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RESUMO
MARCOS VINÍCIUS PINTO. O mandado de segurança coletivo como instrumento de
tutela coletiva. 2014. 245 fls. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
O presente estudo tem como objetivo discutir o mandado de segurança coletivo como
verdadeira demanda a serviço da tutela processual de direitos coletivos em sentido amplo.
Nesse sentido, as intenções principais residem em destacar o mandamus coletivo naquilo
em que o distingue do mandado de segurança individual. Desse modo, são propositalmente
lançados problemas que acentuam essas substanciais diferenças entre os dois institutos, o
que passa pela discussão da natureza jurídica, dos direitos tutelados, da legitimidade, da
coisa julgada, da litispendência, do procedimento (especialmente no tocante ao
deferimento de liminares), da intervenção de terceiros e da desistência. É evidente que a
construção do trabalho não prescinde da análise da Lei 12.016/2009, primeira lei a
regulamentar o mandado de segurança coletivo – cujo fundamento de validade, até então,
se concentrava apenas na Constituição Federal (art. 5o, inc. LXX). Essa Lei trouxe várias
disposições acerca do writ coletivo, fracassando, no entanto, em dialogar diversos de seus
pontos com o microssistema de tutela coletiva.
Palavras-chave: Mandado de segurança coletivo. Instrumento. Tutela coletiva. Lei
12.016/2009. Diálogo. Microssistema de tutela coletiva.
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ABSTRACT
MARCOS VINÍCIUS PINTO. The “class mandamus writ” as an action for the protection
of collective rights. 2014. 245 fls. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São
Paulo, 2014.
The aim of this dissertation is to discuss the “class mandamus writ” as an action for the
protection of collective rights. It seeks to underline the distinction between the individual
and the class “mandamus writ” with a focus on the latter. In order to emphasize the
substantial differences between the two institutes, particularly with regard to their nature,
the rights they protect, res judicata, pendency, other procedural issues (particularly in
relation to interim injunctions), joint of parties and quitclaim, the dissertation proposes
questions related to these topics. It is clear that this dissertation cannot dispense with the
analysis of Lei 12.016/2009, which was the first act to regulate the “class mandamus writ”.
Until the enactment of that act, the “class mandamus writ” fundament of validity was
exclusively the art. 5, LXX of the Federal Constitution. Although, this act has brought
many provisions on the “class mandamus writ”, it failed in establishing a dialogue with the
collective redress microsystem.
Keywords: “Class mandamus writ”. Protection of collective rights. Lei 12.016/2009.
Dialogue. Collective redress microsystem.
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO: A NECESSÁRIA DISTINÇÃO
ENTRE O MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO

Dizer que a universalização do acesso à Justiça tem sido preocupação constante do
processualista é lugar comum. Todavia, em meio às pilhas e pilhas de processos que se
amontoam nas instalações do Poder Judiciário, nota-se que, embora repisado, o tema não
perde relevância e continua a ensejar dedicação e apreço do operador do Direito. Ao
constatar que ainda há o que ser pesquisado, pensado e construído acerca da efetividade e
abrangência do fenômeno em comento (acesso à Justiça) é que as ações coletivas têm a
atenção da doutrina. Soma-se a isso a necessidade de democratizar o processo e de permitir
a participação social nas novas formas de conflitos sobre os quais o Estado é instado a se
manifestar.1 Inserido nesse contexto, este estudo terá como objeto de análise o mandado de
segurança coletivo.
A preocupação manifesta que ficará evidente nas linhas que se sucederão será a de
distinguir o writ coletivo do writ individual, a ponto de aplicar àquele regras e princípios
que não se aplicam a este. O mandamus coletivo é verdadeira ferramenta a serviço da
tutela jurisdicional de direitos coletivos, o que tem sido olvidado por certa doutrina e
também pelo legislador. O instituto, portanto, se encontra em sérios apuros e corre risco de
desnaturação em relação à criação feita pelo Poder Constituinte Originário de 1988, que o
afastou das ingerências da tutela individual.
Nosso trabalho será o de jogar luz nos aspectos peculiares da parte cognitiva, não
penal do mandado de segurança coletivo, naquilo que o distingue daquele outro writ, típico
da tutela individual.
O pontapé inicial rumo a essa meta, parte dos debates sobre o acesso à Justiça –
especialmente aqueles travados na segunda onda renovatória de Mauro Cappelletti e
Bryant Garth2 –, nos quais a tutela de interesses ou direitos coletivos (em sentido lato) é
tema certo. Por consequência, a tutela processual de interesses ou direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos também é um ponto saliente a ser enfrentado com
1

VIGORITI, Vincenzo. Interessi Collettivi e Processo: la legittimazioni ad agire. Milano: Giuffrè, 1979. pp.
