
AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 33.393 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) :SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS 
ADV.(A/S) :PEDRO DUAILIBE MASCARENHAS 
AGDO.(A/S) :PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO: 
Vistos.
Sindicato  dos  Servidores  da  Justiça  do  Estado  do  Maranhão  – 

SUINDJUS/MA interpõe  tempestivo  agravo  regimental  contra  decisão 
mediante a qual se negou seguimento ao mandado de segurança, com a 
seguinte fundamentação:

“Vistos.
Cuida-se  de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de 

liminar, impetrado por Sindicato dos Servidores da Justiça do 
Estado do Maranhão – Sindjus, em face do Conselho Nacional 
de Justiça, com o objetivo de anular decisão proferida nos autos 
do  Procedimento  de  Controle  Administrativo  nº  0004678-
34.2013.2.00.0000.

O impetrante narra que teve deferida sua habilitação como 
interessado, nos autos de Pedido de Providências nº 0001176-
24.2012.2.00.0000,  com  o  objetivo  de  que  o  Conselho 
recomendasse aos Tribunais “a inclusão, quando da elaboração 
do orçamento anual, de dotação orçamentária específica para a 
revisão  geral  anual  dos  subsídios  dos  magistrados  e  da 
remuneração dos servidores do Judiciário”.

Argui  que  o  pedido  de  providências  foi  julgado 
procedente,  tendo  o  CNJ  concluído  que  deveria  expedir 
recomendação  aos  Tribunais  para  que  realizassem  a  revisão 
geral anual dos subsídios dos magistrados e da remuneração 
dos servidores, bem como para que incluíssem, na elaboração 
do  orçamento  anual,  dotação  específica  para  a  mencionada 
revisão, com o encaminhamento de projeto de lei nesse sentido. 
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O pedido de providências teria restado assim ementado:

‘PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIAS.  REVISÃO  GERAL 
ANUAL.  SUBSÍDIOS  MAGISTRATURA. 
REMUNERAÇÃO  SERVIDORES  PÚBLICOS. 
AUTONOMIA  TRIBUNAIS.  COMPETÊNCIA. 
CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA.  EDIÇÃO  DE 
RECOMENDAÇÃO.  ENVIO  DE  PROJETO  DE  LEI. 
TRIBUNAIS. PROCEDENTE.

I  –  A  revisão  geral  anual  da  remuneração  dos 
servidores,  insculpida  no  artigo  art.  37,  inciso  X,  da 
Constituição  Federal  é  de  iniciativa  privativa  dos 
Tribunais, portanto, insere-se no âmbito da sua autonomia 
administrativa.

II  –  Entretanto,  a  matéria  refere-se  à  gestão  do 
Judiciário, o que impõe a atuação do Conselho Nacional 
de Justiça, inclusive criando mecanismos técnicos aptos a 
conferir  efetividade  a  determinado  normativo, 
especialmente quando se perquire tratamento uniforme a 
todos  os  magistrados  e  servidores  públicos  do  Poder 
Judiciário.

III  –  Ademais,  a  Constituição  Federal  atribuiu 
competência  expressa  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça 
para ‘o controle da atuação administrativa e financeira do 
Poder Judiciário’, bem assim para ‘fixar prazo para que se 
adotem as providências necessárias ao exato cumprimento 
da  lei’.  Como  ser  verifica,  a  norma  constitucional  foi 
enfática  em  relação  às  atribuições  conferidas  a  este 
Conselho, determinando sua atuação em relação aos atos 
praticados  por  membros  ou  órgãos  do  Poder  Judiciário 
que  extrapolem  os  limites  da  legalidade,  ou  diante  de 
omissão no cumprimento da lei.

IV  –  Edição  de  ato  normativo  com  vistas  a 
recomendar  aos  Tribunais  a  revisão  geral  anual  dos 
subsídios  dos  magistrados  e  da  remuneração  dos 
servidores  do  Judiciário,  bem  como  a  inclusão,  na 
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elaboração do orçamento anual de dotação específica para 
a mencionada revisão, com o encaminhamento de projeto 
de  lei  nesse  sentido,  objetivando  o  cumprimento  do 
mandamento constitucional.

V – Pedido julgado procedente.’

