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Art. 5º LXVIII CF e Art. 647 a 648 CPP

Constituição Federal

Art. 5º LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou

coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou

abuso de poder;



Código de Processo Penal

Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou

se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na

sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que

determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para

fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos

em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.
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Art 5º - XV - É livre a locomoção no território nacional em tempo

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele

entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

LOCOMOÇÃO

DIREITO DE 
PRIMEIRA 
GERAÇÃO 

PESSOAS  E 
PATRIMÔMIO

IR, VIR E 
PERMANECER



2

PREVISÃO DO HC NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO

a) 1821, por um alvará emitido por D. Pedro que garantia a

liberdade de locomoção;

b) 1830, com o Código Criminal;

c) CF de 1891

d) CF de 1934

e) CF de 1937

f) CF de 1946



g) CF de 1967

h) AI-5 de 1968: restrição da amplitude do HC: suspendendo

o para crimes políticos, contra a segurança nacional,

ordem econômica e social e economia popular.

i) EC de 1969

j) CF de 1988



2

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO E REVISÃO 

CRIMINAL

Dispõe o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal que será

concedido habeas corpus "sempre que alguém sofrer ou se achar

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", NÃO CABENDO

A SUA UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSO

ORDINÁRIO, TAMPOUCO DE RECURSO ESPECIAL, NEM

COMO SUCEDÂNEO DA REVISÃO CRIMINAL.

(STJ, HC 210961 / SP, Relator(a)Ministro

ASSUSETE MAGALHÃES (1151)

T6 - SEXTA TURMA, DJe 11/03/2014)



Constituição Federal

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

II - julgar, em recurso ordinário:

a) os "habeas-corpus" decididos em única ou última instância

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos

Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for

denegatória;



Constituição Federal

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

II - julgar, em recurso ordinário:

a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-

data" e o mandado de injunção decididos em única instância

pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



REGRA: QUALQUER PESSOA (NATURAL OU JURÍDICA)

EXCEÇÃO: “O magistrado na qualidade de juiz de Direito, no

exercício da atividade jurisdicional, a Turma Recursal, o

Tribunal poderão concedê-lo de ofício, em exceção ao

princípio da inércia do órgão jurisdicional.” (Pedro Lenza, 16ª

edição, pág. 1041)
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• O impetrante deve ser identificado na petição inicial e a sua

assinatura é indispensável. Não se admite, portanto, o

habeas corpus apócrifa (anônimo).

•O analfabeto poderá assinar com as suas impressões

digitais, constituindo o habeas corpus a rogo.
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JUIZ OU TRIBUNAL

STF

STJ

TJ

STM

JD

TRF

JM

TSE

TRE

JEJF1º grau

2º grau

Tribunais Superiores



ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGAR O HABEAS CORPUS

PACIENTE COATOR COMPETÊNCIA 

NÃO TEM FORO NÃO TEM FORO JUIZ DE 1º 

NÃO TEM FORO TEM FORO 

FORO DO COATOR 

COMPETENTE PARA 

JULGAR CRIMES 

COMUNS



"A jurisprudência desta Casa de Justiça firmou a orientação de

que, em regra, a competência para o julgamento de HABEAS

CORPUS CONTRA ATO DE AUTORIDADE é do TRIBUNAL A

QUE COUBER A APRECIAÇÃO DA AÇÃO PENAL CONTRA

ESSA MESMA AUTORIDADE. Precedente: STF, RE 141.209,

Rel. Min. Sepúlveda Pertence



ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGAR O HABEAS CORPUS

PACIENTE COATOR COMPETÊNCIA 

_________

MINISTRO DE 
ESTADO OU 

COMANDANTE DA 
MARINHA, DO 

EXÉRCITO OU DA 
AERONÁUTICA

STJ



ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGAR O HABEAS CORPUS

PACIENTE COATOR COMPETÊNCIA 

MINISTRO DE 
ESTADO OU 

COMANDANTE DA 
MARINHA, DO 

EXÉRCITO OU DA 
AERONÁUTICA

_________
STF



ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGAR O HABEAS CORPUS

COATOR / PACIENTE COMPETÊNCIA 

1) Governadores dos

Estados e do DF;

2) Desembargadores dos

TJs dos Estados e do DF;

3) Os membros dos

TRFs, dos TREs e dos

TRTs;

4) Os membros dos

Tribunais de Contas dos

Estados e do DF.