3-7.
2
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988.
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acuidade e zelo, ante as proporções amplas que o pronunciamento jurisdicional pode
atingir.
Essas ferramentas foram criadas para se adequarem à nova realidade do Estado
Democrático de Direito3 que, a seu turno, “abre as perspectivas de realização social
profunda pela prática dos direitos sociais (...) pelo exercício dos instrumentos que oferece à
cidadania e que possibilita concretizar as exigências de um Estado de justiça social”.4 Não
bastam apenas os direitos de abstenção do Estado Liberal, tampouco os direitos
prestacionais do Estado Social,5 é preciso oportunizar a participação democrática, inclusive
no processo.
Referido processo se insere diante de uma sociedade complexa, globalizada, de
ascendente interatividade, de consumo e de conflitos de massa, estes relacionados às mais
diversas matérias (religião, meio ambiente, relações de trabalho, incolumidade do
patrimônio público e inúmeros outros). As novas necessidades e exigências sociais, para
serem compreendidas, exigiam a abstração da antiga dicotomia “público e privado”, lógica
sob a qual todos os instrumentos de tutela processual existentes até então foram
construídos. Este fato tornava obsoletas e insatisfatórias as clássicas ferramentas de tutela
individual, únicos meios de acesso ao Judiciário do qual dispunham os jurisdicionados.6

3

“E, para atingir esses objetivos fundamentais (aos quais se acresce o princípio da prevalência dos direitos
humanos: art. 4º, II, da CF), o Estado tem que se organizar no facere e praestare, incidindo sobre a realidade
social. É aí que o Estado social de direito transforma-se em Estado democrático de direito”. (GRINOVER,
Ada Pellegrini. O controle judicial de políticas públicas pelo Poder Judiciário. O processo: estudos e
pareceres. 2. ed.rev. e ampl. São Paulo: DPJ Editora, 2009. p. 38).
4
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed. Malheiros: São Paulo, 2007. p.
120.
5
BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
6
“Un punto preliminare che mi sembra emergere chiaramente dalle prime reçazioni e interventi, ha portato
(o, meglio, riportato) alla luce la chiara insufficienza della tradizionale dicotomia pubblico-privato. È una
dicotomia superata, superata dalla realtà (anche se, purtroppo, non ancora superata da tutta la dottrina e la
giurisprudenza italiane). La realtà nella quale viviamo è quella di una società di produzione di massa, di
consumo di massa, di scambi di massa, di turismo di massa, di conflitti o conflittualità di massa (in materia
di lavoro, di rapporti fra razze, religione, ecc.), per cui anche le violazioni contro le quali la ‘giustizia’ è
intesa a dara protezione, sono evidentemente non soltanto violazioni di carattere individuale ma spesso
anche di carattere collettivo, che coinvolgono e colpiscono categorie, classi, collettività sono insomma
‘violazioni di massa’.” Tradução livre: "um ponto preliminar que me parece emergir claramente da primeira
reação e intervenção, conduziu (ou melhor, reconduziu) à luz a clara insuficiência da tradicional dicotomia
público-privado. É uma dicotomia superada, superada pela realidade (ainda que, infelizmente, não tenha sido
superada por toda a doutrina italiana). A realidade na qual vivemos é a de uma sociedade de produção em
massa, de consumo de massa, de trocas de massa, de turismo de massa, de conflitos e conflituosidade de
massa (em matéria trabalhista, de relacionamento entre raças, religião, etc.),de modo que também a violação
contra a "justiça" é destinada a dar proteção, sendo evidentemente não somente violações de caráter
individual mas muito também de caráter coletivo, que envolvem e afetam categorias, classes, coletividades,
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Era, então, preciso criar alguns mecanismos para o êxito dessa tarefa – o que
passava, inclusive, pela reflexão sobre a utilidade, suficiência e compatibilidade daqueles
mecanismos já existentes com os novos anseios dos cidadãos.7 Chegado era o momento de
um olhar detido sobre direitos que não tinham histórico de instrumentos disponíveis para
efetivação em âmbito judicial, caso daqueles que exigiam obrigações prestacionais do
Estado, tais como os sociais e os relacionados ao meio ambiente, moralidade pública,
patrimônio histórico e cultural, dentre outros.8
No caminhar da história brasileira rumo ao Estado Democrático de Direito, a
criação e amadurecimento desses mecanismos de efetividade se inicia em 1939, com os
dissídios coletivos concebidos no Direito do Trabalho. Estes podem ser considerados como
o primeiro esforço nesse intento. No entanto, no que concerne aos direitos civis, o marco
normativo que inaugura a tutela de direitos transindividuais é a Lei 4.717/1965, conhecida
como Lei de Ação Popular, que permitiu que qualquer cidadão (entendido este como o que
tenha título de eleitor) pudesse requerer a anulação ou a declaração de nulidade de atos
lesivos ao patrimônio público, estes considerados como os “bens e direitos de valor
econômico, artístico, estético, histórico ou turístico”.
