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Direito de Petição: 

 

 

 

“Direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos 
poderes públicos sobre uma questão ou uma situação.” 
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Previsão constitucional do Direito de Petição: 

 

 

“Art. 5º XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;” 
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Legitimidade ativa e passiva em relação ao Direito de Petição: 

 

 

. Legitimidade ativa: qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos. 

  

. Legitimidade passiva: qualquer autoridade integrante do poder 
público. 

 

. Não é exigida capacidade postulatória. 
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Obrigatoriedade de resposta e efeitos do exercício do direito de 
petição: 

  

. A autoridade peticionada deve resposta ao peticionante dentro de 
prazo razoável. 

 

. Possibilidade de impetração de mandado de segurança no caso de 
inércia. 

 

. Exercício do direito de petição -> presunção absoluta de ciência 
sobre a questão objeto do peticionamento.(facilitação da 
responsabilização de autoridades) 
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 Direito de certidão – previsão constitucional: 

 

 

“Art. 5º XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;” 
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 Questões atinentes ao Direito de Certidão: 

 

 

. Tem como pressuposto o legítimo interesse do requerente, 

devendo a informação ser de interesse pessoal ou coletivo. 

 

. Indeferida de forma ilegal a certidão ou permanecendo a 

administração inerte é cabível mandado de segurança. 
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Natureza não absoluta do direito de certidão: 

 

 

“Art. 5º XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado;” 
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Habeas corpus – previsão constitucional: 

 

 

 

“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;” 
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Terminologias relacionadas ao Habeas corpus: 

 

 

. Impetrante: quem interpõe o habeas corpus. 

 

. Paciente: em favor de quem é interposto. 

 

. Autoridade coatora ou impetrado: autoridade que pratica a 
ilegalidade ou abuso de poder podendo ser agente público ou 
mesmo particular(Hospital psiquiátrico por exemplo). 
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Legitimidade ativa e passiva para a impetração de Habeas 
Corpus: 

 

. Legitimidade ativa: qualquer pessoa física ou jurídica. 

 

. Legitimidade passiva: qualquer autoridade pública ou mesmo 
particular que venha a cercear ou ameace cercear a liberdade de 
locomoção. 

 

. Não é necessário possuir capacidade postulatória. 

 

. Possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.  

 