STJ



ESPÉCIES DE 
HABEAS CORPUS 

PREVENTIVO

REPRESSIVO

SUSPENSIVO 

TRANCATIVO



HABEAS CORPUS SUPENSIVO 

CARACTERÍSTICAS

1) EXISTE UMA ORDEM DE PRISÃO, MAS ELA AINDA NÃO FOI

CUMPRIDA.

2) É UM MEIO TERMO ENTRE HC REPRESSIVO E HC

PREVENTIVO.

3) CASO CONCEDIDO, SERÁ DETERMINADO A EXPEDIÇÃO

DO CONTRA MANDADO (RECOLHIMENTO DO MANDADO DE

PRISÃO).



HABEAS CORPUS TRANCATIVO OU PROFILÁTICO

FINALIDADE

TRANCAR O ANDAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DA

AÇÃO PENAL.

REQUISITOS

1) MANIFESTA ATIPICIDADE

2) PERSECUÇÃO CRIMINAL TERATOLÓGICA (Contrária a lei)

3) PRESENTE UMA CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE*

4) INOCÊNCIA DO SUSPEITO



O que é desindiciamento

COACTO?



RESPOSTA

É aquele obtido em razão da procedência do HC impetrado para

trancar o IP.

Exemplo: hipóteses em que qualquer pessoa (rectius: suspeito)

houver praticado homicídio em nítida situação de legítima defesa,

estado de necessidade ou estrito cumprimento de dever legal.



Lei Militar Punição (0 a 30 dias)

Punição

0 30 dias

ATO DISCRICIONÁRIO

HC HC

VIOLACÃO DOS PRESSUPOSTOS DE 

LEGALIDADE

Art. 142. § 2º - Não caberá "habeas-corpus" em relação a

punições disciplinares militares.

Obs: essa regra também se aplica aos militares

dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios,

por força do art. 42§ 1o da CF/88.
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CABIMENTO DE HC E MS CONTRA ATO DE JUIZADO 

ESPECIAL

Compete ao TJ/TRF julgar HABEAS CORPUS contra ato de

Turma Recursal de Juizado Especial (STF, HC 86.834/SP,

Rel. Min. Marco Aurélio, 23-8-06, Inf. 437, STF); Superada a

Súmula 690 do STF



CABIMENTO DE HC E MS CONTRA ATO DE JUIZADO 

ESPECIAL

Tendo por base o art. 21 da LC n. 35/79 (LOMAN – Lei

Orgânica da Magistratura Nacional), a própria Turma

Recursal de Juizado Especial será competente para julgar

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra os seus atos.

(STF, MS 24.691-QO/ MG, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,

DJ de 26.06.2005)



Art. 5º LXXII

LXXII - conceder-se-á "habeas-data”:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à

pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de

dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por

processo sigiloso, judicial ou administrativo;





STF: “A prova do anterior indeferimento do pedido de

informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo,

constitui requisito indispensável para que se concretize o

interesse de agir no habeas data. Sem que se configure

situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação

constitucional do habeas data". (STF, RHD 22/DF, Rel. Min.

Celso de Mello, DJ 1º/9/95)





INFORMAÇÕES DE TERCEIROS 

É parte legítima para impetrar habeas data o cônjuge

sobrevivente na defesa de interesse do Falecido (STJ, DJ

28/02/08, HD-147/DF - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, em

12/12/07).

Em plenário, o STJ também admitiu que os herdeiros legítimos

do morto poderiam impetrar o writ (HD n.001-DF, DJU, 2.5.89,

Seção I, p. 6.774).