A ferramenta era válida, mas ainda não satisfazia a proteção de todos os direitos da
coletividade. Isso porque não havia tutela instrumental para outros conflitos (de impacto de
massa) que existiam sem que, necessariamente, envolvessem diretamente o Estado, ou as
situações previstas na Lei de Ação Popular. Era preciso evoluir para fortalecer a tutela
coletiva, o que veio a ocorrer com a edição da Lei 7.347/1985, a Lei de Ação Civil Pública.
A reparação do dano passava a ser viável, mediante indenização em dinheiro ou por
obrigação de fazer e não fazer. Eram também previstos legitimados extraordinários que
substituiriam a coletividade na defesa da tutela reparatória.

em suma, 'violações de massa'". (CAPPELLETTI, Mauro. Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi
collettivi o diffusi. In: Le azioni a tutela di interessi collettivi. Padova: Cedam, 1976. p. 191).
7
“A nível processual, a tutela dos interesses difusos significa uma profunda alteração dos conceitos clássicos
de ação, jurisdição e processo, pela introdução do dado político, não considerado nos esquemas tradicionais e
individualistas; e indica a necessidade de se adaptarem as velhas técnicas do processo às nossas necessidades
sociais”. (GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela jurisdicional dos interesses difusos. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; VIGORITI, Vicenzo (orgs.). Processo coletivo: . São Paulo: RT,
2014. p.57).
8
COSTA, Susana Henriques da. O processo coletivo na tutela do patrimônio público e da Moralidade
Administrativa. São Paulo: QuartierLatin, 2009. pp. 28-41.
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Esse instrumento, então ainda bruto, sofreu lapidações com o advento da
Constituição de 1988 – cujo texto impactou a tutela coletiva como um todo (inclusive com
a criação do instituto do mandamus coletivo). Até aquele momento não havia menção aos
direitos coletivos e difusos no bojo da Lei de Ação Civil Pública. No entanto, a CF/88, em
seu artigo 129, inc. III, incumbiu institucionalmente o Ministério Público de “promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Ademais, com uma série de
novos direitos transindividuais inseridos na nova ordem constitucional – caso do direito
dos portadores de deficiência, crianças e adolescentes, idosos, índios, dentre outros –, era
preciso, uma vez mais, robustecer o instituto.
O novo vigor de que precisava a Lei de Ação Civil Pública foi dado pela Lei
8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor. Este, a seu turno, assumiu o
protagonismo da tutela judicial de direitos transindividuais para se tornar o mais
importante regramento acerca do tema. Em conjunto com a Lei de Ação Civil Pública, as
normas e princípios neles constantes compõem o elo que amarra todas as disposições sobre
a tutela processual dos direitos coletivos em sentido amplo, naquilo que era cabível. Estava
formado um verdadeiro sistema (rectius, microssistema) de tutela coletiva, que, para além
das mencionadas leis, integrou antigas, novas e eventuais futuras disposições sobre direitos
metaindividuais.9
Diante desse panorama, a tutela coletiva, de qualquer espécie, faz jus a uma análise
profunda por parte do estudioso do tema, pois este, se bem manejado, ajudará a dar
repercussão de massa à resolução do conflito. Por outro lado, se mal empregado, tem o
condão de propagar decisões viciadas a um número expressivo de pessoas. Assim, a
abrangência do decisum em ação coletiva é, simultaneamente, sua maior qualidade e
defeito.

9

Ada Pellegrini Grinover emprega o termo “minissistema brasileiro de processos coletivos”. (GRINOVER,
Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; NERY JUNIOR, Nelson. Código de Defesa do Consumidor
comentado pelos autores do anteprojeto: processo coletivo (arts.81 a 104 e 109 a 119. 10. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2011. Vol. II. pp. 33-35).
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Essas preocupações com o correto tratamento (doutrinário e normativo) da ação
coletiva ficam mais evidentes no mandado de segurança, pois, neste último, o receio de
malversação dos institutos de tutela coletiva se tornou realidade.