 Prossegue  afirmando  que,  após  o  julgado,  ‘houve 
despacho do Conselheiro Relator reconhecendo a necessidade 
de edição do referido ato normativo, porém sem êxito’ e que, 
mais  adiante,  em 5/8/14,   a  autora do Pedido de Providência 
requereu a publicação da decisão, com o fito de possibilitar a 
sua  eficácia  material.  Este  pleito  teria  sido  analisado  pelo 
Conselheiro  Rubens  Curado  Silveira  em  11/8/14,  o  qual, 
‘afirmando que a providência atinente à publicação do ato está 
a cargo do Presidente do Conselho Nacional de Justiça’,  teria 
conduzido  os  autos  para  a  Secretaria-Geral  do  CNJ.  Desde 
então nenhum novo andamento processual teria sido adotado 
nos autos do pedido de providências em tela.

É o relatório. Decido.
O presente mandado de segurança não é de ser conhecido.
Observo, inicialmente, a inépcia da inicial.
Com efeito, requer o impetrante ‘que a autoridade coatora 

[Presidente  do  CNJ]  seja  compelida  a  publicar  a  norma 
recomendatória reconhecida e aprovada nos autos do Pedido de 
Providência  nº  0001176-24.2012.2.00.0000  do  CNJ’.  Não 
obstante,  aponta  como  ato  coator  despacho  do  Conselheiro 
Rubens Curado Silveira, que tão somente encaminhou os autos 
à  Secretaria-Geral  do  CNJ,  por  entender  que  a  providência 
requerida estaria a cargo da Presidência do Conselho. 

Conforme resta evidente, portanto, da narração dos fatos 
não decorre logicamente o pedido. 

A insurgência  contra  a  omissão  do  Presidente  do  CNJ 
requereria o apontamento de ato coator que correspondesse ao 
descumprimento da obrigação de agir. Esse ato, certamente, não 
é  o  apontado  pelo  impetrante,  uma  vez  que  não  foi  com  o 
despacho do Conselheiro Rubens Curado Silveira que se iniciou 
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a alegada obrigação do Presidente do CNJ para a expedição da 
pretendida recomendação. 

Resta,  ademais,  caracterizada  a  decadência  para 
propositura da demanda.

Observe-se:  a  omissão  que  pretende  ver  o  impetrante 
sanada se caracteriza pela não expedição de recomendação  a 
que  o  CNJ  se  teria  obrigado  por  força  do  julgamento  do 
pedido de providências  nº 0001176-24.2012.2.00.0000.  Após o 
referido julgado, narra o impetrante que: a) houve despacho do 
Conselheiro Relator reconhecendo a necessidade de edição do 
referido ato normativo, porém sem êxito; e b) que, mais adiante, 
em  5/8/14,   a  autora  do  Pedido  de  Providência  requereu  a 
publicação da decisão, com o fito de possibilitar a sua eficácia 
material,  pleito que teria sido encaminhado, em 11/8/14,  pelo 
Conselheiro  Rubens  Curado  Silveira  à  Secretaria-Geral  do 
órgão.    

Ora, ainda que se admita a possibilidade de insurgência 
contra a alegada omissão do CNJ, não se poderia supor que o 
termo  a quo dessa inércia seria o ato do Conselheiro, que tão 
somente reconheceu sua incompetência para apreciar o pleito 
administrativo. 

O próprio impetrante afirma:

‘Há  mais  de  dois  anos sem  publicação  da 
recomendação  que  foi  acolhida  na  forma  do  voto  do 
relator,  não  restou  ao  impetrante  alternativa  senão  a 
impetração  desse  mandado,  para  assegurar  a  finalidade 
material  do  Pedido  de  Providência  em  epígrafe  que 
acolheu sua pretensão’.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a omissão do 
CNJ não se dá de forma continuada, renovando-se a cada dia. 
Em verdade,  a  se admitir  que o acórdão estipulou obrigação 
irrefutável  ao  CNJ  de  expedir  recomendação  aos  Tribunais 
pátrios – análise que só se justificaria em caso de apreciação do 
mérito do mandamus –, a partir da publicação do acórdão já se 
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tornaria exigível o cumprimento do quanto determinado. 
Tendo em conta, desse modo, que o impetrante ajuizou a 

demanda  –  segundo  ele  mesmo  afirma  –  dois  anos  após  a 
suposta imposição de obrigação ao CNJ, decaiu do direito de 
impetrar o mandado de segurança.  Cito precedente:

