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Constitucional da Universidade Federal da

Bahia (UFBA) e da Faculdade Baiana de Direito.

Gabriel Marques



Representa o documento central que serve de guia de

interpretação para toda e qualquer outra legislação no

Brasil.  É na Constituição que poderemos encontrar quais

são os nossos direitos e garantias fundamentais, assim

como quais são os limites e características dos Poderes

que existem em nosso País.

Contudo, mesmo tendo tanta importância, sequer

conhecemos a nossa Constituição. Salvo raras exceções,

tão importante documento, promulgado no dia 5 de

outubro de 1988, apenas é conhecido por certos

estudantes de Direito ou então por curiosos sobre o

assunto. Trata-se de um absurdo paradoxo: conhecemos

muito pouco um documento tão essencial.

Este material surgiu com o intuito de colaborar para, ao

menos, tentar reduzir essa lacuna. Trata-se do pequeno

A Constituição Federal é a mais
importante de todas as leis.
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l ivro “Constituição Popular”, que tem por finalidade

disseminar, para o público em geral e de forma gratuita,

algumas das garantias fundamentais mais práticas e

interessantes que a Constituição possui e que podem ser

concretamente usadas para proteger os nossos direitos

fundamentais.

Além disso, temos por objetivo garantir o que já diz a

própria Constituição, no artigo 64 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias : nele consta a determinação

de que

Como o texto completo da Constituição de 1988 é bem

extenso – possui mais de 300 artigos – e ainda tem sido

alvo de constantes Emendas Constitucionais, fizemos uma

opção didática em prol de privilegiar a análise da parte

mais cívica da Constituição: as nossas garantias

fundamentais, descritas nos incisos LXVIII a LXXIII do

artigo 5º da Constituição, e que correspondem às

seguintes: Habeas Corpus; Mandado de Segurança;

Mandado de Injunção; Habeas Data; e Ação Popular.

Também acrescentamos a Ação Civil Pública, prevista

pelo artigo 129, III ,  da Constituição, tendo em vista a sua

profunda semelhança com a ação popular. Além disso,

tivemos a preocupação de explicar a função da

Defensoria Pública, do Ministério Público e da Advocacia,

assim como dos Serviços de Apoio Jurídico, importantes

canais de acesso à Justiça. 

o Brasil deve se preocupar, justamente, com a
criação de uma edição popular da
Constituição, a ser distribuída para
instituições representativas da comunidade.
A intenção, desde 1988, já era a de fazer com
que o conhecimento sobre a Constituição
fosse mais efetivo, certamente com o objetivo
de ampliar a sua proteção.

1
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Desde logo, uma sugestão é valiosa para uma melhor

compreensão: o acesso ao conteúdo integral e gratuito da

Constituição pode ser feito no site do Planalto, no qual o

texto encontra-se constantemente atualizado e todos os

dispositivos citados podem ser lidos com facilidade .

Portanto, o leitor encontrará nesta Constituição Popular,

em uma linguagem propositadamente simples e mais

acessível, as principais características das ferramentas

que podem ser util izadas para garantir direitos.

Procuramos, ao máximo, simplificar os termos jurídicos,

com o intuito de torná-los mais compreensíveis pelo

público não especializado.

Além do cuidado linguístico, também procuramos enfatizar

a análise de uma parte mais prática e visível da

Constituição, frequentemente violada no cotidiano dos

brasileiros. Alguns estudiosos preferem chamá-las de

remédios constitucionais: partem da ideia de que são

tratamentos eficazes contra as doenças que atingem a

nossa cidadania.

Sabemos, contudo, que ainda temos um longo trajeto para

que haja mais coerência entre o discurso constitucional e

a realidade, profundamente marcada pela violência,

desigualdade, autoritarismo e os mais diversos tipos de

preconceito, racismo e opressão. Este livro é um esforço

em prol de um País mais cidadão.

Afinal, o Brasil dos nossos sonhos passa pela efetivação

das promessas constitucionais.

Conhecê-las é o primeiro passo.

Excelente leitura!

 
 Salvador-Paris, Dia de Iemanjá, 2 de fevereiro de 2021 .
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01.

Habeas Corpus
Proteção da liberdade de
locomoção

Rafael Peixoto

Graduado em Direito pela

Universidade Federal da Bahia.

Rafael Peixoto



 A liberdade de locomoção1.
A liberdade de locomoção está prevista na Constituição

Federal de 1988 (CRFB/88) como um direito fundamental,

conforme dispõe o artigo 5º, inciso XV, ou seja, todas as

pessoas são livres para deslocar-se dentro do território

brasileiro em tempos de paz. Essa liberdade abrange “o

direito de ir e vir (viajar e migrar) e de ficar e de

permanecer, sem necessidade de autorização” .

O próprio texto constitucional estabelece também que

ninguém pode ser privado de sua liberdade sem o devido

julgamento (Art. 5º, LIV, CRFB/88), sendo a prisão admitida

somente se autorizada por ordem escrita e fundamentada

de um juiz ou em situações onde a pessoa é flagrada

cometendo ou logo após cometer um crime (Art. 5º, LXI,

CRFB/88).

3
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O Habeas Corpus é uma ação constitucional destinada à

proteção da liberdade de locomoção. Por meio dela,

busca-se garantir que o indivíduo não tenha o seu direito

de ir e vir restringido de forma ilegal ou por abuso de

poder, conforme prevê o artigo 5º, inciso LXVIII,  da

Constituição Federal. A expressão Habeas Corpus tem

origem no latim e significa “que tenhas teu corpo”  .  

3. Quando o Habeas Corpus pode ser
utilizado? 
O Habeas Corpus poderá ser util izado para restabelecer a

liberdade de um indivíduo que teve o seu direito de ir e vir

violado por ilegalidade ou abuso de poder, bem como para

evitar que uma ameaça à liberdade de alguém seja

consumada. No primeiro caso, esse remédio

constitucional é classificado como liberatório (l ibertar

aquele que se encontra preso); já no segundo é

denominado preventivo (impedir que uma ameaça de

restrição ilegal ao direito de ir e vir de uma pessoa seja

concretizada)  .

2. O que é o Habeas Corpus? 

4. Partes envolvidas no Habeas Corpus

É a pessoa que teve sua liberdade restringida de forma

ilegal ou mediante abuso de poder, bem como aquele que

tem seu direito de locomoção ameaçado.

Paciente:

Impetrante:
É aquele que ingressa com a ação perante o Poder

Judiciário, ou seja, quem leva o caso para ser analisado

pela Justiça. O Habeas Corpus pode ser impetrado por

qualquer pessoa, não sendo necessária a participação de

um advogado para o ato. É válido destacar que a própria

4
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pessoa que teve sua liberdade restringida pode impetrar o

Habeas Corpus em seu favor, situação na qual figurará

como paciente e impetrante, simultaneamente.

É aquele que praticou o ato ilegal violando a liberdade de

locomoção do paciente. Em regra, os atos que implicam

em restrição no direito de ir e vir são praticados por

autoridades ligadas ao Poder Público. Porém, é possível

que o Habeas Corpus seja impetrado contra ato de um

particular  como, por exemplo, em casos em que pessoas

com supostos distúrbios psicológicos ou dependência

química são internadas contra sua vontade, ou até mesmo

idosos internados por familiares em clínicas geriátricas . É

válido lembrar, contudo, que quando a ilegalidade da

conduta for evidente e envolver particulares, na maioria

das vezes, a mera comunicação do fato à polícia pode

resolver a questão  .

Esse remédio constitucional encontra-se regulamentado

entre os artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal

brasileiro, possuindo algumas peculiaridades no que diz

respeito ao seu procedimento, uma vez que dispensa

maiores formalidades. Isso ocorre com o intuito de

garantir que situações de violação ao direito de ir e vir

sejam conhecidas pelo Poder Judiciário e analisadas de

forma rápida.

Visando facilitar o acesso à justiça em relação aos casos

de restrição ilegal ao direito de locomoção, o texto

constitucional estabeleceu que o Habeas Corpus é uma

ação gratuita (Art. 5º, LXXVII, CRFB/88), ou seja, não será

preciso que o impetrante pague custas processuais para

se util izar desse remédio constitucional.

5. Aspectos formais e peculiaridades do
Habeas Corpus

Autoridade coatora ou Coator:

6
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O formalismo típico do meio jurídico também é reduzido

quando se trata de Habeas Corpus. Nesse sentido, é

possível apontar, por exemplo, casos de Habeas Corpus

escritos à mão, um em folha de papel higiênico  e outro em

um lençol , ambos impetrados por indivíduos que se

encontravam presos em penitenciárias.

Como já foi dito, não é necessária a intervenção de

advogado para a impetração deste remédio, sendo que o

artigo 654, §1º, do Código de Processo Penal estabelece

apenas que a petição deve conter o nome do paciente e

da autoridade coatora; a “declaração da espécie de

constrangimento ou, em caso de simples ameaça de

coação, as razões em que funda o seu temor”; a indicação

da residência do impetrante, bem como sua assinatura.

Diante da importância da liberdade de locomoção, o

próprio Código de Processo Penal possibilita que os juízes

expeçam de ofício a ordem de Habeas Corpus, caso

constatem, durante um processo, que alguém teve ou

corre o risco de ter seu direito de ir e vir i legalmente

restringido. Em outras palavras, o próprio juiz pode

determinar que alguém seja posto em liberdade,

independentemente da existência de pedido por parte do

paciente, caso verifique a existência de uma prisão ilegal

ao longo do processo.

Tendo em vista a urgência da medida, o Habeas
Corpus não permite dilação probatória, ou seja,
não será possível a produção de provas durante
a tramitação da ação. Dessa forma, é necessário
que a prova seja pré-constituída, já existente no
momento em que o Habeas Corpus é impetrado.
É nesse contexto que, considerando as
peculiaridades da ação e sua finalidade de
proteger a liberdade individual, o Habeas Corpus
é também apelidado de “remédio heroico”  .

9
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02.

Mandado de Segurança
Garantia de direito líquido e certo

Rachel Vaz

Graduada em Direito pela Universidade

Federal da Bahia (UFBA).

Rachel Vaz 

Lohana CavalcantiLohana Cavalcanti

Graduada em Direito pela Universidade

Federal da Bahia (UFBA).



O Mandado de Segurança é uma ação constitucional,

conhecida também como remédio constitucional, para

resguardar um direito certo e líquido.  Os remédios

constitucionais são assim denominados porque permitem

ao cidadão provocar a intervenção das autoridades

competentes, de modo a reparar prejuízo de direitos e

interesses individuais ou coletivos em decorrência de

ilegalidades ou abuso de poder.  Direitos certos e líquidos,

por sua vez, são aqueles que tem a sua existência

manifesta, sendo, portanto, facilmente demonstrados.

