 

 Não há empeço a que o sindicato defenda 
através do mandado de segurança direito 

subjetivo de que seja titular apenas uma 
parcela de seus associados, como foi 

mencionado anteriormente, quando se 
aludiu à Súmula 630 do STF.  

 

 Era controvertida a possibilidade de defesa 
de interesses difusos via mandado de 

segurança coletivo. Interesses difusos são os 
atribuídos a uma comunidade de pessoas 

indetermináveis (indivisibilidade absoluta). 
São difusos o direito ao meio ambiente 

hígido, o direito à habitação, o direito à 
educação, o direito à segurança etc. 

 

 Luís Roberto Barroso, Ada Pellegrini 

Grinover e Alexandre de Moraes perfilhavam 

a tese do cabimento do mandado de 
segurança coletivo para tutela de interesse 

difuso.  
 
EXEMPLO: associação de lojistas poderia impetrar mandado de 
segurança coletivo contra omissão do Poder Público no quesito 

segurança pública ou repressão aos camelôs, diante de prejuízos 
financeiros daí advindos; assim como associação de empresas de 
turismo marítimo do Rio de Janeiro teria a faculdade de pleitear, em 

mandamus coletivo, decisão judicial a afastar a omissão do Poder 
Público na limpeza da baía da Guanabara. 

 

 A opinião encontrava a resistência de Uadi 

Lammêgo Bulos, para quem os interesses 



difusos são interesses espraiados, muito 

amplos, não havendo a possibilidade de 
caracterização de direito líquido e certo a 

justificar a utilização do mandado de 
segurança.  

 

 Sucede que a norma do parágrafo único do 

art. 21 da Lei nº 12.016/2009 – transcrita 

anteriormente – não elencou os direitos 
difusos no rol dos tuteláveis via mandado de 

segurança coletivo. 
 

  

 Vê-se, assim, que o legislador acabou 

implicitamente vedando a tutela de direitos e 

interesses difusos através do mandado de 
segurança coletivo, contrariando segmentos 

da doutrina e da jurisprudência que 
admitiam tal possibilidade. Caberá ao 

Supremo Tribunal Federal definir a 
compatibilidade dessa vedação com o 

comando constitucional do art. 5o, inciso 
LXX. 

 
Decisão  

 

 A única peculiaridade da decisão 

mandamental, em relação ao writ coletivo, é 

a de que os seus efeitos alcançam todos os 
substituídos, ou seja, aqueles que 

ostentavam a condição de membros ou 
associados no momento da impetração, no 

âmbito da competência territorial do órgão 

prolator, a teor da Lei no 9.494/97, at. 2o-A: 

 
Art. 2º-A.  A sentença civil prolatada em ação 
de caráter coletivo proposta por entidade 



associativa, na defesa dos interesses e direitos 
dos seus associados, abrangerá apenas os 
substituídos que tenham, na data da 
propositura da ação, domicílio no âmbito da 
competência territorial do órgão prolator. 
(Artigo incluído pela Medida Provisória 
no 2.180-35, de 24/8/01) 

 

 Luís Roberto Barroso pensa que os que se 
filiarem até a sentença também podem se 

beneficiar dela, pois nada impediria que 
ingressassem no processo, até aquele 

instante, como assistentes litisconsorciais.  
 

 Há também decisão do STF dando conta de 

que quando o órgão prolator da decisão 
tenha jurisdição nacional – caso do Superior 

Tribunal de Justiça, na hipótese em que o 
mandamus coletivo seja de sua competência 

originária – é irrelevante a restrição 
territorial constante da disposição legal 

examinada (RMS 23566/DF, 1a Turma, Rel. 
Min. Moreira Alves, DJ 12/4/02, p. 67).  

 

 Por imposição normativa extraída do art. 22 
da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu 

similar disposição contida no art. 2º da Lei 
nº 8.437/92, no mandado de segurança 
coletivo, a liminar só poderá ser concedida 
após a audiência do representante judicial da 
pessoa jurídica de direito público, que deverá 
se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas 
horas).  