‘AGRAVO  REGIMENTAL  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  IMPUGNAÇÃO  DE  ATOS  MÚLTIPLOS 
VINCULADOS ENTRE SI.  TERMO A QUO DO PRAZO 
DECADENCIAL  DO  WRIT.  INEXISTÊNCIA  DE 
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  1. 
Mandado de  segurança  impetrado mais  de  seis  meses 
após a publicação do Requerimento 170, cuja aprovação 
determinou  a  quebra  dos  sigilos  bancário  e  fiscal  do 
impetrante. Prazo decadencial de 120 dias ultrapassado. 
2.  Nas  reuniões  que  sucederam  à  publicação  do 
Requerimento  170,  a  CPI  exerceu  atos  decorrentes  dos 
‘poderes  de  investigação  próprios  das  autoridades 
judiciais’ (CF, § 3º do artigo 58), os quais não abriram novo 
prazo para  a  impetração.  3.  O artigo  8º  da Lei  1.533/51 
autoriza o Relator, se convencido da decadência do writ, a 
omitir-se quanto a outras alegações de mérito,  sem que, 
com  isso,  se  furte  à  prestação  jurisdicional.  Agravo 
regimental a que se nega provimento.’ (MS 24090/DF-AgR, 
Relator  o  Min.  Maurício  Corrêa,  Tribunal  Pleno,  DJ  de 
8/2/02).

Por fim, observo que dos autos do apontado pedido de 
providências não juntou o impetrante o ato que aponta como 
coator,  o  que  inviabiliza  a  apreciação  das  razões  autorais, 
inclusive no que respeita à própria existência de ato omissivo, 
uma vez que,  segundo consta do ato  apontado como coator, 
‘referida  recomendação,  pelo  que  se  extrai,  foi  publicada  e 
posteriormente revogada’. 

Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego 
seguimento à ação.”
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O  agravante  alega  que  apontou  corretamente,  na  inicial  do 
mandamus,  o  ato  omissivo  e a  autoridade  responsável,  qual  seja,  o 
Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  teria  se  omitido  de 
expedir recomendação aos Tribunais pátrios conforme determinado pela 
decisão  do  Plenário  do  CNJ  no  Pedido  de  Providências  nº  0001176-
24.2012.2.00.0000. 

Aduz, ainda, que a impetração se insurgiu contra uma omissão, a 
qual  equivale  a  uma  prestação  de  trato  sucessivo  para  efeitos  de 
prescrição,  de  modo  que  o  prazo  decadencial  para  ajuizamento  do 
mandado de segurança, nesse caso, se renovaria a cada dia. 

Argui que, por se tratar de ato omissivo, é impossível apresentar o 
ato coator.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada para o fim de 
possibilitar o seguimento do mandado de segurança com a concessão da 
ordem pretendida. 

É o relatório. 
Merece prosperar a irresignação. 
Embora  o  agravante  tenha  nomeado,  no  momento  do 

peticionamento eletrônico, o documento nº 10 (despacho do Conselheiro 
Rubens  Curado  Silveira)  como  “ato  coator”,  verifico  que,  de  fato, 
apontou, na inicial do mandamus, a autoridade coatora responsável pelo 
ato omissivo [Presidente do Conselho Nacional de Justiça], nos seguintes 
termos:

“O objeto do presente mandado de segurança é fazer com 
que o Conselho Nacional de Justiça, através de seu presidente, 
autoridade  coatora,  publique  na  forma  de  recomendação 
decisão plenária daquela Corte administrativa (...)” 

Desse  modo,  por  meio  de  análise  global  da  exordial,  relevo  a 
denominação  equivocada  dada  ao  documento  eletrônico  nº  10  e 
reconsidero a decisão agravada no ponto, acolhendo o argumento do ora 
agravante no sentido de que é impossível juntar aos autos o ato coator, 
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por se tratar de ato omissivo. 
Reconsidero também a decisão agravada para afastar a decadência. 
É que embora se possa atribuir a condutas omissivas um dies a quo 

na  contagem  do  prazo  decadencial  para  impetração  de  mandado  de 
segurança,  tal  se  dá  apenas  quando  a  omissão  é  interrompida  por 
situação jurídica de que decorra inequivocamente a recusa, por parte da 
Administração Pública, do pretendido direito.

No  caso,  se  deve  reconhecer  que,  ante  a  omissão  da  autoridade 
coatora em expedir a recomendação elaborada e aprovada pelo Plenário 
do CNJ nos autos do Pedido de Providência nº 0001176-24.2012.2.00.0000, 
a  Federação  Sindical  dos  Servidores  Públicos  no Estado do  Maranhão 
(autora do mencionado Pedido de Providência, no qual o ora agravante é 
parte  interessada),  formulou  requerimento  administrativo  pleiteando 
fosse sanada a combatida omissão, para que fosse expedida a pretendida 
recomendação aos Tribunais pátrios. O pedido foi renovado em 5/8/2014. 

