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Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, 
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Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 
 Mandado de segurança - questões procedimentais: 

 

“Art. 7o  Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:  

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a 
segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 
de 10 (dez) dias, preste as informações;  

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 
jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 
querendo, ingresse no feito;  

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 
caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 
fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 
jurídica.” 

 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 
 Mandado de segurança coletivo: 

 

. Aplicação das regras gerais do Mandado de Segurança Individual. 

 

. Legitimidade ativa: 

 

-> Partido político com representação no Congresso Nacional. 

-> Organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constítuida e em funcionamento na defesa de seus 
filiados. 

 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 
 Mandado de segurança coletivo: 

 

“Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 
partido político com representação no Congresso Nacional, na 
defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes 
ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, 
pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos 
da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, 
na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas 
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.” 

 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 
 Mandado de segurança coletivo – necessidade de autorização 

expressa para interpor a ação(Precedente do STF): 

 

REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República 
encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto 
da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO 
EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas 
do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela 
representação no processo de conhecimento, presente a autorização 
expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 
(RE 573232, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, DJe-
182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001) 

 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 
 Interpretação do STF baseada no artigo 5º, inciso XXI da CF: 

 

 

 

“Art. 5º XXI - as entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial 
ou extrajudicialmente;” 

 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 
 Mandado de segurança coletivo - objeto: 

 

“Art. 21.  Parágrafo único.  Os direitos protegidos pelo mandado de 
segurança coletivo podem ser:  

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou 
categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica básica;  

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, 
os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação 
específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do 
impetrante.”  

  



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 
 Mandado de segurança coletivo - objeto: 

  

 

“Art. 22.  No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa 
julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria 
substituídos pelo impetrante.  

§ 1o  O mandado de segurança coletivo não induz litispendência 
para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não 
beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a 
desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança 
coletiva.”  

 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 
 Mandado de segurança coletivo: 

 

 

“Art. 22.  § 2o  No mandado de segurança coletivo, a liminar só 
poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da 
pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas.”  

 

 

 