Pela perspectiva doutrinária, existem posicionamentos que defendem que o writ
coletivo é “o mesmo mandado de segurança, adornado com um adjetivo”.10 Pelos
defensores dessa linha de pensamento, o writ coletivo tutela “os mesmos direitos que
comportam defesa pelo mandado de individual”,11 a ponto de classificar como tentativa de
“balburdiar, desnecessariamente, o instituto”,12 a corrente que o reflete pelo prisma dos
direitos metaindividuais. A seu turno, outra corrente defende que o mandado de segurança
individual difere do coletivo “apenas no que diz respeito à natureza dos impetrantes”.13-14
A tentativa a que se propõe o presente trabalho será a de caracterizar o mandado de
segurança coletivo como verdadeira ferramenta a serviço da coletividade. Com o devido
vagar, apontaremos que o writ coletivo difere em diversos aspectos do mandado de
segurança individual, a ponto de lotarmos o instituto em outra posição no ordenamento
jurídico. Os seguintes critérios de comparação, a serem oportunamente detalhados,
denotam essa diferenciação:15
- Natureza jurídica: ao writ coletivo se aplicariam as normas e princípios de
tutela coletiva? Para chegarmos a alguma conclusão será preciso investigar a
10

SIDOU, J.M. Othon. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação
popular – as garantias ativas dos direitos coletivos. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.256.
11
CALMON DE PASSOS. Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injunção, “habeas data”. Rio de
Janeiro: Forense, 1989. p. 8.
12
CALMON DE PASSOS. Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injunção, “habeas data”. Rio de
Janeiro: Forense, 1989. p.9.
13
CRETELLA JÚNIOR, José. Os “writs” na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1989. p.76.
14
Em sentido semelhante (e com o qual discordamos), há doutrina que afirme o seguinte: “pelo que se vê, o
mandado de segurança coletivo possui regime vinculado, pois, de acordo com a sistemática da Constituição
de 1988, ele não se distancia das bases constitucionais do writ individual. O constituinte não criou um
instituto independente e isolado, apenas ampliou a legitimidade ativa, aumentando o spectrum dos
impetrantes. (BULOS, Uadi Lamêgo. Mandado de segurança coletivo. São Paulo: RT, 1996. p.5).
15
“Há, portanto, no direito brasileiro atual, duas espécies de mandado de segurança: o individual e o coletivo.
O primeiro já conta mais de meio século de aplicação, é de largo uso e está regulamentado pela Lei 1.533/51.
O segundo é de origem recente, só havendo a seu respeito norma constitucional que o instituiu. Ambos têm
pontos comuns e diferença específica. São pontos comuns: - a existência do mesmo instrumento de tutela
jurídica de direito líquido e certo e a garantia constitucional. Distinguem-se entre si, no entanto, quer pela
legitimidade ativa, quer pelo objeto, quer pela natureza do direito ou do interesse jurídico tutelado. Para não
expô-los ao risco da legislatura ordinária, que poderia eliminá-los ou restringir-lhes o campo de aplicação,
ambos foram elevados à eminência de garantia constitucional.” (BUZAID, Alfredo. Considerações sobre o
mandado de segurança coletivo. São Paulo: Saraiva, 1992. p.5).

15

posição ocupada pelo mandado de segurança coletivo no ordenamento jurídico.
Para tanto, não constituirá mero adorno a análise do contexto histórico em que o
instituto nasceu, época bem distinta daquela em que surgiu o mandado de segurança
individual. Ademais, também será relevante perquirir o que a Constituição de 1988,
marco normativo que inseriu o instituto no Direito pátrio, buscou garantir por
intermédio da via célere do mandamus da coletividade.
- Direitos tutelados: seriam todas as espécies de direitos coletivos (difusos,
coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos) tutelados pela via
mandamental coletiva? Serviria o instituto tão somente para a tutela coletiva de
direitos e não para a tutela de direitos coletivos?
- Legitimidade: no tocante à legitimidade, precisaremos jogar luz nas
aparentes distinções entre o mandado de segurança individual e coletivo. Isso
porque, conforme esmiuçaremos oportunamente, enquanto no mandado individual,
o impetrante, regra geral, vai a juízo para buscar a tutela do direito próprio, no
mandamus coletivo prepondera a legitimidade extraordinária, operando-se o
fenômeno da substituição processual, no qual o impetrante, em nome próprio, busca
a tutela de direito alheio. Serviria, então, esse critério para diferenciar o mandamus
coletivo do mandamus individual? Em caso afirmativo, caberia empregar no
mandado de segurança coletivo a exigência de representatividade adequada, cujo
escopo visa a assegurar o quilate da defesa dos direitos da coletividade em juízo?
- Procedimento: seria substancial a diferença de procedimento entre o writ
coletivo e o writ individual? Certo é que há uma distinção no que diz respeito à
concessão de liminares. Embora as vedações às concessões de tutela de urgência
sejam as mesmas (art. 7º, §2º da Lei 12.016/2009), no mandado de segurança
coletivo, a liminar poderá ser deferida somente “após a audiência do representante
judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de
72 (setenta e duas) horas” (art. 22, §2º da Lei 12.016/2009).