 O que é1.

2. Quando pode ser utilizado
Poderá ser manejado um Mandado de Segurança para

proteger direito individual ou coletivo. Caberá quando se

pretenda proteger um direito já lesado, ou assegurá-lo

16



Aquele que impetra o Mandado de Segurança é chamado

de autor. Pode ser util izado por pessoa física, pessoa

jurídica, órgãos públicos com capacidade processual

(como por exemplo, a chefia do Ministério Público e a

presidência do Tribunal), ou por universalidade

reconhecida por lei (como o condomínio e o espólio). Essa

ação pode ser promovida por alguém sozinho, ou ainda em

3. Por quem pode ser utilizado

quando esteja ameaçado de lesão, tendo como objetivo

que se invalidem os atos de autoridade ou que haja

supressão das omissões geradoras desta situação.

Quando se referir a ilegalidade ou abuso já ocorridos, será

conhecido como mandado de segurança repressivo. Será

preventivo o Mandado de Segurança, por sua vez, quando

se pretender evitar a ocorrência de possibilidade de lesão

concreta. Neste último caso, quem impetrar o mandado de

segurança preventivo deverá demonstrar o justo receio de

lesão ao seu direito.

O direito que se busca assegurar deverá ser líquido
e certo (ou seja, pronto para ser exercido quando
se propõe a ação, por estar delimitada a sua
extensão e clara a sua existência), e em relação ao
qual não caiba Habeas Corpus ou Habeas Data.
Logo, o Mandado de Segurança se destina à
proteção de todos os direitos fundamentais, exceto
o de liberdade de locomoção e de informação
pessoal, por serem estes os respectivos objetos
das duas ações referidas acima.

O prazo para que seja impetrado um Mandado de

Segurança é de 120 dias, devendo esse prazo ter a sua

contagem iniciada a partir da data na qual o indivíduo tem

ciência do ato que lesa ou ameaça o seu direito líquido e

certo. 

17



em seu nome junto ao de outras pessoas, quando a

ameaça ou violação por abuso de autoridade disser

respeito a um direito individual.

Além da previsão constitucional do Mandado de

Segurança na modalidade individual (art. 5º, LXIX), esta

ação foi prevista também na modalidade coletiva no texto

da Constituição Federal (art. 5º, LXX). 

A diferença entre o Mandado de Segurança coletivo e o

individual diz respeito principalmente a quem poderá ser

util izá-los. Relativamente ao coletivo, poderá ser proposto

por partido político com representação no Congresso

Nacional, e ainda por organizações sindicais, entidades de

classe, ou associações legalmente constituídas e em

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos

direitos e interesses dos seus membros ou associados.

4. Contra quem pode ser utilizado
A ação deverá ser manejada sempre que a violação ou

ameaça de violação de um direito se der em decorrência

de um ato de autoridade, de qualquer categoria e com as

mais variadas funções, chamada de autoridade coatora.

Essa autoridade será pública, em regra, ou particular

quando exercer atribuições delegadas pelo poder público.

Será responsável quando o ato for praticado

pessoalmente, ou ainda por outra pessoa em decorrência

de uma ordem.

Não poderá, no entanto, ser util izado o Mandado de

Segurança em relação aos administradores de empresas

públicas, sociedades de economia mista e

concessionárias de serviço público, em relação aos atos

de gestão praticados por estes. Atos de gestão são os

atos de administração e organização dessas entidades.

18



A parte ré no Mandado de Segurança não será a

autoridade coatora, ou seja, aquela que pratica o ato

ilegal, mas sim a pessoa jurídica à qual está vinculada.

  

 

O Mandado de Segurança está previsto no art. 5º, incisos

LXIX e LXX da Constituição Federal, e é disciplinado pela

Lei Federal nº 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).

Aplica-se subsidiariamente a esta ação (ou seja, de modo

complementar) a legislação referente ao processo civil .

O procedimento do Mandado de Segurança é

caracterizado pela sua simplicidade e rapidez, e, por esse

motivo, somente a prova documental e previamente

constituída é admitida. Vale dizer: para promover essa

ação o indivíduo deve apresentar um meio que evidencie a

existência do seu direito. 

O mandado de segurança cabe em relação atos ou

omissões administrativas que tenham lesado ou ameacem

lesar um direito líquido e certo, como já visto.

Contra a decisão judicial transitada em julgado - ou seja,

da qual não caiba mais recurso - e ainda quanto a leis e

atos normativos (exceto quando produzam efeitos

concretos individualizados que lesem o direito do sujeito)

não será possível util izar o mandado de segurança.

5. Peculiaridades

  

 

  

 

 

Para saber onde impetrar o Mandado de Segurança, é

necessário verificar se a autoridade que pratica o ato

responsável pela lesão ao direito que se procura proteger

é municipal, estadual ou federal. Por exemplo, se um

Secretário de Educação do Município pratica o ato

questionado, o mandado de segurança deverá ser

direcionado à Justiça Estadual.

6. Onde deve ser impetrado

19



   

 

 

Para entrar com um Mandado de Segurança, a petição

que inicia o processo deve vir com duas vias, e já com os

documentos que comprovem que o direito que se deseja

assegurar é líquido e certo, como já se tratou. 

Não é possível juntar provas depois que o
processo se iniciou. No entanto, se a prova
for necessária, mas o indivíduo não tinha
acesso a ela quando ingressou com o
Mandado de Segurança, pois a autoridade
que possuía a prova se recusou a fornecê-la,
será possível essa juntada posterior de
provas.

A petição deve indicar também quem está ingressando

com a ação, quem é a autoridade que está a lesar direito

do indivíduo, e a qual pessoa jurídica ela está vinculada. 

O juiz, então, dará a ambos a oportunidade de se

manifestarem, e posteriormente decidirá se deve haver ou

não suspensão do ato que ensejou a propositura do

Mandado, a fim de assegurar o direito buscado por aquele

que entrou com o pedido. 

7. Procedimento

12
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03.

Mandado de Injunção
Exercício de direito obstado por
omissão legal

Rodrigo Rara

Graduado em Direito pela Universidade

Federal da Bahia (UFBA).

Rodrigo Rara



No caso do Brasil,  ela confere uma ampla gama de

prerrogativas aos seus cidadãos. Entretanto, alguns

desses direitos, para serem plenamente exercidos,

necessitam de uma prévia regulamentação legal, isto é, de

lei posterior que regulamente seu exercício. Sem esse tipo

de regulação, o cidadão pode ficar desassistido no

momento de exigir o cumprimento das leis e das normas

que lhe protegem contra arbitrariedades. Há vários

exemplos de direitos que precisam de regulamentação

prévia para serem exercidos, e entre eles estão o direito 

 ao voto, à aposentadoria, ao acesso à Justiça, à

proteção  da propriedade etc.

A Constituição Federal é um conjunto de
normas que reconhece direitos e
determina como deve funcionar um 
 país.

22



A princípio, isso quer dizer que se as leis não definirem

como alguém pode votar ou quando pode se aposentar,

então o exercício do direito à aposentadoria ou ao voto

fica impossibilitado. 

Em geral, os direitos constitucionais já estão

regulamentados. Por isso é que qualquer um hoje pode

saber, se quiser, quando acontecem as eleições ou

quando pode se aposentar. Contudo, algumas situações

importantes não foram ainda estudadas pelas leis

nacionais e, quando isso ocorre, a Constituição proíbe que

o cidadão fique impossibilitado de exercer os seus

poderes. Ou seja, se o Poder Legislativo ainda não editou

uma lei para regulamentar um direito importante do povo,

não pode a Justiça negar-lhe esse direito.

Desse modo, se um cidadão precisar de algum direito

constitucional que ainda não foi regulado por lei, o Poder

Judiciário terá de reconhecê-lo e proteger o brasileiro,

mesmo que as leis falem algo sobre a sua situação. Mas,

para que isso aconteça, é preciso uma importante ação

judicial: o Mandado de Injunção. 

Essa ação, regulamentada pela Lei nº 13.300/2016,

objetiva viabilizar o exercício de um direito que - em tese -

não poderia ser usufruído pelo cidadão em razão de

omissão legal. Exemplo: se o servidor público requer a

aposentadoria, mas inexiste lei que a regulamente, ele fica

sem o seu descanso? Não: cabe Mandado de Injunção.

É importante dizer que qualquer pessoa,
brasileira ou não, física (CPF) ou jurídica
(CNPJ), capaz ou incapaz, que possua um direito
que não pode ser exercido por falta de norma
regulamentadora, pode usar o mandado de
injunção. Neste caso, o Mandado de Injunção será
individual.

23



Podem também ingressar com a citada ação entes que

lidam com interesses coletivos, como partidos políticos e

sindicatos em funcionamento há pelo menos um ano e que

estejam conforme a lei. Nessa hipótese, o Mandado de

Injunção será coletivo. Sobre quem pode ser o ‘’réu’’ neste

caso, existe um entendimento forte no Judiciário de que só

sofre impetração do mandado de injunção a autoridade ou

órgão responsável por expedir a norma regulamentadora.

São exemplos destas autoridades: o Presidente da

República, o Congresso, a Assembleia Legislativa de seu

Estado e até um próprio Tribunal Superior. 

Geralmente, quem julga os Mandados de Injunção são os

Tribunais Superiores, a exemplo do STF, TSE etc. Também

podem ser julgados por outros órgãos da Justiça, tais

como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a Justiça do

Trabalho. Se for aceito o mandado de injunção, o

Judiciário vai reconhecer que existe, de fato, uma

omissão, estabelecendo uma ‘’norma’’ para resolver o

problema concreto do cidadão, norma esta que passa a

valer para todos os casos iguais, enquanto se espera que

o legislador faça sua parte. 

A Lei de 2016 regulou esse processo basicamente da

seguinte forma: o órgão que deveria fazer a

regulamentação cuja ausência de regras é questionada

terá dez dias para apresentar informações. Após esse

prazo, o Ministério Público terá mais dez dias para opinar

e, então, o Juiz deverá decidir. O objetivo foi justamente

deixar a concessão destes direitos mais simples e fácil de

ser alcançada pelo cidadão afetado.

É bom salientar que não cabe Mandado de Injunção
quando existe uma lei regulamentando e que precisa ser
modificada; quando a norma depender de interpretação; e
quando a lei que regulamenta supostamente não tiver
amparo constitucional. Nestas situações, cabem outras
ações constitucionais.

24



04.

Habeas Data
Acesso, correção e atualização
de dados

Mirela Gonçalves Portugal

Mestranda em Direito pela Universidade Federal

da Bahia (UFBA), graduada em Comunicação

Social com Habilitação em Jornalismo e em

Direito, ambas pela Universidade Federal da

Bahia (UFBA).