NEGATIVA 

DE:
Informações de 

interesse 

coletivo ou 

geral

Informações de 

interesse 

particular 

negada

Mandado de 

Segurança

Mandado de 

Segurança

Habeas Data

ou



Art. 5º LXIX e LXX

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;



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;

Art. 5º LXIX e LXX



RESIDUAL

I) HABEAS CORPUS

II) HABEAS DATA

III) Recurso com efeito

suspensivo:

a) administrativo (independente

de caução);

b) de decisão judicial

IV) decisão judicial transitada em

julgado;

V) contra os atos de gestão

comercial.

Lei 

12.016/09



Demonstrado de plano 
mediante prova pré-

constituída

Previsto em lei ou em 
norma constitucional 

Não cabe dilação 
probatória 

Incontestável

Direito Líquido e certo

OBS: Segundo a melhor doutrina, direito quando existente

já é líquido e certo; os fatos é que podem ser imprecisos e

incertos, exigindo comprovação e esclarecimento para

propiciar a aplicação do Mandado de Segurança.



PREVISÃO DO MS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO

a) CF de 1934

b) CF de 1937

c) CF de 1946

d) CF de 1967

e) EC de 1969

f) CF de 1988



✓É uma ação de NATUREZA CIVIL, qualquer que seja a

natureza do ato impugnado, seja ele administrativo, seja ele

jurisdicional, criminal, eleitoral, trabalhista etc.

CARACTERÍSTICAS

✓Rito especial;

✓Não é gratuito;



Súmula Vinculante nº 14:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso

amplo aos elementos de prova que, já documentados em

procedimento investigatório realizado por órgão com competência

de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de

defesa.



LEGITIMAÇÃO 

PASSIVA

Autoridade Coatora

1. Autoridade Pública (abuso de

poder);

2. Representantes ou órgãos de

partidos políticos (L. 12016/09);

3. Particular (função delegada pelo

poder público – somente no que

disser respeito as funções de

estado)



Súmula 510 STF. Praticado o ato por autoridade, no exercício

de competência delegada,contra ela cabe o mandado de

segurança ou a medida judicial.



ESPÉCIES

MS

Repressivo LESÃO 120 dias 

(decadencial)

L. 12.016/09 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.



OBS: segundo jurisprudência do STF, o que se opera é a

extinção do prazo para se impetrar o writ e não a extinção do

próprio direito subjetivo,que poderá ser amparado por qualquer

outro meio ordinário de tutela jurisdicional (STF, RMS 21.362,

14.04.1992, DJU de 26.06.1992, e Sum 632/STF).



Cabe à Justiça federal julgar

mandado de segurança

contra instituição particular

de ensino superior?



RESPOSTA !!!

"a competência será federal quando a impetração voltar-se contra

ato de dirigente de universidade pública federal ou de

universidade particular; ao revés, a competência será estadual

quando o mandamus for impetrado contra dirigentes de

universidades públicas estaduais e municipais, componentes do

sistema estadual de ensino" (CC 108.466/RS, Rel. Ministro

Castro Meira, DJe 26.2.2010).



ESPÉCIES

MS

Repressivo

Preventivo AMEAÇA

LESÃO 120 dias 

(decadencial)

NÃO há prazo



LEGITIMIDADE PARA AGIR EM JUÍZO

LEGITIMIDADE 

ORDINÁRIA
LEGITIMIDADE 

EXTRAORDINÁRIA

Ocorre quando há

correspondência entre os

polos da relação jurídica

material e processual. É

aquele que defende em juízo

interesse próprio. É o que

acontece na maioria dos

processos.

Ocorre quando defende-se

em nome próprio interesse

de outro sujeito de direito.

É chamada também de

substituição processual ou

legitimação anômala.