- Litispendência e Coisa julgada: os elementos da demanda (o tria eadem –
pedido, causa de pedir e pedido) serão suficientes para a identificação do writ
coletivo, assim como o são para a identificação do writ individual? Naquele, pode
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ocorrer de demandas idênticas serem propostas por diferentes legitimados sem
perderem a mútua identidade, algo impensável para a tutela individual para
configuração de litispendência. A coisa julgada, a seu turno, opera exclusivamente
inter partes no mandado de segurança individual. Lógica idêntica será aplicada ao
writ da coletividade? Haverá espaço para a coisa julgada erga omnes ou ultra
partes, nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor? Em caso
afirmativo, existiria inconstitucionalidade nas disposições a respeito do tema na Lei
12.016/2009, por limitarem a coisa julgada aos do grupo, categoria ou classe de
substituídos?
Essas características peculiares do mandado de segurança coletivo serão analisadas,
criticamente, em conjunto a novel legislação sobre o instituto. Suspeitamos que esta última
tenha significado lamentável involução, visto que, da maneira como foi disciplinado pela
Lei 12.016/2009, o mandamus coletivo parece não se prestar a atender às características de
um instrumento voltado à tutela de direitos metaindividuais. A lei, aparentemente, limitou
o poderio que a CF/88 conferiu à essa garantia de “eficácia potenciada”.16 Foi na suposta
adoção da coisa julgada pro et contra, limitada exclusivamente aos membros do grupo,
classe ou categoria substituídos pelo impetrante, que a Lei 12.016/2009 parece ter atingido
o seu ponto de maior infortúnio. Caso a suspeita se confirme, isso significaria que todo o
grupo será beneficiado ou prejudicado pela decisão, ainda que, nesta última hipótese,
terceiros sejam atingidos por um pronunciamento jurisdicional havido em processo do qual
não participaram. Seria, então, o mandado de segurança coletivo a única ação coletiva
brasileira que adota, como regra, a coisa julgada pro et contra sem temperamentos?
Outra questão que causa certa estranheza é a referida limitação da coisa julgada tão
somente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, sem ocorrer a
extensão erga omnes ou ultra partes da res judicata. Como pode haver uma ação coletiva
com contornos individuais sem formação de coisa julgada para além das pessoas que
possuam vínculo com o impetrante, desde que titulares do mesmo direito?
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Termo da lavra de Kazuo Watanabe. (Cf. WATANABE, Kazuo. Controle jurisdicional: princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional no sistema jurídico brasileiro e mandado de segurança contra atos
judiciais. São Paulo: RT, 1980.p. 94).
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Seguindo adiante, desconfiamos de que mais um ponto de infelicidade da Lei
12.016/2009 foi a não contemplação expressa dos direitos difusos como passíveis de serem
pleiteados no writ. Poderiam tais direitos ser invocados em sede de mandado de segurança
coletivo? Em caso afirmativo, qual dos legitimados do rol previsto em lei poderia fazê-lo?
Para acrescentar mais uma indagação àquelas até então formuladas, insta pontuar
que existe outro problema no tocante à convivência entre o mandado de segurança coletivo
e o individual. A doutrina tem criticado com fervor a prescrição normativa que impõe a
desistência do mandado de segurança individual para que se adira à coisa julgada no
mandamus coletivo. Se denegada, no mérito, a segurança do mandado de segurança
coletivo, está fechada a porta do Poder Judiciário para o indivíduo? A desistência exigida
pela Lei 12.016/2014 é compatível com a ordem constitucional vigente?
A fim de apreciar com profundidade essas e outras intrigantes questões é que o
tema aqui proposto se justifica. É preciso analisar o mandado de segurança coletivo num
adequado enquadramento que, a nosso sentir, é aquele aplicável às demandas coletivas,
como passaremos a retratar.
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7. CONCLUSÃO
Ao longo desta dissertação, nosso objetivo foi jogar luz naquilo que distingue o
mandado de segurança coletivo do individual. Desse modo, foram ressaltadas as
peculiaridades do writ coletivo naquilo que esse verdadeiro instrumento a serviço de tutela
coletiva tem de peculiar. Assim, de tudo o que fora construído no transcorrer do presente
trabalho, pudemos concluir o seguinte:
1. É inquestionável a semelhança entre o mandado de segurança individual e
coletivo, destacando-se que ambos os institutos lidam igualmente com o “direito líquido e
certo”. Este último conceito pertence à seara processual e vale tanto para o mandado de
segurança individual quanto para o coletivo. Trata-se de condição da ação, na modalidade
interesse-adequação, e significa o fato provado de imediato por prova documental préconstituída que implicar, pelas asserções do impetrante, ameaça ou violação a direito
individual ou coletivo.