Paulo Henrique Castro

Graduado em Administração e em Direito,

ambos pela Universidade Federal da Bahia

(UFBA).

Mirela Gonçalves Portugal

Paulo Henrique Castro



Por isso, parece até uma contradição ter de exigir na

justiça o direito de acessar, corrigir ou atualizar dados -

ainda mais quando eles falam sobre você. O cenário,

contudo, não é tão raro quanto se imagina à primeira

vista. Quer um exemplo? Você precisa comprar uma roupa

no shopping, e, depois de muita insistência, resolve fazer o 

Vivemos na sociedade da informação.
Com a evolução da tecnologia, nunca se
produziu tanto conhecimento quanto
hoje em dia, quando todos os dados do
mundo estão disponíveis na internet ao
alcance dos dedos por meio dos
smartphones. 
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cartão de crédito da loja. Descobre, então, que seu nome

está “sujo”. Sem saber o motivo da negativação, procura o

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), que, erroneamente,

se nega a prestar os devidos esclarecimentos. Nessa

mesma linha, imagine alguém que tenha se atrapalhado

com as contas, o que resultou numa justa negativação.

Após pagar a dívida, passado certo tempo, a pessoa

descobre que seu nome permanece negativado nos

órgãos de proteção ao crédito. O que fazer? 

Essas necessidades são tão frequentes que a Constituição

de 1988 prevê um instrumento para facilitar os pedidos do

cidadão: o Habeas Data. No Brasil,  a ação surgiu da

inspiração recebida das legislações de Portugal, Espanha

e Estados Unidos, que desde a década de 70

desenvolveram instrumentos semelhantes. O nome deste

Remédio Constitucional vem do latim e remete à ideia de

liberação de dados.

Isso acontece porque, como ordena nossa
Constituição (Art. 5º, XIV) e a Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527/2011), todos devem
ter protegida a sua liberdade à informação,
especialmente no que se refere à sua própria
pessoa em registros ou bancos de dados
públicos de órgãos estatais, ou mesmo
entidades privadas que prestam serviços de
caráter público. Essas entidades guardam
informações não sigilosas, ou seja, que podem
ser transmitidas a terceiros. Em geral, tais
empresas prestam serviços comerciais, como o
SPC ou os serviços de mala-direta.

Tal como o Habeas Corpus, o Habeas Data é gratuito. A

ação poderá ser ajuizada por qualquer pessoa física,

brasileira ou estrangeira, e até mesmo por pessoa jurídica

(modo como o Direito nomeia algumas instituições, como

as empresas).  
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É qualquer informação que pode ser pedida por um

Habeas Data? Não. Ele somente pode ser impetrado

diante da negativa da autoridade administrativa de

fornecimento, correção ou explicação acerca das

informações solicitadas. Mas somente o titular das

informações pode fazer esse pedido. Importante! O

habeas data não é cabível para obter informações sobre

terceiros!

Outro fator importante é que o cidadão que deseje ajuizar

um Habeas Data necessita da intermediação de um

advogado. A ação não pode ser feita diretamente pelo

titular, precisando da assistência jurídica especializada

para ser aceita.

Todo o funcionamento do Habeas Data está explicado em

uma lei feita especialmente para esclarecer sua operação:

a Lei nº 9.507/1997. Esta Lei explica que, antes de mais

nada, o titular das informações deve apresentar o seu

requerimento de fornecimento de dados ao órgão que os

detém. Este órgão tem até 48 horas para aceitar ou negar

o pedido. A decisão deve chegar ao titular em até 24

horas. Caso o pedido tenha sido aceito, o órgão agenda

data e horário com o titular para a divulgação das

informações. Caso o pedido tenha sido recusado, cabe o

habeas data.

Bom frisar que é válido também para acrescentar dados,
sabendo-se alguma informação pessoal errada,
incompleta ou imprecisa, ou atualizar dados pessoais
nesses registros ou bancos de dados públicos. Nestes
casos, o Habeas Data é cabível se a entidade se recusar
explicitamente a fornecer a informação ou não a prestar
no prazo de 10 dias. Ou então, caso a entidade nem
retifique nem acrescente a informação devida,
explicitamente ou no prazo de 15 dias após solicitação.

28



Em primeiro lugar, o titular das informações, com auxílio

de um advogado, deve entrar com uma petição inicial,

conforme as orientações do Código de Processo Civil (Lei

nº 13.105/15), em duas vias. 

A comprovação de que houve recusa na entrega dos

dados deve ser incluída no processo. Em seguida, o órgão

que tem o domínio dos dados recebe prazo de 10 dias

para responder ao processo. O Ministério Público tem 5

dias para se manifestar, e então o Juiz tem prazo de mais

5 dias para dar a sentença.

Assim, com o Habeas Data você garante o direito de

acessar, corrigir ou atualizar alguma informação pessoal.

Caso queira obter certidões, mesmo dessas informações,

a via adequada será o Mandado de Segurança  .

Uma vez tendo os pré-requisitos
para entrar com um Habeas Data,

o que fazer?

13
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Isso significa que não é o meio adequado para defender

interesses pessoais ou de algum grupo em particular.  Se

você é pessoa física, brasileiro (nato ou naturalizado) e

está em dia com a Justiça Eleitoral, a Constituição Federal

lhe garante o poder de acionar a justiça para anular

qualquer ato que provoque danos ao patrimônio do povo,

à moralidade do serviço público, ao meio ambiente e

também ao patrimônio histórico cultural. Assim, se você

perceber na sua cidade, no seu Estado ou em qualquer

Prevista no art. 5°, LXXIII da
Constituição brasileira, a Ação Popular
é um instrumento à sua disposição,
cidadão brasileiro, para fiscalizar e
proteger interesses coletivos.
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lugar no seu país, que pessoas, empresas, servidores

públicos ou políticos estão agindo de forma prejudicial aos

interesses do povo, saiba que lhe é dada a legitimidade de

ir ao fórum da justiça mais próximo, acompanhado de um

advogado, e informar que está entrando com uma Ação

Popular. Basta apresentar os documentos pessoais e o

seu título de eleitor!

Igualmente, tomando conhecimento ou percebendo que

algum servidor público ou político está corrompendo os

interesses do povo ao usar o cargo ou mandato para

favorecer pessoas ou prejudicar alguém sem motivo justo,

também lhe é garantido o poder de entrar com Ação

Popular para impedir essa imoralidade administrativa,

porque é também interesse do povo que todos os

cidadãos sejam tratados de forma igual e conforme a lei.

Situação idêntica será também, por exemplo, ao se

verificar que estão desmatando ilegalmente florestas,

destruindo nascentes ou poluindo rios. Não é mais preciso

falar o que a Constituição lhe garante fazer enquanto

cidadão: você simplesmente já sabe que pode ajuizar uma

Ação Popular!

Lembre-se que violar a lei e a Constituição é uma "doença"

civil izatória, pois atenta contra o espírito da cidadania,

que é um fundamento da República.  Justamente por isso

Nesse sentido, se um dia, por exemplo, o
Prefeito da sua cidade, perto do final do
mandato, estiver gastando ou gastou o dinheiro
do povo com o intuito de prejudicar a
administração do novo Prefeito eleito, lembre-
se de que você, sozinho, tem o poder de usar a
justiça para impedir ou até mesmo corrigir
esses atos nocivos contra o patrimônio público,
forçando que o dinheiro volte para os cofres da
prefeitura. Não é muito interessante?!
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que se diz que a Ação Popular é um remédio

constitucional: porque é uma poderosa garantia cidadã

que mune qualquer sujeito, no pleno gozo dos direitos

 políticos, da capacidade de proteger os interesses da

coletividade e lutar contra aqueles que agem causando

danos ao patrimônio público ou violando a lei com

interesses particulares "doentios".

Agora preste atenção: a Ação Popular é um instrumento

jurídico previsto na Constituição com o intuito de partilhar

entre os cidadãos a responsabilidade pela coisa pública.

Por isso ela empodera cada brasileiro a fim de proteger

exclusivamente legítimos direitos coletivos, e não para

defender interesses pessoais ou particulares. Afinal, a

ação popular é uma verdadeira arma democrática para

tutelar os interesses do povo, ou seja, a vontade da

maioria refletida na lei e na Constituição.

E o melhor: quando você está provocando a justiça de boa-
fé, isto é, para defender os interesses do povo e os direitos
coletivos, saiba que sairá tudo de graça, sem despesa
nenhuma! Não é uma maravilha? 

Mas, ao contrário, se alguém entra com uma Ação Popular

para tão somente prejudicar inimigos ou frustrar outras

pessoas sem motivo justo (que com toda certeza não vai

ser o seu caso), ficará obrigado a pagar todas as custas

processuais, podendo inclusive sofrer um processo depois

para pagar indenização. Ou seja, se ficar comprovada, a

má-fé custará muito caro!

Então, agora que você já sabe o que é e para que serve a

Ação Popular, fique atento! Seja um verdadeiro cidadão e

defenda o patrimônio público, a moralidade

administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico

cultural!
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A partir do momento em que a sociedade tornou-se mais

complexa, houve o desenvolvimento de conflitos não só

individuais, mas que afetam uma pluralidade de sujeitos,

ensejando o surgimento de ações para resolução desses

conflitos. Desse modo, foram reconhecidos os direitos

transindividuais, ou seja, aqueles que ultrapassam a

esfera individual, desenvolvendo-se na ordem coletiva.

A parte boa de tudo isso é que a partir de hoje você sabe

o que fazer diante daquelas situações...  E a parte ruim é

que você nunca mais na sua vida vai poder dizer que não

pode fazer nada para proteger a coisa pública e defender

os interesses do povo e os direitos coletivos. A nação

brasileira está contando com você!

1. Direitos transindividuais

Os direitos transindividuais se dividem em
difusos e coletivos em sentido estrito. No
primeiro caso, temos aqueles direitos que são
"de todos", cuja titularidade não é específica de
um grupo ou pessoa, como ocorre com o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à
segurança pública, à proteção do patrimônio
histórico, cultural, artístico e paisagístico.
Afinal, são direitos da sociedade como um todo,
portanto, difusos.
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Já os direitos estritamente coletivos são titularizados por

grupos ou classes específicas, como idosos, crianças,

grávidas, funcionários públicos, eleitores ou pessoas que

possuem uma determinada doença. O direito de

estacionar em vagas preferenciais, por exemplo, é um

direito coletivo das grávidas e das pessoas com

deficiência física. Há, ainda, os interesses individuais

homogêneos, que apesar de serem titularizados



individualmente pelas pessoas, podem ser tutelados de

forma coletiva. É o que ocorre, por exemplo, com os

aprovados dentro do número de vagas previsto no edital

de um concurso público: cada um dos aprovados tem o

seu respectivo direito subjetivo à nomeação, porém, todos

os aprovados podem, de forma conjunta, requerer

judicialmente as nomeações.