Contudo,  o  requerimento  administrativo  não  foi  apreciado  pela 
Presidência do CNJ, a quem incumbiria – segundo o conselheiro relator – 
o  cumprimento  da  providência  requerida.  Sendo  assim,  em  razão  da 
continuada omissão na esfera administrativa e da ausência de recusa pela 
Administração do pretendido direito – que, se existente, configuraria o 
marco inicial  para fluência  do para fluência do prazo de 120 (cento e 
vinte)  dias  para  propositura  do  mandado  de  segurança  –,  o  prazo 
decadencial, no presente caso, se renova a cada dia, uma vez que, a cada 
dia, se revigora a omissão administrativa, a exemplo do que acontece nas 
prestações de trato sucessivo.

Sobre  o  prazo  decadencial  para  impetração  contra  ato  omissivo, 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que:

“Se  o  mandado  é  interposto  contra  omissão,  duas 
hipóteses  devem  ser  distinguidas:  se  a  Administração  está 
sujeita  a  prazo  para  praticar  o  ato,  esgotado  esse  prazo, 
começam  a  correr  120  dias  para  impetração  da  segurança, 
conforme decisão do STF, in RTJ 53/637; se a Administração não 
está sujeita a prazo legal para prática do ato, não se cogita de 
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decadência para o mandado de segurança, por inexistência de 
um  termo  a  quo;  enquanto  persistir  a  omissão,  é  cabível  o 
mandado;  (...)”  (Di  Pietro,  Maria  Sylvia  Zanella.  Direito  
Administrativo. São Paulo: Atlas, 18ª ed., 2005, p. 677).

Nesse mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados de ambas 
as Turmas desta Corte: 

   “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO. PROCEDÊNCIA. 

Havendo omissão da Administração Pública em apreciar 
requerimento  administrativo  do  particular  contra  ato  de 
efeitos  concretos  que  afeta  prestações  de  trato  sucessivo,  o 
prazo decadencial se renova a cada mês, tendo em vista que, a 
cada mês, se renova a omissão da Administração. 

Embargos  de  declaração  acolhidos.”  (RMS  nº  24.736-
ED/DF, Segunda Turma, Relator o Min.  Joaquim Barbosa, DJe 
8/10/2010)

“EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Prazo  para 
ajuizamento. Decadência. Não consumação. Impetração contra 
ato concernente a vencimentos de servidor público. Prestações 
de trato sucessivo. Inexistência de indeferimento expresso da 
pretensão  pela  autoridade  administrativa.  Renovação  mensal 
da pretensão. Preclusão afastada. Provimento ao recurso para 
esse fim. Precedentes. O prazo decadencial para ajuizamento 
de mandado de segurança renova-se mês a mês, quando o ato 
impugnado  respeite  a  pagamento  de  prestações  de  trato 
sucessivo, sem que tenha havido indeferimento expresso da 
pretensão  pela  autoridade.  (RMS  nº  24.250,  Relator  o  Min. 
Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 5/3/2010) 

“EMENTA:  DIREITO  PROCESSUAL.  RECURSO 
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
GRATIFICAÇÃO  DE  DESEMPENHO  DE  ATIVIDADE  DE 
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INFORMAÇÕES  ESTRATÉGICAS  -  GDI.  LEI  Nº  9.651/98. 
RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO  OU  PRESTAÇÃO 
CONTINUADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.             

1.  O ato  impugnado,  de efeitos concretos,  distinguiu os 
servidores  do  Grupo  de  Apoio  dos  servidores  do  Grupo  de 
Informações,  para  o  efeito  de  conceder  somente  a  estes  a 
gratificação.        

2.  No caso,  a possível lesão ao direito dos impetrantes 
renova-se a cada mês em que deixam de receber a vantagem, 
razão por que a decadência a que alude o art.  18 da Lei nº 
1.533/51 alcança tão-somente as prestações não reclamadas no 
respectivo prazo.              

3. Precedentes: RMS 24.534 e 24.736.              
4.  Recurso  ordinário  provido para determinar o retorno 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que, afastada 
a  decadência  no  tocante  ao  fundo  do  direito,  retome aquela 
Corte o processamento do mandado de segurança”.  (RMS nº 
26.719/DF, Primeira Turma, Relator o Min. Ayres Britto, DJe de 
19/2/2007)

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PAGAMENTO  DE 
VENCIMENTOS. DECADÊNCIA. 

1. Não ocorre a decadência se a impetração é feita contra 
atos  omissivos  de  execução  autônoma  e  sucessiva,  como  o 
pagamento  de  vencimentos  mensais  (RE  70.319,  rel.  Min. 
Aliomar  Baleeiro,  RE  79.888,  rel.  Min.  Moreira  Alves  e  RE 
95.238, rel. Min. Néri da Silveira). 

