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RESUMO 

 

Este artigo visa o estudo sobre a autoridade coatora no mandado de segurança, assim como 

sua definição, características e contornos legais, utilizando-se como base o entendimento 

Jurisprudencial e Doutrinário, bem como as normas previstas na Constituição Federal e 

legislação específica que rege o instituto do mandado de segurança. 
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ABSTRACT 

 

The present article aims to study the impositive authority in the writ of mandamus, as well 

your definition, characteristics and law support, utilizing as base, Courts Decisions and 

Doctrinal understandings, moreover the regulations foreseen in the Federal Constitution and 

the specific legislation that regulates the institute of the writ of mandamus.  

 

Keywords: Writ of Mandamus, Impositive Authorithy, Federal Constitution, Law nº. 

12.016/09. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

                                                 
1 Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Alta Paulista – FADAP.  

Estagiário no escritório Advocacia Ramos Fernandez. 
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Antes de ingressar no ponto principal deste estudo, qual seja, a autoridade coatora no 

mandado de segurança, é necessário delimitar alguns pontos indispensáveis para a 

compreensão da matéria, uma vez que envolve não só aspectos de Direito Constitucional, mas 

também de Direito Tributário e Administrativo. 

 

Primeiramente devem ser observados alguns aspectos importantes em relação ao tema, 

tais quais: o conceito, a abrangência, as esferas de aplicação e sua relação com o direito 

tributário, à luz dos princípios constitucionais e regras previstas na Lei nº. 12.016/09, da 

forma como vem sendo interpretado pela doutrina e jurisprudência. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO MANDADO DE SEGURANÇA. PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL E REGIMENTO INFRACONSTITUCINOAL PELA LEI Nº. 

12.016/09. 

 

O mandado de segurança é uma ferramenta muito utilizada em nosso sistema jurídico 

atual, aplicado como   meio de barrar ações abusivas e ilegais perpetradas por determinadas 

autoridades públicas ou pessoas jurídicas no exercício de atribuições do Poder Público, 

estando previsto precipuamente no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, que dispõe: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público; 

 

Isto é, o mandado de segurança, considerado como um “remédio constitucional”, visa 

proteger direito líquido e certo de pessoas físicas ou jurídicas quando estiverem sofrendo 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por autoridade pública.  

 

Da simples leitura do texto constitucional, verifica-se a importância do mandado de 

segurança, uma vez que o próprio legislador o destaca como sendo uma garantia fundamental, 

de modo a preservar a segurança jurídica e social de todos os indivíduos sem distinção, 

aplicando a proteção constitucional de forma equânime perante  todos. 
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Neste contexto, podemos destacar que o mandado de segurança, conforme ditado por 

nossa Carta Magna, no art. 5º, LXX, pode ser dividido em singular e coletivo, de acordo com 

o que se destaca abaixo: 

 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados; 

 

Ou seja, não somente a pessoa física ou jurídica de forma singular podem impetrar o 

mandado de segurança buscando a proteção de direito líquido e certo, mas tal legitimidade 

também é concedida às organizações de representação em âmbito coletivo que podem, por 

meio deste instrumento, buscar a proteção constitucional de seus associados.  

 

Logo, vislumbra-se que a Constituição Federal buscou por todos os ângulos possíveis, 

assegurar de maneira ampla o direito à proteção de direito líquido e certo a seus cidadãos, 

incumbindo ao Poder Judiciário declarar e coibir qualquer violação praticada por entidades 

governamentais, protegendo assim o elo mais frágil da relação Estado e cidadão. 

 

Em caráter infraconstitucional, o mandado de segurança é regulamentado pela Lei nº. 

12.016/09, que traz especificadamente as formas de utilização do mandado de segurança, 

impondo requisitos e determinando as situações em que não se concederá o writ. 

 

Logo de início, o art. 1º da Lei nº. 12.016/09, identifica o objeto do mandado de 

segurança em conformidade com o já previsto pela Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, 

dissertando que:  

 

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça.- g.n. 

 

Verifica-se então que o objeto primordial do mandado de segurança, é a proteção de 

direito líquido e certo. 
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Pois bem, o que seria então esse direito líquido e certo? 

 

Segundo o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em julgamento de 

Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº. 28189/DF, 

citando o nobre doutrinador Celso Agrícola Barbi, dispõe que: 

 

“[...] 2. o direito líquido e certo, na visão da doutrina, resta assim caracterizado: 

Como se vê, o conceito de direito líquido de certo é tipicamente processual, pois 

atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um 

determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de 

liquidez e certeza; está só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser 

provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente se dá 

quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e 

segura dos fatos.” (Celso Agrícola Barbi in Do Mandado de Segurança, Forense, 9ª 

Edição, p. 53)”. 