2. Embora existam semelhanças, estas não são suficientes para se afirmar que
mandado de segurança coletivo é “o mesmo mandado de segurança, adornado com um
adjetivo”.17 Os institutos foram criados com diferentes propósitos, em momentos históricos
diversos e regem-se por regras e princípios distintos. O mandado de segurança coletivo se
insere no ordenamento como um processo coletivo (ou seja, no âmbito do conjunto de
normas e princípios do processo coletivo), voltado à tutela jurisdicional de direitos que
transcendem à esfera unicamente individual.
3. A Lei 12.016/2009, primeiro diploma legal a disciplinar o mandado de segurança
coletivo, previu expressamente a possibilidade de tutela dos direitos individuais
homogêneos e coletivos em sentido estrito nos incisos do art. 21, p. ún. Sem perder de
vista essa previsão normativa, concluímos que os direitos difusos também são tuteláveis
pela via do mandamus, muito embora não tenham sido mencionados na referida Lei.
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SIDOU, J.M. Othon. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação
popular – as garantias ativas dos direitos coletivos. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.256.
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4. Os fundamentos para a tutela dos direitos difusos pelo mandado de segurança
coletivo são: (i) impossibilidade de restrição de uma garantia constitucional diante de lesão
ou ameaça a direito, o que ocorreria apenas se essa vedação fosse expressa; (ii) o silêncio
da Lei 12.016/2009 em relação aos direitos difusos não implicou proibição à defesa deles
pela via do writ; (iii) havendo alegação da violação a direito difuso, acompanhada de prova
documental pré-constituída, existirá liquidez e certeza suficientes a autorizar a impetração
do writ coletivo; (iv) a ausência de titularidade exclusiva dos direitos difusos não implica
impossibilidade de o legitimado pleiteá-los em juízo, sob pena de ser esvaziada a tutela
processual de tais direitos; (v) indistinção no direito pátrio entre direito e interesse, tendo
em vista que o interesse juridicamente tutelado é direito.
5. Verificado que o mandado de segurança coletivo se presta à tutela dos direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos, observamos que a Lei 12.016/2009 não
repetiu as restrições realizadas pela Lei 7.347/1995 (art. 1º, p. ún.). Logo, por não haver
essa limitação legal e por ser o writ coletivo uma garantia constitucional não sujeita a
intepretações restritivas, dentre outros fundamentos, é possível a sua impetração inclusive
para as matérias vedadas pela Lei 7.347 – a saber: “tributos, contribuições previdenciárias,
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”.
6. Podem impetrar mandado de segurança quaisquer legitimados para as demandas
coletivas, pois não é taxativo o rol de legitimados previstos no art. 5º, inc. LXX da CF/88,
repetido no art. 21 da Lei 12.016/2009, cumprindo lembrar que se trata de legitimidade
extraordinária (por substituição processual), concorrente e disjuntiva.
7. Para a impetração do mandamus coletivo são dispensáveis a lista de substituídos
e a necessidade de autorização dos membros do grupo, categoria ou classe. Nesse sentido,
a propósito, é o verbete 629 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O art. 21, caput, da
Lei 12.016/2009, em sua parte final, também tornou despicienda a autorização dos
associados e sua respectiva lista. Logo, não se aplica ao mandamus o art. 2º-A, da Lei
9.494/1997. Também é possível a impetração de mandado de segurança coletivo para parte
do grupo, categoria ou classe, o que é extraído do art. 21, caput, da Lei 12.016/2009, e do
enunciado 630 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
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8. A representatividade adequada – que, no mandado de segurança coletivo
geralmente se apresenta como “pertinência temática” – serve de complemento à
legitimidade nas demandas coletivas. No Brasil, o instituto é aplicado de maneira tímida se
comparado ao direito norte-americano. Esse fato, é bom consignar já neste ponto, é um dos
fatores pelos quais ainda não concluímos ser o momento para que a res judicata coletiva
seja incondicionalmente pro et contra, afinal, principalmente pelo aspecto qualitativo, é
possível colocar em xeque a defesa exercida pelo legitimado, o que justifica os
temperamentos existentes nas coisas julgadas secundum eventum litis e secuntum eventum
litis vel probationis.
9. A legitimação ope legis não confere ao legitimado representatividade adequada.
Em outras palavras, todos os legitimados para o mandado de segurança coletivo deverão se
sujeitar ao exame ope judicis e in concreto desta representatividade – o que inclui os
legitimados vinculados ao Poder Público. Nada garante que os legitimados (órgãos
públicos e entes privados) tenham a expertise técnica, o lastro econômico e até mesmo o
conhecimento jurídico para a adequada defesa, em juízo, dos interesses da coletividade.