• Qualquer pessoa natural

I
N
T
E
R
E
S
S
E

MS INDIVIDUAL MS COLETIVO
LEGITIMAÇÃO ATIVA

• Qualquer pessoa jurídica

• Somente pessoa jurídica



Lei 12016/2009, 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.

Direitos transindividuais coletivos e homogênios 



DIFERENCIAÇÃO DOS DIREITOS/INTERESSES

Difusos
Coletivos em sentido 

estrito

Individuais 

homogêneos

Une interessados

indetermináveis pela

mesma situação de

fato (ex: os que

assistem pela

televisão à mesma

propaganda

enganosa)

Une interessados

determináveis (natureza

indivisível) pela

circunstância de

compartilharem a mesma

relação jurídica (ex:

consorciados que sofrem o

mesmo aumento ilegal das

prestações)

Une interessados

determináveis pela

mesma situação de fato

(ex: os consumidores

que adquiriram

produtos fabricados em

série com defeito)



• Organização sindical

• Qualquer pessoa física

I
N
T
E
R
E
S
S
E

SF (1)

ou

CD (1)

MS INDIVIDUAL MS COLETIVO

LEGITIMAÇÃO ATIVA

• Qualquer pessoa jurídica

• Somente pessoa jurídica

• Partido político com 
representação no CN

• Associação legalmente constituída +
funcionamento há pelo menos 1 ano

• Entidade de Classe

Somente para
proteger
membros
ou associados



SÚMULA Nº 269 STF

O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DE

AÇÃO DE COBRANÇA.

SÚMULA Nº 271 STF

CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ

EFEITOS PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO A PERÍODO

PRETÉRITO, OS QUAIS DEVEM SER RECLAMADOS

ADMINISTRATIVAMENTE OU PELA VIA JUDICIAL PRÓPRIA.



Súmula 430 STF

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA

NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA O MANDADO DE

SEGURANÇA.

Súmula 625 STF

CONTROVÉRSIA SOBRE MATÉRIA DE DIREITO NÃO IMPEDE

CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.



Súmula 629 STF

A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

POR ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DOS ASSOCIADOS

INDEPENDE DA AUTORIZAÇÃO DESTES.

Súmula 630 STF

A ENTIDADE DE CLASSE TEM LEGITIMAÇÃO PARA O

MANDADO DE SEGURANÇA AINDA QUANDO A PRETENSÃO

VEICULADA INTERESSE APENAS A UMA PARTE DA

RESPECTIVA CATEGORIA.



LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta

de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos

direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

“Curar” a síndrome da inefetividade das normas constitucionais.

(Lenza, Pedro, 15 ed. 2011, Saraiva)

STF: mesmos rito do mandado de segurança

(parág. Único do art. 24 da lei n. 8.038/90)



PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO 

a) Inviabilização do exercício de um direito ou liberdade

constitucional, ou prerrogativa inerente à nacionalidade, à

soberania e à cidadania, decorrente da falta de norma

regulamentadora e;

b) o transcurso de razoável prazo para a elaboração da norma

regulamentadora;

c) Norma de Eficácia Limitada.



Norma Constitucional de Eficácia Limitada;

Direito Exercício

OBS: A intenção não é criar o direito, mas sim

assegurar o exercício.

Art. 37 VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos

limites definidos em lei específica;



Eficácia

Aptidão da norma
para produzir os
efeitos que lhe
são próprios

Efetividade 

Produção concreta
dos fins para os
quais a norma foi
criada.*

Nem toda norma
da Constituição
possui efetividade,
mas, toda norma
constitucional tem
eficácia, ainda que
de forma limitada.

Eficácia x Efetividade
(Fonte: Marcelo Novelino)



TIPOS DE EFICÁCIA

Eficácia positiva Eficácia negativa

Tem aptidão para ser

aplicada ao caso

concreto.

Consiste na aptidão da

norma para invalidar

outras normas que lhe

são contrárias.

* Essa eficácia negativa,

toda norma

constitucional tem.



• Concebido como

instrumento de controle

concreto ou incidental de

constitucionalidade da

omissão, voltada a tutela de

direitos subjetivos.