 

Assim, para que seja considerado determinado direito como líquido e certo, necessário 

que o mesmo possa ser comprovado de forma clara e incontestável dentro do processo, sem a 

necessidade de ampla produção de provas.  

 

Um exemplo muito claro, recorrente na seara tributária, é a discussão judicial sobre a 

imunidade constitucional prevista pelo art. 156, § 2 º, I2, que por encontrar-se prevista na 

Constituição Federal, por sua própria essência, demonstra com certeza e liquidez o direito da 

parte que o alega, não sendo necessário assim dilação probatória. 

 

Neste sentido Hely Lopes Meirelles3 ensina: 

 

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova 

pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração.” 

 

                                                 
2 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] § 2º O imposto previsto no inciso II: I - não 

incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 

capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de 

pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens 

ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 
3 Hely Lopes Meirelles, Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, 

“habeas corpus”, p. 34-35. 
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Destaque-se ainda que, a dilação probatória é uma situação que muitas vezes acaba 

confundindo muitos estudantes e operadores de Direito, mostrando-se como uma das matérias 

mais importantes no estudo do mandado de segurança.  

 

 

A dilação probatória consiste na ampla produção de provas durante o curso do 

processo, isto é, a posterior juntada de documentos, a oitiva de testemunhas, a produção de 

prova pericial e etc., situações que são expressamente vedadas em sede de mandado de 

segurança, por descaracterizarem o próprio sentido do objeto do mandamus, qual tal, a 

proteção ao direito líquido e certo, que pode ser comprovado por prova pré-constituída. 

 

Trilhando este caminho, importante ainda destacar que o mandado de segurança além de 

ser singular e coletivo, divide-se ainda em repressivo e preventivo.  

 

O mandado de segurança repressivo é aquele no qual o impetrante busca, como o 

próprio nome diz, reprimir determinada violação real e presente, praticada por autoridade 

pública em face de direito líquido e certo. Já o mandado de segurança preventivo, visa coibir 

violação em eminência, ou seja, que está prestes a ocorrer, de modo que o impetrante 

preventivamente, possuindo justo receito para tanto, impetra mandado de segurança com o 

intuito de impossibilitar que tal violação de direito líquido e certo se concretize. 

 

Ressalte-se ainda que, o prazo para impetração do mandado de segurança previsto no 

art. 234, da Lei nº. 12.016/09, de 120 (cento e vinte) dias, somente se aplica ao mandado de 

segurança repressivo, situação na qual o indivíduo está sofrendo violação   de determinado 

direito líquido e certo, não se aplicando ao mandado de segurança preventivo, pois neste caso 

não se sabe ao certo em que momento ocorrerá o ato violador. 

 

Há várias situações onde o prazo previsto pelo art. 23 da Lei nº. 12.016/09 terá início 

em momentos diferentes, uma vez que em determinadas ocasiões, tal prazo pode ser 

interrompido ou suspenso. 

 

                                                 
4 Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, 

contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 
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Um ponto muito interessante sobre a contagem do prazo previsto pelo citado art. 23 e 

que geralmente nos foge ao conhecimento, é a da interposição de recurso administrativo com 

atribuição do efeito suspensivo, onde segundo a jurisprudência majoritária, o prazo de 120 

(cento e vinte) dias para o ajuizamento do writ é interrompido.  

 

O art. 5º da Lei nº. 12.016/09, dispõe que:  

 

Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 

independentemente de caução; 

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 

III - de decisão judicial transitada em julgado.  

 

O supramencionado artigo, de forma precisa indica que não há como impetrar ou 

conceder mandado de segurança quando, caiba na espécie, recurso administrativo atribuído de 

efeito suspensivo, vez que havendo a possibilidade de interposição de recurso na seara 

administrativa, a violação ao direito líquido e certo que a parte viria a sofrer, não pode e não 

poderá gerar efeitos, devido à atribuição do efeito suspensivo. 

 

Isto é, não há lógica para a impetração de mandado de segurança quando inexistir 

efetiva violação de direito líquido e certo.  

 

Note-se que, havendo posterior desistência do recurso administrativo, o prazo previsto 

pelo art. 23 da Lei nº. 12.016/09, 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de 

segurança, começa a fluir da data da desistência. Confira-se: 

 

Ação rescisória- Ação que visa desconstituir Acórdão que anulou o IPTU dos 

exercícios de 2000, 2001, 2003, 2004 e 2005, mantendo a exigência das taxas 

de lixo e sinistro. Decadência do mandado de segurança. Não configuração. 