O mesmo ocorre com as vítimas de um atraso ou acidente

de ônibus: cada uma tem o seu próprio direito à

indenização, que poderá ser requerido de forma conjunta,

com todos os titulares figurando como coautores de um

mesmo processo. Nesse caso, a ação coletiva se justifica

pela oportunidade de acesso à justiça, economia

processual e isonomia, já que o resultado alcança várias

pessoas em uma única vez e há uma decisão idêntica para

seus interesses individuais.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor , os direitos

ou interesses coletivos são compreendidos como aqueles

transindividuais de caráter indivisível, titularizados por um

grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou

com a parte contrária por uma relação jurídica base.

Desta maneira, são características desses direitos a

indivisibilidade, ou seja, apenas autorizam a tutela

coletiva, uma vez que, o dano de um indivíduo será o dano

de um conjunto de pessoas.

35
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Outra peculiaridade dos direitos coletivos é que os sujeitos

são determináveis por grupos ou classes, pois há uma

relação jurídica entre eles, como por exemplo alguma

situação que só afeta professores ou trabalhadores de

uma empresa. Por conseguinte, a Ação Popular é um

modo de defender os interesses transindividuais, de

natureza difusa, por meio de um processo coletivo.

A Ação Popular está prevista na Constituição Federal de

1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIII,  e é considerada um

remédio constitucional que visa defender espécies de

direitos difusos, como o de anular ato lesivo ao patrimônio

público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente,

ou ao patrimônio histórico ou cultural, podendo ser

proposta por qualquer cidadão. 

  2. Especificidades da Ação Popular

  2.1 Polo Ativo

A parte legítima para ajuizar a Ação Popular é o cidadão

que está regular com suas obrigações eleitorais, ou seja,

aquele brasileiro que tenha título eleitoral e certidão de

quitação eleitoral. Significa dizer que um indivíduo com ao

menos 16 anos e capacidade eleitoral será capaz de

propor ação popular.

Além disso, a pessoa jurídica não pode ajuizar a referida

ação. O Ministério Público não está legitimado a promover

a Ação Popular. Contudo, caso haja a desistência de quem

propôs a ação, ele deve assumir o seu lugar e dar

continuidade ao processo.
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A competência para a Ação Popular é estabelecida de

acordo com o ato que se planeja anular. Assim, o juiz que

é habilitado para conhecer da ação, processá-la e julgá-

la, será aquele que, conforme a organização judiciária de

cada Estado, o for para as causas que interessam à

União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.

Significa dizer que se houver interesse da União, a

competência é da Justiça Federal, e, nos outros casos, é

competente foro estadual, geralmente na Vara da

Fazenda Pública, seguindo a organização judiciária do

Estado. De outro modo, nos casos em que haja

simultaneamente a União e a qualquer outra pessoa ou

entidade, a competência estará resguardada ao juiz da

Justiça Federal, e, do mesmo modo, quando interessar

simultaneamente ao Estado e ao Município, será

competente o jurisdicionado dos litígios do Estado.

   2.3. Competência 

Segundo o artigo 6º da Lei, há três réus, sendo eles

pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no

art. 1º, autoridades, administradores e funcionários que

tenham ligação com o ato impugnado, ou que, por

omissão, deram oportunidade à lesão, e beneficiários

diretos.

  2.2 Polo passivo

De acordo com esse conceito, a ação popular pode ser

considerada uma ferramenta da democracia, tendo em

vista que possibilita ao cidadão a fiscalização dos atos de

seus governantes. Dessa forma, a ação popular permite

que uma pessoa proteja o interesse da coletividade.
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2.5. Sentença 

No caso de procedência do pedido do autor - ou seja,

quando autor tiver razão -, a sentença fará coisa julgada

erga omnes, o que significa dizer que alcançará outras

pessoas, e não só aquelas que fazem parte do processo.

Além disso, o réu condenado será responsabilizado pelo

ressarcimento dos honorários advocatícios e de outras

despesas comprovadas. Mas, se for improcedente por

falta de provas, qualquer cidadão poderá, mesmo com

idêntico fundamento, ajuizar nova ação, acompanhada de

novas provas .

É o procedimento ordinário, isto é, aquele trazido pelo

Código de Processo Civil,  mas serão observadas normas

contidas na lei que regula a ação popular , como as

seguintes:

2.4. Procedimento

Se o polo passivo desistir da ação, poderá qualquer

outro cidadão ou o representante do Ministério

Público dar continuidade à ação;
1

2 O prazo para contestar a Ação Popular será de 20

(vinte) dias, podendo ser adiado por mais 20 (vinte)

dias por meio de requerimento do interessado, se

for particularmente difícil a produção de prova

documental;

3 Já que o autor da Ação Popular defende um direito

da coletividade, não há possibilidade de

reconvenção, ou seja, o réu ou polo passivo não

pode, ao mesmo tempo em que se defende, propor

uma ação contra o polo ativo.

15
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Nesse sentido, a Constituição de 1988 trouxe uma ação

voltada para proteção da população de danos ambientais,

de casos de improbidade administrativa, entre outros atos

danosos à sociedade. Essa aclamada ação é denominada

Ação Civil Pública e guarda os direitos de interesse da

coletividade.

O Brasil absorveu dos Estados Unidos as três

classificações de direitos da coletividade, os quais são os

direitos difusos, os coletivos e os transindividuais

homogêneos. Interesses difusos são aqueles cujos

O Direito Brasileiro criou instrumentos
para proteger os direitos de seu cidadão
quando houver o risco de ser
prejudicada a comunidade.
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titulares são pessoas indeterminadas, reunidos por uma

situação de fato comum, como, por exemplo, o meio

ambiente de uma região. Já os direitos coletivos são os

relativos a grupos reunidos por uma relação jurídica

básica comum, como a fil iação a um sindicato, tendo,

como, por exemplo, a nulidade de uma cláusula abusiva.

Por fim, os direitos individuais homogêneos são aqueles

que envolvem um grupo determinável, prejudicados pela

mesma razão, por exemplo, a aquisição de um produto de

série com o mesmo defeito – um airbag de carro que vem

com defeito compromete uma quantidade de veículos e

poderá causar danos a mais de uma pessoa. 

Nesse raciocínio, em vez do processo judicial ser iniciado

pelo cidadão, a Ação Civil Pública é proposta por uma

coletividade determinada ou, em alguns casos, até mesmo

indeterminada de pessoas. Primeiramente ela foi instituída

pela Lei nº 7.347/85; em seguida, veio a ser consagrada

pelo artigo 129, III ,  da Constituição Federal de 1988 e,

após cinco anos de experiência no país, o Código de

Defesa do Consumidor complementou a ACP para lhe dar

a configuração atual.

Assim, a referida ação protege a coletividade,

responsabilizando o infrator por danos causados ao meio

ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e

paisagístico e outros direitos que digam respeito a mais de

uma pessoa.

A Lei nº 7.347/85, no seu art. 5º, e o CDC, no art. 82,
elencam como legitimados à propositura da Ação Civil
Pública: o Ministério Público; a Defensoria Pública; a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; a
autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de
economia mista; a associação que, simultaneamente
esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos
da lei civil e inclua, entre suas finalidades institucionais,
a proteção ao patrimônio público e social, ao meio
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ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre
concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou
religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.

Foi dada tamanha importância a esse instrumento de

combate a danos coletivos que, ainda que o grupo que

inicialmente leve um pedido ao Judiciário por via de Ação

Civil Pública dele desista ou o abandone, o Ministério

Público substituirá o ente inicialmente responsável. Vale

dizer: para que um dos entes legitimados para propor essa

importante ação possa dela desistir, deverá fundamentar

a desistência, que será avaliada pelo Ministério Público, o

qual sempre atua na ação como fiscal da ordem jurídica.

Essa é uma proteção que se conferiu ao cidadão para que

nenhum prejuízo massivo se dê à comunidade, pois, no

caso de danos coletivos, o perigo de toda a sociedade ser

abalada é tanto que não se pode deixar que o Estado

investigue e julgue o caso. 

Pois bem: caso um cidadão tome ciência de alguma

violação que se enquadre nas hipóteses de proteção da

ACP, poderá notificar o MP para que seja instaurado

procedimento administrativo, o Inquérito Civil,  para buscar

provas que formem a convicção da Promotoria de Justiça

quanto à necessidade de propor a ação, ponderando se os

fatos relatados são verídicos e constituem ilícitos contra

coletividades.

Ainda na época em que o Direito era muito individualista

no Brasil,  a lógica da Ação Civil Pública já impedia que o

juiz indeferisse a petição inicial por erros formais

corrigíveis, os quais ele deveria alertar a quem entrasse

com a ação. Daí se mostra a natureza singular dessa

forma de proteção de direitos: ao simultaneamente

proteger mais do que uma pessoa, não se pode admitir

que mera formalidade coloque em xeque diversas

pessoas.
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E se você, cidadão, souber de alguma violação a esses

direitos e o Ministério Público ou qualquer das outras

entidades citadas não quiserem propor a ação? O cidadão

poderá ingressar no Poder Judiciário? Não através da

ACP, pois essa ação é privativa das entidades

supracitadas. Existe outra Lei mais antiga (Lei nº

4.717/65), que autoriza qualquer cidadão a ingressar com

outro tipo de ação: a denominada Ação Popular, já tratada

em tópico específico desta obra.

É importante destacar que a Ação Civil
Pública e a ação popular não são iguais. São
distintas em relação aos legitimados ativos,
tendo em vista que a ação civil pública
possui um rol com vários entes autorizados a
propô-la e a ação popular apenas o cidadão
poderá ajuizá-la.

Nessa linha de raciocínio, o objeto da Ação Civil Pública é

responsabilizar os autores dos danos morais e

patrimoniais causados ao meio ambiente; ao consumidor;

a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,

turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso

ou coletivo e por infração da ordem econômica, de acordo

com o art. 1º da Lei 7.347/85. Assim, observa-se que a

Ação Civil pode resultar em condenação em dinheiro, uma

indenização pelos prejuízos sofridos, ou o cumprimento de

obrigação de fazer, ou seja, realizar alguma ação ou

fornecer algo para os beneficiários da Ação Civil Pública,

ou, ainda, obrigação não fazer, além da possibilidade de

outras sanções previstas em outras leis.