 
 

 
 



Coisa Julgada 

 

 A coisa julgada, no mandado de segurança 

coletivo, favorece apenas os membros do 

grupo ou categoria substituídos pela 
entidade impetrante (Lei nº 12.016/2009, 

art. 22, caput). 
 

 A coisa julgada beneficia os substituídos, 

mas não os prejudica, já que podem optar 
por pleitos individuais. Não se configura, 

portanto, litispendência ou coisa julgada 
quando um dos substituídos no mandado de 

segurança coletivo impetrar writ individual, 
não se tratando de ações idênticas 

porquanto distintas serão as partes.  

 

 Essa orientação, tradicional no direito 

brasileiro, acabou também positivada na Lei 
nº 12.016/2009, que assim prescreveu no 

§1º do art. 22:  
 

Art. 22. (...) 
§ 1º O mandado de segurança coletivo não 
induz litispendência para as ações 
individuais, mas os efeitos da coisa julgada 
não beneficiarão o impetrante a título 
individual se não requerer a desistência de 
seu mandado de segurança no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da ciência comprovada 
da impetração da segurança coletiva. 
(...) 

 

 Na coexistência de mandados de segurança 

individual e coletivo, aplicava-se, no regime 
anterior ao da Lei nº 12.016/2009, 

subsidiariamente, a disposição do art. 104 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei 



no 8.078/90). De fato, os efeitos da coisa 

julgada na ação coletiva não beneficiavam o 
autor do writ individual, caso não requerida 

a suspensão deste no prazo de 30 dias, a 

contar da ciência – atestada nos autos – do 
ajuizamento da ação coletiva.  

 

 Com a edição da nova lei do mandado de 

segurança, houve parcial alteração do 
tratamento normativo imposto à matéria. É 

que a Lei nº 12.016/2009, na disposição 
constante do §1º do art. 21 (transcrita 

acima), passou a exigir a desistência – e não 

mais o simples pedido de suspensão – do 
mandado de segurança individual, a ser 

manifestada no prazo máximo de trinta dias 
a contar da ciência da existência do 

mandamus coletivo. 
 

 É de se notar que a homologação da 

desistência do mandado de segurança 
independe de anuência da parte ré ou da 

autoridade coatora, como já mencionado 
anteriormente.  

 

 Outrossim, já que nem sempre se pode aferir 

o exato instante em que a parte impetrante 

do mandado de segurança individual toma 
conhecimento da impetração do writ coletivo 

no qual se persegue idêntica tutela, convém 
que o juiz lhe dê expressa e inequívoca 

ciência do fato e assine, nos autos, o 
propalado período de trinta dias para a 

eventual manifestação de desistência da 
ação individual, providência que vem sendo 

adotada na prática judiciária para evitar 



dúvidas acerca do termo inicial do prazo de 

que trata o art. 22, §1º, in fine, da Lei nº 

12.016/2009 (ciência comprovada da 
impetração da segurança coletiva). 

 

 Quando a decisão denegatória da segurança 

proferida em mandado de segurança 

individual fizer coisa julgada material, não se 
beneficiará o impetrante de decisão posterior 

proferida em mandamus coletivo favorável 
aos membros da entidade aglutinadora. 

 

 A coisa julgada emanada do mandamus 
coletivo alcança a instituição impetrante, 

ainda que conte com novos associados. 
Assim, não é lícito à entidade coletiva, 

derrotada em mandado de segurança 
coletivo, deduzir nova impetração com o 

mesmo objetivo, invocando a entrada de 
outros membros em seus quadros.  

 
Existência de coisa julgada tendo em conta que o mandado de segurança 

coletivo, impetrado por associação de classe no interesse dos seus representados 

na qualidade de substituta processual, versa sobre questão já decidida em ação 

anteriormente proposta pela mesma entidade. Não prospera a alegação da 

posterior entrada de novos associados nos quadros da associação como 

justificativa para afastamento dos efeitos da coisa julgada. STJ, ROMS 9624/MS, 
5a Turma, Re. Min. Felix Fischer, DJ 6/9/99, p. 100. 

 

 
---x--- 

 