• Instrumento de controle

abstrato ou principal de

constitucionalidade da

omissão, empenhado na

defesa objetiva da

Constituição.



• 1. Tribunais Superiores:

artigos 102, I, “q” e II, “a”; 105,

I, “h”; e 121, parágrafo 4.°,

V. 2.

• Tribunais da Justiça

Estadual: artigos 125,

parágrafo 1°.

• Privativa do STF: art. 102,

I, “a”, CF/88.



• Qualquer sujeito de direito

que tenha seu direito previsto

constitucionalmente obstado

por omissão normativa:

indivíduos, grupos, partidos

políticos, organismos

sindicais, entidades de

classe, Ministério Público.

• Sujeitos enumerados pelo

artigo 103
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• Conforme a teoria da

resolutividade: resolver

concretamente a

situação de insegurança

criada pela omissão.

•Cientificar o Poder Legislativo do

seu estado de inércia;

ou

•Estabelecer prazo de 30 dias para

a Administração Pública emitir o ato

normativo integrador, sob pena de

responsabilidade.



TEORIAS

CONCRETISTA 

GERAL

INDIVIDUAL 

DIRETA 

INTERMEDIÁRIA

NÃO 
CONCRETISTA



PODER JUDICIÁRIO

EDITA

PODER LEGISLATIVO

EDITA

DECLARA

M
O
R
A

I
N
D
I
V
Í
D
U
O

P R O V O C A

ATÉ AGOSTO DE 2007 O STF ADOTAVA

MERA DECLARAÇÃO DA 
OMISSÃO LEGISLATIVA



TEORIA CONCRETISTA 
INDIVIDUAL 

CF, art. 5º § 1º LINDB Art. 4º 

Pressupostos 



Aplicação imediata 

N. de Eficácia 
Plena 

Aplicabilidade:

Direta e Imediata 

N. de Eficácia 
Contida 

Aplicabilidade:

Direta e Imediata 

N. de Eficácia 
Limitada

Aplicabilidade:

Indireta e 
Mediata 



ANALOGIA LEGIS ANALOGIA JURIS

Consiste na aplicação de

uma norma legal estabelecida

para uma situação afim, ao fato

pelo qual não há

regulamentação;

Implica recurso mais amplo,

baseia-se em um conjunto de

normas, ou seja, na ausência de

regra estabelecida para o

caso sub judice, o juiz recorre

aos princípios gerais do

direito.

LINDB, Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.



PODER JUDICIÁRIO

EDITA

PODER LEGISLATIVO

I
N
D
I
V
Í
D
U
O

P R O V O C A

Aplica o disposto no
Art. 57 Lei n.º 8.213/91

da Iniciativa Privada
no caso concreto.

30/08/2007 - Mandado de Injunção (MI) n.º 721, impetrado para viabilização do 

direito de aposentadoria especial, julgado com efeitos inter partes.

Servidor Público
(aposentadoria especial)

DECLARA

M
O
R
A

Enquanto o Poder
Legislativo não supre a
falta da
regulamentação



PODER JUDICIÁRIO

EDITA

PODER LEGISLATIVO

I
N
D
I
V
Í
D
U
O

P R O V O C A

Aplica no que couber 

os dispositivos da

Lei n.º 7.783/89 da

Iniciativa Privada

25/10/2007 - Mandados de Injunção (MI) n.º 670, n.º 708 e n.º 712, impetrados

para viabilização do direito de greve aos servidores públicos, julgados com

efeitos erga omnes.

DECLARA

M
O
R
A

Enquanto o Poder
Legislativo não supre
a falta da
regulamentação



Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as

atividades desenvolvidas pela Polícia Civil são análogas,

para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a

Constituição expressamente proíbe a greve (art. 142, § 3º,

IV)."

(STF - Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-5-2009,

Plenário, DJE de 25-9-2009.)



MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO

Segundo o STF os legitimados serão os mesmos do

Mandado de Segurança Coletivo (STF MI 20/DF rel. Min.

Celso de Mello 19.05.2004).



LEGITIMAÇÃO PASSIVA

REGRA: Poder Legislativo

EXCEÇÃO: Poder Executivo



ART 61 § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da

República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua

remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos

Territórios;



QUEM CONCEDE?

1) Supremo Tribunal Federal (arts. 102, I, q ; 102, II, a)

2) STJ (art. 105, I, h);

3) TSE (art. 121§ 4º)

4) TJ (art. 125§ 1º)

* Competência: definida conforme a autoridade

responsável pela edição da norma faltosa.



LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa,

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o

autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do

ônus da sucumbência;



EIO AMBIENTE

ORALIDADE ADMINISTRATIVA

Visa anular ato lesivo a:

ATRIMÔNIO

HISTÓRICO

PÚBLICO

CULTURAL

* Entidade em que o
Estado participe.



CONSIDERAÇÕES 

IMPORTANTES !!!

1) A ação popular pode ser preventiva ou repressiva;

2) Se o autor da ação popular dela desistir, o MP poderá,

entendendo presentes os devidos requisitos, dar-lhe

prosseguimento;

3) A ação popular constitui instrumento de democracia direta e

participação política.

4) A ação popular busca proteger a res pública, tendo por escopo

a tutela jurisdicional dos direitos difusos.



LEGITIMAÇÃO ATIVA  - MÁ FÉ 

• MÁ FÉ*

• ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

• CUSTAS JUDICIAIS

* comprovada alegada



LEGITIMAÇÃO PASSIVA

a) Todas as pessoas jurídicas, públicas e privadas, em nome das

quais foi praticado o ato ou contrato a ser anulado;

b) todas as autoridades, os funcionários e administradores que

houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado

pessoalmente o ato ou firmado o contrato a ser anulado, ou

que, por omissos, permitiram a lesão;

c) todos os beneficiários diretos do ato ou contrato ilegal.



COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO 

JUIZ FEDERAL Art. 109 IV CF

JUIZ DE DIREITO Competência residual



Constituição Federal

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em

detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de

suas entidades autárquicas ou empresas públicas,

excluídas as contravenções e ressalvada a competência da

Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;



EXCEÇÃO DA COMPETÊNCIA DE PRIMEIRO GRAU

Art. 102. COMPETE AO STF, precipuamente, a guarda

da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, ORIGINARIAMENTE:

f) as causas e os CONFLITOS entre a UNIÃO E OS

ESTADOS, A UNIÃO E O DISTRITO FEDERAL, ou entre

uns e outros, inclusive as respectivas entidades da

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA;

n) a AÇÃO EM QUE TODOS OS MEMBROS DA

MAGISTRATURA sejam direta ou indiretamente

interessados, e aquela em que mais da metade dos

membros do tribunal de origem estejam impedidos ou

sejam direta ou indiretamenteinteressados;



Remédios 

Constitucionais
Conceito Considerações

HABEAS

CORPUS

 sempre que alguém sofrer

(HC Repressivo) ou se achar

ameaçado de sofrer (HC

Preventivo) violência ou coação

em sua liberdade de

locomoção, por ilegalidade ou

abuso de poder.

pode sem impetrado

pela própria pessoa,

por menor ou por

estrangeiro.

a propositura da ação é

gratuita;



Remédios 

Constitucionais
Conceito Considerações

HABEAS DATA

 para assegurar o conhecimento

de informações relativas à pessoa

do impetrante, constante de registro

ou banco de dados de entidades

governamentais ou de caráter

público;

 serve também para retificação

de dados, quando NÃO se prefira

fazê-lo por processo sigiloso,

judicial ou administrativo.

 a propositura da ação

é gratuita;

 é uma ação

personalíssima



Remédios 

Constitucionais
Conceito Considerações

MANDADO DE

SEGURANÇA

 para proteger direito líquido

e certo não amparado por HC

ou HD, quando o responsável

pela ilegalidade ou abuso de

poder for autoridade pública ou

agente de pessoa jurídica no

exercício de atribuições do

Poder Público.