Prazo decadencial se inicia com o julgamento ou desistência de 

recurso administrativo. Violação da Lei Municipal 11.111/01. 

Configuração. IPTU. Exercícios de 2003 a 2005. Adoção de alíquotas 

progressivas. Lei editada após a EC nº 29/00, que remete à legislação anterior. 

Possibilidade. Rescisão apenas da parte que determinou anulação dos 

lançamentos do período referido. Ação parcialmente procedente.  

(TJSP; Ação Rescisória 0207907-28.2012.8.26.0000; Relator (a): João Alberto 

Pezarini; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª. 

Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 

18/08/2014) 
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Isto posto, identificado alguns dos pontos mais importantes quanto ao mandado de 

segurança, nos cabe agora dissertar sobre o ponto principal do presente estudo, qual tal, a 

autoridade coatora no mandado de segurança.  

 

3. A AUTORIDADE COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Pode parecer simples a identificação da autoridade coatora no mandado de segurança, 

contudo, em determinados casos, tal identificação torna-se realmente trabalhosa, induzindo 

muitos a erro, ocasionando em alguns casos até mesmo o indeferimento da petição inicial, 

devido à errônea indicação da autoridade coatora.  

 

Tal entendimento já foi firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

REsp. nº. 428.178, determinando a extinção da ação sem resolução do mérito. Veja-se: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO 

FEITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A 

DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

1. Para a comprovação da alegada divergência jurisprudencial, cabe ao recorrente 

provar o dissenso por meio de certidão, cópia autenticada ou pela citação do 

repositório, oficial ou credenciado, em que tiver sido publicada a decisão divergente, 

mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos em 

confronto, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 

2. A autoridade coatora é aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém 

de realizá-lo. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no 

sentido de que, havendo erro na indicação da autoridade coatora, deve 

o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, pela ausência 

de uma das condições da ação, sendo vedada a substituição do pólo 

passivo da relação processual. 
3. Apesar de sucinta, não é nula a sentença fundamentada de forma clara. Inexistência 

de contrariedade aos arts. 458, 459 e 554 do CPC. 

4. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como 

objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão 

recorrida. Não ocorre omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem 

pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se 

em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 

5. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no Ag 428.178/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 

TURMA, julgado em 12/04/2005, DJ 20/06/2005, p. 330) 
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De modo análogo este é o entendimento de longa data da Suprema Corte que no MS 

21382, decidiu o sequente: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO DIRETOR-

GERAL DO SENADO FEDERAL - INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA 

AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - INADMISSIBILIDADE - WRIT 

NÃO CONHECIDO. A ERRONEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE 

COATORA PELO IMPETRANTE IMPEDE QUE O JUIZ, AGINDO EX 

OFFICIO, VENHA A SUBSTITUI-LA POR OUTRA, ALTERANDO, DESSE 

MODO, SEM DISPOR DE PODER PARA TANTO, OS SUJEITOS QUE 

COMPOEM A RELAÇÃO PROCESSUAL, ESPECIALMENTE SE HOUVER DE 

DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA, EM FAVOR DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, EM VIRTUDE DA MUTAÇÃO SUBJETIVA OPERADA NO POLO 

PASSIVO DO WRIT MANDAMENTAL. 

(MS 21382, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/1993, DJ 03-06-1994 PP-

13853 EMENT VOL-01747-01 PP-00150 RTJ VOL-00156-03 PP-00808) 

 

A correta indicação da autoridade coatora é requisito de admissibilidade do mandado de 

segurança, sendo indispensável a consideração pelo impetrante neste aspecto, uma vez que o 

art. 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/09, expõe sua necessidade e importância, determinando que: 

 

Art. 6o  A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei 

processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a 

primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa 

jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.  

[...] 

§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.  

 

Da leitura do dispositivo supramencionado, verifica-se que além da correta indicação da 

autoridade coatora, deve a parte indicar a pessoa jurídica a qual integra ou se ache vinculada 

tal autoridade, uma vez que a responsabilidade das entidades públicas segundo o regramento 

pátrio, é objetiva pelos atos de seus funcionários quando no exercício da função. 

 

Ou seja, quem responde pelos danos e demais obrigações, é a pessoa jurídica a qual a 

autoridade coatora se acha vinculada, podendo, entretanto, exercer o direito de regresso caso 

seja comprovado o dolo do agente público no momento em que praticou o ato tido como 

violador.  
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Dessarte, para melhor entendimento, necessário destacarmos o que seria considerado 

como ato de autoridade, que nas palavras de Hely Lopes Meirelles5, pode ser compreendido 

como: “[...] toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no 

desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las”. 