10. Sobre questões específicas acerca de alguns legitimados, concluímos que o
Ministério Público e a Defensoria Pública podem impetrar mandado de segurança coletivo.
O fundamento de validade para a legitimidade de ambos é o mesmo: o diálogo das fontes e
o microssistema de tutela coletiva, o que permite a interação da Lei 12.016/2009 com as
demais leis sobre processo coletivo.
11. Para o partido político, a representatividade adequada (pertinência temática)
levará em consideração o critério da “finalidade partidária” (art. 21, caput, da Lei
12.016/2009). Essa expressão deverá ser interpretada de maneira ampla sendo analisada à
luz do estatuto e da lei (art. 17 da CF/88 e art. 1º da Lei 9.096/1995). Em outras palavras,
isso significará que o writ coletivo deverá estar alinhado com (i) as finalidades previstas no
estatuto do partido; (ii) com a defesa do “interesse do regime democrático”; com a (iii)
“autenticidade do sistema representativo”; ou com (iv) os “direitos fundamentais”.
Ademais, a agremiação partidária estará legitimada para a tutela de direitos da
coletividade, amplamente considerada, e não apenas dos seus filiados.
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12. A única exigência prevista em âmbito constitucional para que o partido político
impetre o writ coletivo é a representação no Congresso Nacional. Desse modo, não
poderão impetrar mandado de segurança coletivo as agremiações partidárias com
representação exclusiva nas Assembleias Legislativas e/ou Câmaras de Vereadores. Caso o
partido político perca a representação no Congresso Nacional, será o caso de intimar o
demais legitimados para manifestar interesse em prosseguir com a demanda coletiva, nos
termos do art. 5º, § 3º da Lei 7.347/1985.
13. Será considerado sindicato, para fins do mandado de segurança coletivo, aquele
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e no Ministério do Trabalho e
Emprego. A ausência de registro neste último órgão iguala o pretenso sindicato a uma
associação comum no que diz respeito aos requisitos formais para sua criação.
14. A impetração do mandado de segurança por associação independe da
autorização dos associados, sendo necessários: a compatibilidade formal da defesa do
direito coletivo com o estatuto; o funcionamento da associação por ao menos um ano,
podendo este último requisito ser dispensado pelo juiz a depender da relevância do direito.
15.

O mandado de segurança (individual e coletivo) é instrumento de tutela

diferenciada, no qual a cognição plena e exauriente só será exercida de acordo com a
suficiência da prova produzida, reflexo da cognição secundum eventum probationis. O
procedimento não comporta dilação probatória, admite apenas prova documental préconstituída e é intolerante com controvérsias fáticas (não comportando, por isso,
julgamento com base em ônus da prova). Vislumbramos, contudo, uma exceção: existente
a dúvida sobre a veracidade da prova, o incidente de falsidade documental deverá ser
processado, constituindo assim a única ressalva à dilação probatória no mandamus. Caso
não fosse admitido o incidente, a alegação de falsidade do documento apenas implicaria
ganho automático da causa à pessoa jurídica de direito público e à autoridade coatora.
16. Quaisquer técnicas que retirem do impetrante o ônus da prova são inadmissíveis
no writ, seja ele individual ou coletivo. Desse modo, estão afastadas do mandado de
segurança a distribuição dinâmica ou qualquer inversão do onus probandi. É
exclusivamente do impetrante o encargo de pré-constituir a prova do fato que constitui
lesão ou ameaça do alegado direito, caso contrário, a via do writ não será adequada.
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17. Quanto à res judicata, é preciso ter especial atenção com a expressão “denegar
a segurança”, pois este mesmo termo é aplicado para os julgamentos com ou sem resolução
do mérito, dado imprescindível para se discutir a formação de coisa julgada material no
mandamus.
18. O caput do art. 22 da Lei 12.016/2009 adotou a coisa julgada pro et contra sem
temperamentos, limitada subjetivamente ao que o próprio dispositivo denominou de
“membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”, o que terá o condão de
prejudicar terceiros que não participaram do processo. A escolha do legislador se mostrou
assistemática e inconstitucional. Desse modo, concluímos pela aplicação, ao mandado de
segurança coletivo, do regime da coisa julgada previsto no art. 103 do CDC.
19. De acordo com o resultado da demanda, a coisa julgada no mandado de
segurança coletivo será erga omnes ou ultra partes, não se sujeitando aos limites
territoriais impostos pela Lei 9.494/1997 (especialmente o art. 2-A).