 Líquido e Certo: o

direito não desperta

dúvidas, está isento de

obscuridades.

 qualquer pessoa

física ou jurídica pode

impetrar, mas somente

através de advogado.



Remédios 

Constitucionais
Conceito Considerações

MANDADO DE 

INJUNÇÃO 

COLETIVO

Fruto de interpretação da

doutrina e Jurisprudência.

Os impetrantes são os

mesmos do Mandado de

Segurança Coletivo (art.

5°, LXX)

AÇÃO POPULAR

 visa a anulação ou à

declaração de nulidade de atos

lesivos ao: Patrimônio Público, à

moralidade Administrativa, ao

Meio Ambiente, ao Patrimônio

Histórico e Cultural.

 a propositura cabe a

qualquer cidadão

(brasileiro) no exercício

de seus direitos políticos.



AÇÃO POPULAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CONCEITO

Ação Constitucional que visa a 

tutela do patrimônio público ou 

da entidade que o Estado 

participe, da moralidade 

administrativa, do meio ambiente 

e do patrimônio histórico cultural.

Instrumento processual criado 

pela L. 7.347/85 para se postular 

a tutela jurisdicional dos 

interesses transindividuais.

FINALIDADE

O Interesse defendido na ação é 

o da coletividade visando a 

prevenção ou correção de 

nulidade de ato lesivo concreto 

ou abstrato.

O Interesse defendido na ação é 

o da proteção jurisdicional ao 

meio ambiente; consumidor; bens 

e direitos, bem como a defesa da 

ordem econômica.



AÇÃO POPULAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA

OBJETO

Ato administrativo ilegal ou 

imoral lesivo à coletividade. 

Lei ou ato normativo 

inconstitucional, ou ato 

administrativo ilegal lesivo à 

coletividade.

SUJEITO 

ATIVO

Qualquer cidadão no gozo 

de seus direitos políticos.

O Ministério Público, as 

pessoas jurídicas de direito 

público interno, entidades 

paraestatais com 

personalidade jurídica e as 

associações civis constituídas 

a mais de um ano.



AÇÃO POPULAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA

SUJEITO 

PASSIVO

Entidades e agentes 

administrativos que, por ação 

ou omissão, praticaram ou se 

beneficiaram do ato 

impugnado.

Todos os responsáveis pelas 

situações ou fatos ensejadores 

da ação, sejam pessoas físicas 

ou jurídicas, inclusive as estatais, 

autarquias ou paraestatais.

COMPETÊNCIA

Em regra é da Justiça Comum 

de Primeiro Grau. Se houver 

interesse da União será de 

competência da Justiça 

Federal.

Em regra é da Justiça Comum de 

Primeiro Grau. Se houver 

interesse da União será de 

competência da Justiça Federal.



AÇÃO POPULAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA

PROCEDIMENTO

Rito Ordinário do 

Processo Civil pátrio.

Pode ser proposta 

subsidiariamente sob o 

rito ordinário ou sumário 

do processo civil pátrio.

SENTENÇA

O ente terá que corrigir o 

ato voltando ao estado 

anterior, se não for 

possível, responderá 

patrimonialmente pelos 

danos causados. 

O ente terá que corrigir o 

ato voltando ao estado 

anterior, se não for 

possível, responderá 

patrimonialmente pelos 

danos causados. 



AÇÃO POPULAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA

RECURSOS

São cabíveis todos os 

recursos admitidos no 

processo civil pátrio, 

porém somente com 

efeito devolutivo.

São cabíveis todos os 

recursos admitidos no 

processo civil pátrio. 

Caberá efeito 

suspensivo na intenção 

de evitar efeitos 

irreparáveis à parte, 

tendo ainda o efeito 

devolutivo.