2.  Recurso  provido”.  (RMS  nº  24.214,  Segunda  Turma, 
relatora a Min. Ellen Gracie, DJe de 22/6/2005)

 “EMENTA:  RECURSO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE  CONHECIMENTO  NA 
DECISÃO  RECORRIDA.  PRAZO  DECADENCIAL. 
Mandado de segurança a que se negou seguimento no Superior 
Tribunal  de  Justiça,  com  fundamento  no  não-cabimento  de 
mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança. 
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Na hipótese dos autos, o ato administrativo atacado consiste na 
aplicação de índice de reajuste diverso do que pretendem os 
impetrantes.  Conforme  orientação  do  pleno  do  Supremo 
Tribunal Federal firmada no MS 21.248, o prazo decadencial 
do mandado de segurança em casos de prestações sucessivas 
(pagamento de remuneração de servidores) é contado a partir 
de  cada  novo  ato,  salvo  se  houver  rejeição  expressa  da 
pretensão pela autoridade administrativa.  Orientação que, na 
hipótese, impede a conclusão de que a impetração se destina a 
substituir ação de cobrança. Recurso conhecido e parcialmente 
provido,  para  que  o  Tribunal  a  quo,  afastada  a  preliminar, 
examine  o  pedido  como  lhe  parecer  de  direito.”  (RMS  nº 
24.534/DF, Primeira Turma, Relator o Min. Marco Aurélio, DJ 
31/10/2003)

“EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. 
-  Enquanto  há  omissão  continuada  da  Administração 

Pública, não corre o prazo de decadência para a impetração do 
mandado de segurança, sendo certo, porém, que essa omissão 
cessa no momento em que há situação jurídica de que decorre 
inequivocamente  a  recusa,  por  parte  da  Administração 
Pública, do pretendido direito, fluindo a partir daí o prazo de 
120 (cento e vinte) dias para a impetração da segurança contra 
essa recusa

- Em se tratando de concurso público, a abertura de novo 
concurso pela  Administração Pública traduz situação jurídica 
de  evidente  recusa  de  aproveitamento  dos  candidatos  do 
concurso anterior,  pondo termo, assim, à omissão continuada 
pela falta desse aproveitamento, começando a correr o prazo de 
decadência para a impetração da segurança.

- Ocorrência, no caso, da decadência.
Recurso  ordinário  a  que se nega  provimento”.  (RMS nº 

23.987/DF, Primeira Turma, relator o Min. Moreira Alves, DJ de 
2/5/2003)

Reconsidero,  portanto,  a  decisão  agravada  para  conhecer  do 
mandado de segurança.
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MS 33393 AGR / DF 

Adentro, destarte, na apreciação do pedido liminar. 
O  deferimento  da  medida  liminar  em  mandado  de  segurança 

somente  se  justifica  (i)  quando  houver  fundamento  relevante  [fumus 
boni iuris] e (ii) do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 
caso seja  finalmente  deferida [periculum in mora].  Tais  requisitos  são 
cumulativos e concomitantes, de modo que, na ausência de algum deles, 
não se legitima a concessão da liminar. 

No  presente  caso,  o  impetrante  requer  o  deferimento  da  liminar 
“para que a autoridade coatora publique imediatamente a norma recomendatória  
reconhecida  e  aprovada  nos  autos  do  Pedido  de  Providência  nº   0001176-
24.2012.2.00.0000 do CNJ”. 

Nesse  exame  inicial,  próprio  das  medidas  cautelares,  não  reputo 
caracterizado  o  alegado  perigo  da  demora  a  amparar  a  concessão  da 
medida  requerida,  uma vez  que  o  impetrante  não  logrou  demonstrar 
suficientemente a urgência na publicação da referida recomendação. Não 
vislumbro, destarte, razão para que a pretendida publicação não possa 
aguardar o  julgamento definitivo do mandado de segurança,  sem que 
isso implique ineficácia da medida, caso deferida ao final.

Por outro lado, o deferimento da liminar pleiteada, no caso, possui 
nítido  caráter  satisfativo,  confundindo-se  com  o  próprio  mérito  da 
impetração, o que recomenda o seu indeferimento. 

Por todo o exposto, e sem prejuízo de uma apreciação mais detida 
do caso quando do julgamento do mérito, indefiro a medida liminar. 

Publique-se. Intime-se. 
Em sequência, colham-se as informações. 
Após, dê-se vista dos autos à d. PGR, para manifestação de estilo. 
Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei. 
Brasília, 21 de março de 2015. 

Ministro Dias Toffoli 
Relator 

Documento assinado digitalmente 
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