20. A imposição de desistência do mandado de segurança individual para
aproveitamento da coisa julgada coletiva (art. 22, parágrafo 1º, da Lei 12.016/2009) é
inconstitucional por violar o princípio do acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV). Desse
modo, pelo diálogo das fontes, aplicável então a solução prevista no microssistema de
tutela coletiva: devidamente cientificado nos autos, o autor da demanda individual poderá
requerer a suspensão do próprio processo (art. 104, CDC). Concedida a segurança no
mandamus coletivo, a coisa julgada aproveitará o indivíduo; denegada a segurança, a
demanda individual retoma o seu rumo.
21. A litispendência nas demandas coletivas ocorrerá: se a crise de direito for a
mesma; se a coletividade titular do direito for idêntica; se, devidamente interpretados, os
pedidos e causas de pedir forem os mesmos. Tendo isso em mente, é possível haver
litispendência entre dois mandados de segurança coletivos, assim como entre o mandado
de segurança coletivo e outra demanda coletiva (inclusive a ação popular, o que leva à
superação do Enunciado 101 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
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22. De lege lata, a extinção do processo é a única medida prevista pelo
ordenamento para o caso de litispendência. Contudo, de lege ferenda, diante da replicação
de processos coletivo, mais apropriado seria se o magistrado pudesse escolher entre a
extinção, a suspensão ou a reunião.
23. Deve ser dada oportunidade àqueles que propuseram as demandas individuais
de requererem a suspensão dos seus próprios processos na pendência do julgamento do
mandado de segurança coletivo. Essas demandas individuais não abrangem apenas writs
individuais, podendo haver, por exemplo, demandas de rito ordinário com matéria idêntica
àquela discutida no mandamus coletivo.
24. No tocante a aspectos procedimentais do mandado de segurança coletivo, temos
que o art. 22, §2º da Lei 12.016/2009 é constitucional, pois não impede a concessão de
liminares, mas apenas difere, no tempo, o prazo para o deferimento da tutela de urgência,
evitando, desse modo, que decisões pautadas em cognição sumária causem prejuízos à
Administração Pública. Em casos excepcionais, como o de risco de perecimento do direito,
a regra deverá ser flexibilizada, deixando a oitiva da pessoa jurídica de direito público para
outro momento.
25. O Ministério Público deverá ser intimado no mandado de segurança coletivo
para, na condição de fiscal da lei, lançar seu parecer. Após a intimação, o seu silêncio não
maculará o processo com nulidade, tendo em vista a autonomia e independência do órgão
para apenas se manifestar quanto às matérias previstas na Constituição e na lei. De
qualquer modo, contudo, caso queira opinar, o representante do parquet deverá obedecer o
prazo de dez dias, previsto no art. 12 da Lei 12.016/2009.
26. A redação do art. 24 da Lei 12.016/2009 viabiliza expressamente a formação de
litisconsórcio no mandamus, mas, de modo algum, veda a assistência. Tampouco há que se
falar em incompatibilidade desta última com o mandado de segurança. Até o “despacho da
petição inicial” (art. 10, §2º da Lei 12.016/2009), respeitado o prazo decadencial de cento e
vinte dias, o co-legitimado poderá ingressar no mandado de segurança coletivo como
litisconsorte. Ultrapassado esse prazo, intervirá como assistente litisconsorcial. Em ambas
as hipóteses, o co-legitimado deverá demonstrar representatividade adequada.
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27. Até o “despacho da petição inicial” (art. 10, §2º da Lei 12.016/2009), respeitado
o prazo decadencial de cento e vinte dias, o indivíduo poderá ingressar no mandado de
segurança coletivo para tutela de direitos individuais homogêneos como litisconsorte ativo
(art. 10, §2º da Lei 12.016/2009 c/c art. 94 do CDC). Ultrapassado esse prazo, intervirá
como assistente litisconsorcial. Em ambos as hipóteses, contudo, indivíduo não ampliará
objetivamente a demanda. Existindo pedidos múltiplos de assistência, a ponto de turbar o
regular prosseguimento do feito coletivo, o juiz poderá limitar o ingresso de terceiros
interventores (aplicação analógica do art. 46 do CPC).
28. É admissível a intervenção amicus curiae em mandado de segurança coletivo.
29. Para o mandado de segurança coletivo, é inaplicável o entendimento pacífico do
Supremo Tribunal Federal de que o impetrante pode desistir do seu mandamus a qualquer
tempo e grau de jurisdição. Reproduzir essa tese significaria que o impetrante coletivo
seria senhor soberano do direito da coletividade. Cumpre lembrar, que a Lei 12.016/2009
não tratou da desistência ou abandono do writ coletivo, de modo que, havendo lacuna a
esse respeito, é preciso recorrer ao microssistema de tutela coletiva para aplicar o art. 5º,
§3º da Lei 7.347/1985. Nesses casos, concluímos que é preciso oportunizar a outro
legitimado a chance de assumir o polo ativo do mandamus, como ocorre com outras
demandas coletivas.
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