 

O ato de autoridade é aquele que impossibilita o regular exercício de direito líquido e 

certo, sendo uma escolha do agente público, caracterizando uma ação ou omissão capaz de 

ferir o direito de determinado indivíduo. 

 

Neste sentido, destaca ainda Hely Lopes Meirelles: 

 

“Deve-se distinguir autoridade pública do simples agente público. Aquele detém, na 

ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos 

decisórios, os quais, se ilegais ou abusivos, são suscetíveis de impugnação por 

mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos 

decisórios, mas simples atos executórios, e, por isso, não responde a mandado de 

segurança, pois é apenas executor de ordem superior. Exemplificando: o porteiro é um 

agente público, mas não é autoridade; autoridade é o seu superior hierárquico, que 

decide naquela repartição pública. O simples executor não coator em sentido legal; 

coator é sempre aquele que decide, embora muitas vezes também execute sua própria 

decisão, que rende ensejo à segurança. Atos de autoridade, portanto. São os que 

trazem em si uma decisão, e não apenas uma execução”6. 

 

Assim, autoridade coatora consiste no agente público que detém poder de decisão e 

autonomia para a execução do ato tido como violador, não podendo ser considerado como 

autoridade coatora aquele que meramente executa a ordem emanada por autoridade 

hierarquicamente superiora.  

 

Não há como considerar como sendo parte passiva do mandado de segurança aquele que 

tão somente executa a ordem, uma vez que não possui autonomia e tão somente cumpre a 

ordem que consequentemente veio a violar direito certo e líquido. 

 

Neste cenário, exemplo muito recorrente em nosso sistema jurídico, relacionado a 

matéria tributária, é a negativa por meio dos servidores públicos municipais, após a 

instauração de procedimento administrativo,  em emitir certidão de imunidade do ITBI, 

                                                 
5 Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo. Editora Malheiros Editores Ltda. atualizada e 

complementada. 2008. pg. 36. 
6 Meirelles, Hely Lopes. op. cit. pg. 36. 
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quando a empresa estiver enquadrada na hipótese prevista pelo art. 156, § 2º, I, da 

Constituição Federal, que assim perfaz: 

 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

[...] 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

[...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio 

de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou 

direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 

salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e 

venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 

mercantil; 

  

Tal imunidade, prevê que não poderá ser instituída a cobrança do ITBI quando houver a 

transferência de bem imóvel ao patrimônio da empresa em pagamento de capital nela 

subscrito.  

 

É uma imunidade autoaplicável, de modo que, a negativa de emissão da certidão de 

imunidade, caracteriza nítida violação a direito certo e líquido, possibilitando assim a 

impetração do mandado de segurança. 

 

Contudo, o writ não será manejado contra o servidor que seguindo ordem de autoridade 

hierarquicamente superiora, não emitiu a certidão requisitada, será contra o prefeito, agente 

público munido do poder de decisão de emitir ou não a certidão. O mandamus deverá ser 

manejado contra a verdadeira autoridade coatora, autoridade que possui poder para negar ou 

conceder o pedido efetuado pela parte.  

 

Note-se ainda que havendo a errônea indicação da autoridade coatora e decorrido o 

prazo decadencial previsto no art. 23, não poderá a parte impetrar novamente o writ, conforme 

preceitua o § 6º do art. 6º da Lei nº. 12.016/09. Observe-se: 

 

Art. 6o  A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei 

processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a 

primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa 

jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.  

[...] 
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§ 6o O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo 

decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.  

 

A própria Lei do mandado de segurança, impôs limites a utilização do instrumento 

processual, exigindo a máxima atenção por aquele que o utiliza, havendo minúcias que devem 

ser analisadas de forma meticulosa, a fim de evitar   a errônea indicação da autoridade coatora 

no mandado de segurança, impedindo assim posteriores prejuízos. 

 

4.  CONCLUSÃO  

 

Conclui-se nesse breve estudo a importância na correta indicação da autoridade coatora 

no momento de interposição do mandado de segurança, atentando-se para a distinção entre os 

agentes públicos munidos de poder de decisão e autonomia para execução de determinado ato, 

daqueles que somente executam certa ordem, destacando-se ainda as sanções aplicadas nos 

casos em que houver sua má identificação, podendo ocasionar a impossibilidade da discussão 

da matéria e a extinção do processo sem a resolução do mérito.  
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