O artigo 2º da Lei nº 7.347/85 afirma que as ações

previstas nessa lei serão propostas no lugar onde ocorrer

o dano, cujo juízo terá competência para processar e

julgar a causa. Logo, a alteração da fachada de um prédio

tombado no Pelourinho de Salvador, será julgada por uma

das varas da cidade de Salvador. Se for assunto que diga 
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respeito à Justiça Estadual, ela fará o julgamento da ação,

mas, se for tema previsto como relativo à Justiça Federal,

deve-se dar entrada na ação na Seção ou Subseção

Judiciária.

Sendo hipótese de defesa coletiva de crianças ou

adolescentes, a competência será determinada pelo lugar

em que ocorrer o fato (art. 209, Estatuto da Criança e do

Adolescente). Tratando-se de danos regionais ou

nacionais, a Ação Civil Pública deverá ser proposta na

capital do Estado ou do Distrito Federal, à escolha do

autor (art. 93 do Código de Defesa do Consumidor). 

O art. 12 da Lei da Ação Civil Pública estipula a

possibilidade de concessão de liminar para evitar danos,

presentes os requisitos autorizadores. Também poderá ser

ajuizada ação cautelar para os fins da ação civil pública,

objetivando evitar danos aos bens por ela protegidos, de

acordo com o art. 4º da referida Lei.

Sendo procedente o pedido na Ação Civil Pública - ou seja,

se o autor tiver razão -, a sentença poderá fixar a

condenação em dinheiro e este valor terá sua quantia

revertida em prol de um Fundo destinado à reconstrução

dos bens lesados (art. 13 da Lei nº 7.347/85). Além disso,

pode haver uma condenação para cumprimento de uma

obrigação de fazer ou não fazer, isto é, para dar uma

prestação devida ou findar a atividade nociva.

Contudo, se a sentença se negar a conceder o direito

coletivo porque faltam provas, isso não impede

qualquer dos legitimados ativos – aqueles que

constam no art. 5º da Lei 7.347/85 – de ingressar com

uma nova ação, instituída nos mesmos fatos. Neste

caso, bastará obter as provas capazes de confirmar

os fatos que se reputam verdadeiros.
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07.

Quais Ações exigem
a presença de
Advogado?
Andressa Beatriz Santos Lisboa

Mestranda em Relações Internacionais pela

Universidade Federal da Bahia (UFBA),

Graduada em Direito e em Humanidades pela

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Leonardo Macêdo dos Santos e Santos

Mestrando em Direito pela Universidade Federal

da Bahia (UFBA), Graduado em Direito pela

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Andressa Beatriz Santos Lisboa

Leonardo Macêdo dos Santos e Santos



Serão citados neste tópico alguns exemplos de ações nas

quais a sua presença é obrigatória, sendo que também

aproveitaremos a oportunidade para fazer uma pequena

revisão das ações já examinadas neste livro.

O Mandado de Segurança é um instrumento para proteger

direito líquido e certo. Entenda-se assim o direito em que

as provas já estão nos documentos que devem ser

acrescentados como anexos à petição inicial. Sendo

assim, a prova é pré-constituída e o ônus dela recai para o

impetrante, o qual deve comprovar de pronto que seu

direito foi violado por ilegalidade ou abuso de poder. Cabe

No Brasil, em regra, é necessário que
haja o acompanhamento de causas na
Justiça com a presença de advogado(a). 
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Mandado de Segurança quando não couber Habeas

Corpus e Habeas Data. Qualquer pessoa física ou jurídica

pode impetrar este mandado contra autoridade pública ou

representante de pessoa jurídica no exercício de função, e

equiparam-se a estes os representantes ou órgãos de

partidos políticos e os administradores de entidades

autárquicas, e ainda os dirigentes de pessoas jurídicas ou

as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder

público, quando for referente a atos dessas funções. Não

cabe mandado de segurança contra particulares, mas sim

contra a pessoa física da autoridade pública que

represente.

A Lei 12.016/09 disciplina o Mandado de Segurança.

Segundo o artigo 4º da lei mencionada, havendo a

necessidade de urgência, há meios virtuais para impetrar

o mandado, observados os termos legais. A petição inicial

tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para ser protocolada. 

Se mais de uma pessoa física ou jurídica sentir que seu

direito líquido e certo foi violado ou houver o justo receio

de sê-lo, cabe Mandado de Segurança coletivo, que pode

ser impetrado por partido político ou por organização

sindical que pretenda defender seus interesses. O prazo

para requerer a proteção ao direito através do mandado

se encerra após 120 (cento e vinte) dias do ato de

conhecimento, como determina o artigo 23 da Lei.

A Constituição Federal de 1988 versa em seu artigo 5º
sobre o Mandado de Segurança, definindo o conceito em
seu inciso LXIX, e atestando quem é legítimo para
impetrar mandado coletivo no inciso LXX deste artigo.
Este pode ser usado por partido político com
representação no  Congresso Nacional; 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.
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A capacidade de impetrar o Mandado de Segurança se dá

apenas por meio de um advogado, e tanto pessoa jurídica

como física podem requerer tal remédio constitucional.

Se for procedente o pleito, haverá a expedição de uma

ordem judicial, o próprio mandado, para que a autoridade

pública salvaguarde o direito líquido e certo do

impetrante. O juiz pode conceder medida liminar, com a

finalidade de assegurar o direito devido, no prazo de 10

dias.

Tratando-se agora de Habeas Data, outra garantia

fundamental, a Lei nº 9507/97 regula o direito de acesso

às informações de caráter público. O requerente tomará

ciência em 24 horas da resolução de deferimento ou não

do pedido de Habeas Data.

Os casos em que se pode util izar o Habeas Data estão

previstos no artigo 7º da Lei e contemplam três situações: I

- para assegurar o conhecimento de informações relativas

à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco

de dados de entidades governamentais ou de caráter

público; II  - para a retificação de dados, quando não se

prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou

administrativo; III  - para a anotação nos assentamentos

do interessado, de contestação ou explicação sobre dado

verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência

judicial ou amigável.

Deferido o Habeas Data, a autoridade pública deverá

apresentar as informações solicitadas, ou sua retificação.

Segundo o artigo 19 da Lei, os processos de Habeas Data

terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto

Habeas Corpus e Mandado de Segurança.

Qualquer cidadão pode impetrar um Habeas Data. O
procedimento é gratuito, mas há a necessidade de participação
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do advogado para que a ação constitucional assegure o direito ao
acesso documental de informações pessoais que estejam sob
domínio do poder público ou de entidades privadas, mas que
tenham dados públicos que foram negados ao conhecimento e
disponibilidade.

Revisemos, então, a Ação Popular, que poderá ser

util izada por qualquer cidadão que objetive questionar,

por via judicial, a validade de atos considerados lesivos ao

patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Para comprovar a sua cidadania, o indivíduo que deseje

ingressar com a Ação Popular deverá fazê-lo por meio de

Título de Eleitor ou outro documento que a ele

corresponda. Para fazer o requerimento inicial, o cidadão

poderá, inclusive, requerer às entidades que são alvos da

Ação Popular certidões e informações que julgue

necessárias para o ajuizamento.

É importante salientar que a Ação Popular deverá ser

iniciada perante o Juiz que o Estado definir como

competente para julgar a Ação – podendo este variar a

depender da existência de interesse da União, dos

Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios. Uma vez

definido o Juiz responsável pelo julgamento da Ação

Popular, as demais Ações que possuam as mesmas partes

e os mesmos fundamentos deverão ser iniciadas perante

esse mesmo juiz.

O processo que a Ação Popular seguirá será o

mesmo que está previsto no Código de Processo

Civil brasileiro. Nesse ponto, será necessário o

acompanhamento de advogado para que a Ação

seja ajuizada e, a partir daí, sigam-se os

respectivos procedimentos.
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Por fim, relembramos o significado do Mandado de

Injunção. Trata-se de um instrumento concedido para que

o exercício das liberdades constitucionais, bem como as

prerrogativas inerentes à soberania, nacionalidade e

cidadania não sejam limitados por conta da inexistência

de normas reguladoras do seu exercício.

Poderá entrar com este mandado qualquer
pessoa – física ou jurídica – que se
considerar titular dos direitos acima
descritos, e serão alvos deste mandado o
Poder, órgão ou autoridade que deveria ter
elaborado a norma reguladora. A pessoa
física ou jurídica poderá apresentar um
requerimento inicial, devendo ser
acompanhada por advogado.

Sendo concedido o Mandado de Injunção, será

determinado um prazo razoável para que o impetrado

elabore a norma reguladora e a forma como o impetrante

poderá exercer seus direitos. A norma elaborada terá

efeito extensivo a outros casos, mas só passará a valer a

partir de sua edição – exceto se a aplicação desta for

mais favorável.

O Mandado de Injunção também poderá ser feito na

modalidade coletiva. Os direitos que se pretendem

protegidos pertencem a uma coletividade indeterminada

de pessoas, ou determinada por grupo, classe ou

categoria.

O art. 12 da Lei nº 13.300/2006 traz aqueles que podem

promover o Mandado de Injunção coletivo: Ministério

Público, quando a tutela requerida for especialmente

relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime

democrático ou dos interesses sociais ou individuais

indisponíveis; O partido político com representação no 
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Congresso Nacional, para assegurar o exercício de

direitos, l iberdades e prerrogativas de seus integrantes ou

relacionados com a finalidade partidária; uma

organização sindical, entidade de classe ou associação

legalmente constituída e em funcionamento há pelo

menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos,

liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de

parte de seus membros ou associados, na forma de seus

estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades,

dispensada, para tanto, autorização especial; a

Defensoria Pública, quando a tutela requerida for 

 especialmente relevante para a promoção dos direitos

humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos

dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da

Constituição Federal. 
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08.

Quais Ações não
exigem a presença
de Advogado?
Ticiana Coelho

Mestranda em Teoria do Estado e Direito

Constitucional pela Pontifícia Universidade

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Graduada

em Direito pela Universidade Federal da Bahia

(UFBA).

Lucas Costa

Graduado em Direito pela Universidade do

Estado da Bahia (UNEB), Assessor Técnico-

Jurídico de Promotoria no Ministério Público do

Estado da Bahia.

Ticiana Coelho

Lucas Costa



A Constituição de 1988 reconheceu, em seu corpo,

diversos direitos àqueles que se encontram no país.

Enquanto alguns desses direitos precisam ser obedecidos

pelo Estado e pelos particulares, outros precisam ser

prestados diretamente pelo Poder Público.

Ao reconhecer todos esses direitos, a Constituição, como

não poderia deixar de ser, previu também que todos

teriam acesso à justiça, caso os seus direitos não fossem

cumpridos. Para tanto, instituiu a criação da Defensoria

Pública, fortaleceu o papel do Ministério Público na defesa

dos interesses coletivos e individuais indisponíveis, e

reestruturou todo o Poder Judiciário, de modo que ele se

tornasse mais acessível à população.

Introdução1.
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Uma coisa, no entanto, se manteve igual: para acessar o

Judiciário, as pessoas necessitam de um representante,

que pode ser um advogado ou um defensor público.

Somente eles possuem a capacidade de fazer pedidos

perante o juízo, razão pela qual sua presença é

imprescindível - ao menos em regra, como já vimos no

tópico anterior.

Em razão da importância de algumas matérias ou pela

simplicidade dos processos, permitiu-se que,

excepcionalmente, a própria pessoa ingresse com uma

ação no Judiciário para ver o seu direito reconhecido. Isso

mesmo: em algumas hipóteses, o advogado ou defensor

não é necessário! Mas que situações seriam essas?

2. Juizados Especiais
Os Juizados Especiais são também chamados de

“pequenas causas”, porque se pode ingressar com uma

demanda neles quando, dentre outras possibilidades, o

valor da causa for baixo. Valor da causa, por sua vez, é o

proveito econômico que se pretende ganhar ou deixar de

pagar. Em termos práticos, é o valor da obrigação que

está sendo discutida, ainda que ela não tenha um valor

previamente definido. Assim, se uma pessoa compra uma

televisão por R$500,00 (quinhentos reais) e não a recebe,

o valor da causa será de R$500,00 (quinhentos reais). E

assim sucessivamente.

Pois bem. Uma pessoa pode ajuizar uma ação nos

Juizados Especiais Cíveis em algumas hipóteses previstas 

Trataremos dos casos dos Juizados, Justiça

do Trabalho e Habeas Corpus, abordados a

seguir.
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em lei, mas apenas em uma delas não precisará de um

advogado ou defensor: quando o valor da causa não

superar 20 (vinte) salários mínimos. Nesses casos, a

assistência por um advogado - muito embora seja

recomendável, porque ele detém o conhecimento das

normas do ordenamento jurídico brasileiro - não é

obrigatória, podendo as partes comparecerem – isso inclui

o réu – pessoalmente, sem instituírem um patrono.

Da mesma forma, nos Juizados Especiais Federais –

competentes caso o réu seja a União, suas Autarquias,

Fundações ou Empresas Públicas –, a pessoa poderá

ajuizar uma demanda ou dela se defender sem advogado

ou defensor, nos casos em que o valor da causa não

ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

Na Justiça do Trabalho, o empregado poderá ir a juízo se

não quiser ou não puder constituir advogado. A

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no art. 791,

concede essa prerrogativa para que o acesso à justiça

não seja impedido e consequentemente alguém tenha um

direito trabalhista violado. Portanto, trata-se de um

poderoso instrumento de efetivação dos direitos sociais

assegurados pela Constituição Federal de 1988.

Para ingressar com uma ação trabalhista, a parte

desassistida deverá se dirigir à Justiça do Trabalho e

procurar o Setor de Reclamações Verbais. Neste local, um

3. Ações trabalhistas

Cumpre salientar, no entanto, que em ambos
os casos, após a sentença, em havendo recurso
ou vislumbrada a sua necessidade, deverão as
partes ser assistidas por um advogado ou
defensor público.
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servidor distribuirá aleatoriamente a reclamação a um

juízo competente. Após, o reclamante deverá comparecer

ao cartório ou secretaria, no prazo de cinco dias, para

reduzir a reclamação a um documento escrito (termo).

Feito isto, o escrivão ou secretário, em quarenta e oito

horas, encaminhará a segunda via do termo ao

reclamado, para que tome ciência da ação, bem como

seja notificado da primeira audiência. No caso de

responder a uma reclamação trabalhista, o empregado ou

empregador também terá a sua defesa (contestação)

reduzida a termo.

Apesar da demonstração da ampliação do acesso à

justiça, é importante ressaltar que com a complexidade

das leis trabalhistas, é recomendado que se contrate um

advogado ou que se procure ajuda junto ao respectivo

Sindicato ou à Defensoria Pública da União.

4. Habeas Corpus
O Habeas Corpus - ação já tratada nesta obra - é util izado

quando alguém sofre lesão ou ameaça ao seu direito de

locomoção, por ilegalidade ou abuso de direito. Este

instrumento constitucional também não necessita de

advogado para ser impetrado. Sendo assim, qualquer

pessoa física ou jurídica poderá impetrar o Habeas

Corpus, seja para si ou para outrem, mesmo sem

procuração. Além disso, o Habeas Corpus é gratuito e não

respeitará nenhuma formalidade instrumental, podendo

ser escrito à mão, por exemplo.

Em relação às figuras intervenientes, a pessoa que pede a
concessão impetrando a ação é chamada de impetrante, e
a pessoa a quem se destina o benefício da ação é a
paciente. Por sua vez, o responsável pela ilegalidade ou
pelo abuso de poder que impede ou ameaça a liberdade
individual é chamado de autoridade coatora  .17
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09.

Qual a função da
Defensoria Pública?
Pedro Nabuco

Mestrando em Direito pela Universidade Federal

da Bahia (UFBA), Graduado em Direito pela

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Priscila Peixinho

Advogada, Pós-Graduada em Direito Público

pela Universidade Cândido Mendes e em Direito

e Prática Previdenciária pela Universidade

Estácio de Sá, Graduada em Direito pela

Faculdade Ruy Barbosa.

Pedro Nabuco

Priscila Peixinho



Para tentar realizar esta promessa, a própria Constituição

faz referência específica e inédita (art. 134 e 135) à

Defensoria Pública, enquanto “função essencial à justiça”.

Nesta estrutura, é missão da Defensoria orientar

juridicamente, promover os direitos humanos e

representar os necessitados nas esferas judicial e

extrajudicial. 

De acordo com a Constituição, a Defensoria é organizada

com base em princípios institucionais. Estes princípios são

o da “Unidade”, “Indivisibilidade” e “Independência

funcional". O princípio da unidade pretende deixar claro

A Constituição Federal dispõe que o
Estado é responsável por prestar
assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem insuficiência
de recursos (art. 5º, LXXIV).
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que os membros da Defensoria Pública, em cada esfera,

fazem parte de uma única instituição. Assim, por exemplo,

no âmbito federal os membros se vinculam à Defensoria

Pública da União. Já no âmbito estadual, a vinculação

está para as Defensorias Públicas dos Estados. O que

diferencia a atividade da Defensoria da União daquela dos

Estados é o tipo da matéria. A lei determina que algumas

matérias devem ser tratadas pela Justiça Estadual, a

exemplo de ações que envolvem direito de família,

consumidor e alguns tipos de crime. Nestes casos, o

cidadão necessitado deve procurar pela Defensoria

Pública do seu Estado. Por outro lado, matérias que

envolvem, por exemplo, direito previdenciário, em que o

INSS é parte contrária, devem, em regra, ser analisadas

pela Justiça Federal, sendo que nesse caso o cidadão

deve procurar um posto da Defensoria Pública da União

atuante na sua cidade.  

O princípio da indivisibilidade informa que, pelo fato de ser a
Defensoria uma instituição única, seus membros podem ser
substituídos uns pelos outros sem que haja prejuízo aos
trabalhos desenvolvidos. Isto significa, por exemplo, que se o
defensor “Hércules” precisar iniciar um processo judicial de
pedido de alimentos em favor de dona Maria contra o senhor
João, pode Hércules ser substituído por outro membro da
Defensoria caso precise se afastar das atividades (por
aposentadoria, por exemplo). Dona Maria, de toda maneira, não
ficaria prejudicada no processo já em curso contra o seu João. 

Já o princípio da independência funcional é a verdadeira

garantia da instituição: quer dizer que a Defensoria está

imune a influências externas. Isto significa que o defensor

“Hércules”, em seus trabalhos na causa de dona Maria,

pode se guiar de acordo com sua convicção jurídica, de

modo independente. O defensor Hércules, que, no nosso

exemplo, compõe os quadros da Defensoria Pública do

Estado da Bahia, não está vinculado ao modo de trabalho

dos defensores atuantes na Defensoria Pública de Minas
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Gerais, ou na de São Paulo. Também não se atrela à forma

como a Defensoria Pública da União ingressa com as

ações. O Defensor Hércules, inclusive, não se vincula

tecnicamente ao entendimento de seu “chefe” na Bahia

(denominado Defensor Público-Geral). Deve o defensor, no

exercício de suas funções, ser guiado pela Lei e pela

Constituição.    

Na prática, a Defensoria Pública é uma instituição que

ajuda os cidadãos necessitados no acesso à justiça. Este

“acesso à justiça” é amplo, envolvendo tanto a defesa de

direitos no âmbito de processos judiciais (ex: ajuizamento

de ações, apresentação de defesas, interposição de

recursos), quanto extrajudiciais (ex: processos

administrativos perante a Prefeitura ou algum órgão

público), assim como orientação, esclarecimento de

dúvidas e até mesmo conciliação de conflitos.

Assim, se você precisa de orientações ou já teve
algum direito violado ou ameaçado, pode
comparecer à Defensoria Pública para receber
auxílio. Os Defensores Públicos são profissionais
formados em Direito que fizeram concurso
público e trabalham para assistir os cidadãos. O
Defensor Público é o verdadeiro “advogado do
povo”. 

A Defensoria Pública também tem a missão de promover

os direitos humanos e defender os direitos da coletividade.

Por este motivo, permite a Lei que a Defensoria ingresse

com Ação Civil Pública, uma das ações já tratadas nesta

obra. Assim, por exemplo, pode a Defensoria promover

Ação Civil com a finalidade de realizar concurso público

para regularizar a situação dos professores temporários

do Estado, garantir o fornecimento de água para

comunidade inteira ou promover a proteção de crianças e

adolescentes abrigados em condições precárias.
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A Defensoria Pública, como se vê, é uma instituição

projetada pela Constituição de 1988 para a promoção da

efetiva cidadania aos necessitados. 

Pergunta-se: o que fazer para ser atendido? Qualquer
cidadão que não tenha condições de pagar por um
advogado particular pode ser atendido pela Defensoria.
Basta procurar o ponto de atendimento da instituição em
sua cidade. De forma geral, é necessário levar documento
de identidade e comprovante de residência. 

A Defensoria Pública também poderá atuar em favor de

pessoas jurídicas cujo lucro mensal seja inferior a três

salários mínimos, comprovada com a declaração anual do

SIMPLES ou documento equivalente. Presume-se a

hipossuficiência econômica da pessoa jurídica quando

esta se constituir em entidade civil sem finalidade

lucrativa.

Em Salvador, o primeiro atendimento (triagem) acontece

das 8h às 12h, de segunda a sexta, na Casa de Acesso à

Justiça I – Rua Arquimedes Gonçalves, n° 313, Jardim

Baiano, ou pelo Disque Defensoria n° 129. Informações

sobre outros postos na Bahia: www.defensoria.ba.def.br ou

Disque Defensoria n° 129.

A Defensoria possui profissionais especializados para as

seguintes áreas de atuação: Cível: indenização moral,

reintegração de posse, despejo, alteração de registro;

Família: divórcio, reconhecimento de paternidade,

inventário, partilha de bens; Crime: assistência desde a

prisão na delegacia até o julgamento; Consumidor:

cobranças indevidas, juros abusivos; Fazenda Pública:

concursos públicos, cobrança de impostos; Direitos das

crianças e adolescentes; Direito dos idosos; Direitos da

mulher contra discriminação ou violência de qualquer tipo.
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Você recebeu alguma ordem judicial ou convocação

para audiência judicial e não sabe o que deve fazer;

Você sentiu seus direitos desrespeitados nas suas

relações de consumidor, de proprietário ou possuidor

de bens;

Precisa garantir e proteger seus direitos de herança;

Você está separada (o) do seu marido, esposa ou

companheiro (a) e quer definir a pensão alimentícia

para os filhos;

Necessita regularizar a sua separação conjugal e

divórcio;

Necessita comprovar o tempo de convivência com seu

companheiro(a);

Quer comprovar a paternidade de seu filho;

Seu bairro está com problemas de saneamento, falta

de energia, prédio da escola com risco de

desabamento ou poluição, entre outros. A associação

do bairro, representada por Defensores Públicos, pode

propor Ação Civil Pública;

Você sofreu algum tipo de acidente, seja no trânsito,

seja de outra natureza;

Você está sendo acusado de praticar algum crime,

infração ou delito, como roubo ou homicídio;

Seu plano de saúde negou-se a prestar o atendimento

previsto;

Você é mulher, foi agredida pelo marido ou

companheiro, passou constrangimento ou foi

assediada pelo patrão;

Você mora em um terreno há bastante tempo, mas não

tem a escritura do imóvel em que reside;

O cartão de crédito, financeira ou banco no qual possui

conta bancária cobra juros abusivos;

Você tem dificuldades para conseguir medicamentos

de uso contínuo;

Você sofre discriminação racial ou de qualquer

natureza.

Segue, abaixo, lista das situações mais comuns nas quais
a Defensoria poderá lhe ajudar:
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10.

Qual a função do
Ministério Público?
Maria Joana Lima

Graduanda em Direito pela Universidade

Federal da Bahia (UFBA), Estagiária da

Defensoria Pública do Estado, Integrante da

Equipe da UFBA em Arbitragem Empresarial.

Leila Cordeiro

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito

da Universidade de Coimbra, Graduanda em

Direito pela Universidade Federal da Bahia

(UFBA).

Maria Joana Lima

Leila Cordeiro



      

Tendo em vista a edição da Constituição de 1988, que

preza pelos princípios democráticos, o acesso à justiça

deve ser efetivado de forma a garantir que todos,

independentemente de suas condições sociais e políticas,

tenham esse acesso de forma igualitária.

Assim sendo, o Ministério Público surge com o papel de

democratizar as relações sociais e jurídicas, visando

garantir o pleno exercício da cidadania, cabendo-lhe a

O Ministério Público é uma instituição
que tem como papel a defesa da ordem
jurídica brasileira e dos interesses da
sociedade, além de fiscalizar o poder
público e contribuir com a boa
administração da nossa justiça.
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função de prestar serviço quando acionado, como

também a de tomar a iniciativa em situações nas quais

julgar necessário.

Vale ressaltar que o Ministério Público não se envolve em
todas as ações em trâmite no Judiciário, mas apenas
naquelas que possui interesse e estão relacionadas às
suas funções. Além disso, também não faz parte de
nenhum dos Poderes (Executivo, Legislativo ou
Judiciário): além de possuir independência, seria
estranho se submeter a qualquer um deles, já que tem o
dever de fiscalizar o Poder Público.

2. Como o Ministério Público funciona?

Defender a ordem jurídica;
Defender a democracia;
Defender os interesses sociais;
Defender os interesses individuais indisponíveis.

A Instituição de que estamos falando se divide em

Ministério Público da União e Ministério Público dos

Estados. Eles desempenham as mesmas funções, o que

muda é a esfera em que vão atuar. Os princípios que

devem guiar a atuação do nosso Ministério Público estão

no artigo 127 da nossa Constituição:

Mas… o que essas frases bonitas significam na prática?

Elas significam que o Ministério Público deve atuar na

defesa dos interesses de nossa sociedade, em tudo aquilo

que possuir relevância pública! 

Quando se fala em interesses sociais a interpretação que

se deve ter é que se trata do reflexo do bem comum,

buscado pela sociedade como um todo. Por exemplo, se

um Prefeito desvia dinheiro destinado à melhoria de um

hospital, as pessoas que pagaram impostos e que 
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precisam do hospital são afetadas. Por isso dizemos que

as apurações do fato possuem interesse social. 

Já os interesses individuais indisponíveis são referentes a

uma pessoa, e é de interesse de todos que esses direitos

sejam protegidos, como direito à vida, à saúde, à

educação, à liberdade. 

3. Quais são as atribuições do Ministério
Público?
A Constituição prevê as atribuições do Ministério Público,

bem como sua forma de organização. Dentre as suas

funções, encontra-se a de garantir o respeito aos direitos

previstos e assegurados na Constituição por parte dos

Poderes Públicos. Isso significa dizer que qualquer pessoa

ou entidade pode realizar uma denúncia junto ao MP

contra uma violação a qualquer direito assegurado, seja

pelo Texto Constitucional, seja por lei. Assim, a queixa

pode ser feita de modo verbal ou escrito, sendo dever do

Ministério apurar os fatos denunciados e tomar as

medidas necessárias. 

Incumbe ao Ministério Público a propositura da
Ação Civil Pública e da Ação Penal Pública. A
Ação Civil Pública é um instrumento utilizado
para defender e reparar danos causados à
coletividade. Esse dano pode ser tanto
patrimonial quanto moral. O dano patrimonial
ocorre quando há um dano ou ameaça de dano
contra um patrimônio da coletividade, como um
bem cultural tombado ou uma área de proteção
ambiental. O dano moral ocorre quando há um
dano à honra e dignidade de uma coletividade,
como a um grupo étnico ou religioso. 
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Como já mencionado anteriormente, qualquer cidadão

que comprove a violação de um direito cuja proteção e

reparação seja de interesse público, pode e deve se dirigir

à uma sede do Ministério e relatar a ocorrência do fato.

Tais sedes do MP podem ser encontradas tanto em

pequenos municípios, como também nas grandes capitais.

Assim, o cidadão que tenha sido vítima de violação a

direitos por quem quer seja, pode prestar queixa junto ao

MP, de forma escrita ou verbalmente, de preferência

apresentando provas concretas sobre o fato narrado.

Existem dois tipos de Ação Penal, a privada e a pública. A

pública, a qual o Ministério Público propõe, diz respeito,

por exemplo, a crimes praticados contra a vida, a

liberdade e a integridade física. Trata-se de crimes cuja

reparação e repressão interessam a toda a sociedade.

4. Como posso acionar o Ministério
Público?

 Além disso, alguns lugares já contam com a

possibilidade da realização de denúncias

pela internet, facilitando ainda mais o acesso

do cidadão à justiça pregada em nossa

Constituição. 
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11.

Qual a função dos
Serviços de Apoio
Jurídico?
Diego Oliveira 

Mariana Ribeiro de Almeida

Diego Oliveira 

Pós-Graduado em Direito Público pela

Universidade Salvador (UNIFACS). Graduado em

Direito pela Universidade Católica do Salvador

(UCSAL).

Mariana Ribeiro de Almeida

Mestranda em Direito pela Universidade Federal

da Bahia (UFBA). Especialista em Direito Público

pela Faculdade Baiana de Direito. Graduada em

Direito pela Universidade Federal da Bahia

(UFBA). Assessora Jurídica no Ministério Público

do Estado da Bahia.



Têm por objetivo fornecer consultoria jurídica, bem como

propôr e acompanhar ações judiciais.

Tais Serviços são normalmente integrados por advogados

regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil,

que, em sua maioria, de modo voluntário dedicam parte do

seu tempo e do seu trabalho à defesa e garantia de

direitos e, ainda, ao acesso à justiça.

Em geral, esses núcleos são ligados a uma instituição de

Os Serviços de Apoio Jurídico são
núcleos que prestam assistência
jurídica gratuita às pessoas que não
possuem condições de contratar um
advogado particular.

69



ensino que possui um curso de Direito, e, por isso, têm a

missão de proporcionar nesse local um espaço de prática

jurídica voluntária aos estudantes, servindo, desse modo,

como ambiente de aprendizagem.

Cada núcleo de assistência opta por atuar em

determinadas áreas jurídicas. Dessa forma, ao buscar

algum desses serviços, o cidadão deve estar atento a este

aspecto. Ademais, para que o cidadão seja assistido pelo

serviço jurídico gratuito é imprescindível que demonstre a

sua condição de hipossuficiente, ou seja, a sua

impossibilidade de arcar com os custos necessários para

a ação. 

Importante salientar que essa atividade se desenvolve de
forma similar à Defensoria Pública, embora com ela não
se confunda, em razão de suas características próprias.
Trata-se, portanto, de uma atividade social, com a
finalidade de proporcionar a implementação de direitos e
garantias fundamentais. Logo, se você sofreu alguma
violação a direito ou recebeu alguma intimação judicial ou
está com problemas jurídicos, procure algum dos serviços
abaixo:

SALVADOR/BA E REGIÃO METROPOLITANA

Serviço de Apoio Jurídico (Universidade Federal da Bahia)

Endereço: Rua da Paz, s/n, Graça - Salvador/BA.

Telefones: (71) 3283-9048/3283-9050.

E-mail: sajubahia@gmail.com 

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade Baiana de Direito)

Endereço: Rua Dr. José Peroba, 123 - Costa Azul,

Salvador/BA.

Telefone: Telefone: 71 3205.7708; Whatsapp: 71 99910-

3321.

E-mail: atendimentonpj@faculdadebaianadedireito.com.br 
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Escritório Modelo Professor Manoel Ribeiro

Endereço: Av. Cardeal da Silva, nº 205, Federação -

Salvador/BA.

Telefone: (71) 3203-8935.

E-mail: escritoriomodelo_ucsal@hotmail.com 

Patronato de Presos e Egressos

Endereço: Centro Administrativo da Bahia (CAB), 4ª

Avenida, nº 400 - Salvador/BA.

Telefone: (71) 3115-8491.

E-mail: contato@ppebahia.com.br 

Núcleo de Prática Jurídica (Universidade Católica do

Salvador)

Endereço: Av. Cardeal da Silva, nº 205, Federação,

Salvador/BA.

Telefone: (71) 3203-8911/3206- 7896.

Núcleo de Prática Jurídica (Universidade Salvador)

Endereço: Av. Garibaldi, Centro Médico Empresarial, 3º

andar, Sala 308, Salvador/BA.

Telefone: (71) 3203-8935/3203-2598.

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade Maurício de

Nassau)

Endereço: Av. Tamburugy, nº 88, Patamares, Salvador/BA.

Telefone: (71) 3005-4553/(71) 98431-3708.   

 

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade Regional da Bahia)

Endereço: Av. Tamburugy, nº 474, Patamares,

Salvador/BA.

Telefone: (71) 3368-8300.

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade Integrada da Bahia)

Endereço: Rua Lineu Lapa Barreto, nº 256, 2º andar,

Centro Comercial da Boca do Rio, Boca do Rio,

Salvador/BA

Telefone: (71) 3371-2383/(71) 3371-5362.
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Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade de Artes, Ciência e

Tecnologias)

Endereço: Rua Rubem Berta, nº 128, Pituba - Salvador/BA.

Telefone: (71) 3248-6680.

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade de Tecnologia e

Ciências)

Endereço: Av. Luiz Viana Filho, nº 8812, Pituaçu -

Salvador/BA.

Telefone: (71) 3281-8128.

E-mail: npj.ftc@gmail.com 

Núcleo de Prática Jurídica (UNIME)

Endereço: Av. Luís Tarquínio, 600, Centro, Lauro de

Freitas/BA.

Telefone: (71) 3378-8900/ (71) 3378-8114..

Núcleo de Prática Jurídica (UNYAHNA - Instituto de

Educação Superior)

Endereço: Rua Bicuíba, s/n, Patamares - Salvador/BA.

Telefone: (71) 3367-8456/3367-8446.

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade Dom Pedro II)

Endereço: Av. Estados Unidos, 20, Comércio, Salvador/BA.

Telefone: (71) 3242-8602/3321-0098.

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade Ruy Barbosa)

Endereço: Rua Theodomiro Batista, nº 422, Rio Vermelho,

Salvador/BA.

Telefone: (71) 3205-1740.

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade da Cidade)

Endereço: Praça da Inglaterra, Comércio, Salvador/BA.

Telefone: (71) 3254-6026.
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OUTROS MUNICÍPIOS BAIANOS

Núcleo de Prática Jurídica (Universidade Federal do Sul da

Bahia)

Endereço: Rodovia Porto Seguro, Campus Sosígenes

Costa, Eunápolis/BA.

E-mail: npj@ufsb.edu.br 

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade de Tecnologia e

Ciências)

Endereço: Avenida São Geraldo, nº 504, Centro, Vitória da

Conquista/BA.

Telefone (77) 3424-3410.

Núcleo de Prática Jurídica (Universidade Estadual do

Sudoeste da Bahia)

Endereço: Avenida Genésio Porto, nº 760, Bairro Recreio,

Vitória da Conquista/BA.

Telefone: (77) 3421-0456.

Email: sajunpjuesb@hotmail.com 

Serviço de Assistência Jurídica Universitária (Universidade

Estadual do Sudoeste da Bahia)

Endereço Rua Genésio Porto, s/n, Conquistinha, Vitória da

Conquista – BA. Cep. 45.000-000.

Telefone: (77) 3421-0456.

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade Independente do

Nordeste)

Av. São Geraldo, Praça Santo Antônio nº 78, Bairro

Recreio, Vitória da Conquista/BA.

Telefone: (77) 9996-7129 / 3161-1099

E-mail: npj@fainor.com.br 

Núcleo de Prática Jurídica (Faculdade São Francisco de

Barreiras)

Endereço: Avenida São Desidério, nº 2440, Ribeirão -

Barreiras/BA.

Telefone: (77) 3613-8800/3613-8824.
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Núcleo de Práticas Jurídicas (Universidade do Estado da

Bahia)

Endereço: Campus VIII da UNEB - Paulo Afonso. Caminho

das Águas, na Rua da Gangorra, 503, Bairro Alves de

Souza, Paulo Afonso/BA.

Telefone: (75) 3281-7364/6585.

Núcleo de Práticas Jurídicas (Universidade do Estado da

Bahia)

Endereço: Campus XV da UNEB - Valença. Avenida

Boulevard Parque Tropical, s/n, Valença/BA.

Telefone: (75) 3641-0599 (ramais 210 e 228).

Serviço de Assistência Jurídica (Universidade Estadual de

Feira de Santana)

Endereço: Rua Cel. Álvaro Simões, s/n, Fórum Des. Filinto

Bastos, Centro, Feira de Santana – BA.

Telefone: (75) 3221-1658. 

E-mail: npjuefs@gmail.com 

Escritório Modelo de Advocacia (Universidade Estadual de

Santa Cruz)

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia

Jorge Amado, km 16, Bairro Salobrinho, CEP 45662-900,

Ilhéus-Bahia.

Telefone: (73) 3680-5099/3680-5098.

Se nenhum dos núcleos acima se localizar na

sua cidade, procure alguma instituição de

ensino superior e informe-se sobre a existência

de serviços de assistência jurídica gratuita.
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Conclusão
Gabriel Marques

Professor Visitante - Sorbonne, Paris II .  Mestre e

Doutor - USP. Professor Adjunto de Direito

Constitucional da Universidade Federal da

Bahia (UFBA) e da Faculdade Baiana de Direito.

Gabriel Marques



Neste sentido, agradeço a todos os queridos integrantes

do nosso querido GPCC – Grupo de Pesquisa em Controle

de Constitucionalidade, instituição que coordeno na

Faculdade de Direito da UFBA, dedicada à elaboração de

estudos e iniciativas que se traduzam em boas soluções

jurídicas e de efetivo impacto social.

Agradeço, em especial, a todos os que elaboraram os

pequenos capítulos que integram esta obra: Andressa

Lisboa, Diego Oliveira, Gabriel Pinheiro, Gabriella

Machado, Ítalo G. Victor, Leila Cordeiro, Leonardo Macedo,

Lohana Cavalcanti, Lucas Costa, Maria Joana Lima,

Mariana Almeida, Miraildes de Jesus Souza, Mirela

Gonçalves Portugal, Paulo Henrique Castro, Pedro

Nabuco, Priscila Peixinho, Rachel Vaz, Rafael Peixoto,

Rodrigo Rara e Ticiana Coelho. Cada um depositou nesta

Importante agradecer a todos que, gentilmente,
colaboraram para que esta obra ficasse pronta.
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obra um pouco do seu esforço em prol de contribuir,

mesmo que modestamente, para um Brasil mais cívico,

ciente de seus direitos e de algumas estratégias para a

sua realização.

Além disso, agradeço às queridas irmãs Mariana Almeida

e Gabriela Almeida, que nos trouxeram um apoio

fundamental na reta final deste trabalho. Mariana nos

abrilhantou com sua cuidadosa revisão jurídica, checando

e conferindo a regularidade de cada informação. Gabriela,

por sua vez, responsabilizou-se pela brilhante tarefa de

diagramação, elemento essencial para tornar a obra

atraente e estimular a sua efetiva leitura, conhecimento e

compartilhamento.

Agradecemos também à Faculdade Baiana de Direito pela

confiança e indispensável apoio no processo de

publicação desta obra, o que foi essencial para que agora

possa estar à disposição do público

Por fim, saliento que este livro representa mais uma

iniciativa fruto da Universidade Pública brasileira, que

continua, apesar de todas as dificuldades, a desempenhar

bravamente o seu papel de promoção da educação

gratuita, de qualidade, inclusiva e socialmente 

 responsável.  Contamos com o apoio da Faculdade de

Direito da UFBA e do seu Programa de Pós-Graduação em

Direito, referências de ensino, pesquisa e extensão das

quais tenho muito orgulho e alegria de fazer parte.

E agora, o mais importante: você também pode fazer parte
desta iniciativa e fortalecer a consciência cívica da nossa
sociedade, compartilhando este material e assim
difundindo a mensagem da Constituição de 1988.
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Nosso objetivo, portanto, não é somente que o conteúdo

deste livro seja acessível, mas também que seja

amplamente acessado, pois acreditamos que o

conhecimento aqui veiculado não é um fim em si mesmo,

mas um meio para o fortalecimento da cidadania e para a

transformação social. Contamos com você, leitor, nessa

grande missão de promover e concretizar os ditames

constitucionais.

Gabrie l Dias Marques Cruz
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O ADCT integra a parte final da Constituição e possui
diversos dispositivos para assegurar uma melhor
aplicação do Texto, criado em 1988. Vejamos o teor
integral do artigo 64. A Imprensa Nacional e demais
gráficas da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, promoverão edição popular do texto integral
da Constituição, que será posta à disposição das
escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis,
das igrejas e de outras instituições representativas da
comunidade, gratuitamente, de modo que cada
cidadão brasileiro possa receber do Estado um
exemplar da Constituição do Brasil.

01

02 Vejam o         a seguir:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/c
onstituicao.htm.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional
Positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 240.03

04 CARVALHO, Andréa et al. Pequeno Dicionário
Jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2012, p. 173.

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 1366-1367.05

06 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 468.
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LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 1375.07

08 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 1376.

MORAIS, Raquel. Preso envia pedido de habeas corpus
escrito em papel higiênico para o STJ. Globo, [S.l], 29
jun. 2015. Disponível em: http://g1.globo.com/distrito-
federal/noticia/2015/06/preso-envia-pedido-de-
habeas-corpus-escrito-em-papel-higienico-para-o-
stj.html. Acesso em 08 de novembro de 2021.

09

10
Preso do Ceará usa lençol para escrever habeas
corpus ao STJ. Globo, [S.l], 21 maio 2014. Disponível
em:
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/05/preso-
do-ceara-usa-lencol-para-escrever-habeas-
corpus-ao-stj.html. Acesso em 08 de novembro de
2021.

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 1365.11
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Constitucional Positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros,
2014.
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Referências: BRASIL. Constituição Federal de 1988.
Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/co
nstituição.htm. Acesso em 08 de novembro de 2021;
DE ABREU DALLARI, Dalmo. O habeas data no sistema
jurídico brasileiro. Revista da Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, v. 97, p. 239-253, 2002;
WALD, Arnoldo; FONSECA, Rodrigo Garcia da. O habeas
data na Lei n. 9.507/97. Revista de informação
legislativa, v. 35, n. 137, p. 303-312, jan./mar. 1998.

13

14 Art. 81, parágrafo único, inciso II.

Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm.
Acesso em 08 de novembro de 2021.
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16 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Remédios
Constitucionais: Mandado de segurança individual e
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