
 
 
 
Cabimento das peças: na peça é possível que se tenha que advogar para a 
Administração Pública ou para o particular (este é o mais comum) 
 

1) Parecer: (normalmente cai na condição de agente público) 
Deve ser elaborado quando o enunciado solicitar expressamente. A 
expedição de um parecer, na condição de advogado especialista ou como 
servidor público técnico na matéria. 
 Não tem a estrutura das peças judiciais (não tem endereçamento, 
qualificação das partes e pedido) 
 A estrutura do parecer envolve: uma Ementa, o Relatório, 
Fundamentação e Conclusão. 
 
2) Mandado de Segurança: (é a peça judicial mais comum na segunda fase 

da OAB) 
 É a ação cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por 
outra ação constitucional; 
 Lei 12.016/09 
 Direito líquido e certo, em termos práticos: pode ser comprovado 
documentalmente no momento da propositura da ação. 
Se o direito depende de prova testemunhal ou pericial ele não é líquido e 
certo. 
 No rito do mandado de segurança só há prova documental. 
 Prazo DECADENCIAL de 120 dias (contados da ciência do ato coator) 
 Cuidado !!! 
O mandado de segurança não é impetrado contra Pessoa Jurídica, mas sim 
uma autoridade coatora (Ex: Presidente da Comissão de Licitações) 
A nova lei de M.S obriga notificar também a Pessoa Jurídica de Direito 
Público. 
 
Espécies de M.S: 
a) Preventivo: é o impetrado antes do ato coator (Neste caso, não tem 

prazo, na verdade ele ainda não começou a correr, pois ainda não 
houve ato coator). 

b) Repressivo: é o impetrado após o ato coator (tem o prazo decadencial 
de 120 dias) 

 
Quando impetrar MS Preventivo devo dizer = “contra ato a ser praticado” 
Quando impetrar MS Repressivo devo dizer = “contra ato praticado” 
 
Atenção: ultrapassado o prazo de 120 dias, sem que haja impetração de 
MS, deve-se propor Ação Ordinária com tutela antecipada 
 
M.S Individual: impetrado em nome próprio na defesa de interesse próprio 
(legitimação ordinária) 
MS Coletivo: impetrado por Partido, Associação ou Entidade de Classe 
(legitimação extraordinária) 
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Cuidado: Quando cai Partido Político todo mundo acha que o MS será 
coletivo. Se o direito pleiteado pelo Partido Político for próprio, será cabível 
MS Individual. 
 
3) Habeas Data: é a ação proposta para o impetrante conhecer, corrigir ou 

contestar informações pessoais constantes de bancos públicos de 
dados. 

Ex: exclusão de nome do SPC ou SERASA; obtenção de informações sobre 
presos políticos. 
 
4) Ação Popular: proposta por um cidadão (pessoa física no gozo dos 

direitos políticos) 
PJ não pode propor Ação Popular (na prova vão querer enganar) 
 Cabe contra ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade 
administrativa 
 2 efeitos da sentença na Ação Popular: 
* ressarcimento do dano; 
* anulação do ato lesivo; 

 

5)  Ação Civil Pública  
 pode ser proposta pelo MP, Defensoria, e PJ’s de Direito Público para 
proteção de direito difuso ou coletivo. Exemplo clássico do cabimento da 
Ação Civil Pública é nos casos de dano ambiental. 
 a principal diferença da ACP com a Ação Popular é que aquela nunca 
poderá ser proposta pelo cidadão; 
A diferença da Ação Civil Pública com o Mandado de Segurança Coletivo 
é que neste os efeitos de uma eventual decisão afetam apenas os membros 
de determinado sindicato ou partido político, p. ex. 
 
Obs: Se o ato estiver enquadrado na lei n. 8429/92 (lei de improbidade 
administrativa) é cabível “Ação de Improbidade administrativa” 

 
6) Ação Ordinária: é uma petição inicial cabível genericamente em diversas 
situações: 
a) após o prazo de 120 dias do mandado de segurança (ou se for 
necessária dilação probatória) 
Ex: preciso provar algo que só pode ser demonstrado mediante prova 
testemunhal, e como o mandado de segurança admite apenas a forma 
documental de prova (e pré-constituída), nesse caso utilizo a “Ação 
Ordinária” 
 
b)Ação indenizatória: uso quando o prejuízo é sofrido em uma relação 
jurídica de sujeição geral (nesse caso não há nenhum título jurídico) 
Ex: usuário que sofre dano causado por motorista de prefeitura 
 
c)Ação de Cobrança: para prejuízos ocorridos em relações contratuais de 
sujeição especial. (nesse caso há um título jurídico, um contrato, p. ex.) 
Ex: a Administração não paga um fornecedor. 
 



LEMBRAR: havendo necessidade de uma decisão emergencial a Ação 
Ordinária pode ter pedido de tutela antecipada. 
 
d)Ação de Indenização por desapropriação indireta (esbulho possessório 
praticado pelo Estado) 
 Esta ação também pode ser utilizada nos casos de servidões 

administrativas muito restritivas, que acabam caracterizando 
desapropriação indireta. 
 

7) Ação de Desapropriação: é a ação judicial proposta pelo Estado contra o 
particular, sempre que não houver acordo administrativo quanto ao valor da 
indenização. 
 
Obs: para a doutrina apenas dois temas podem ser debatidos na ação de 
desapropriação: 
- o valor da indenização; 
- eventual ilegalidade (p. ex. discutir um desvio de finalidade) 
 
Para Bandeira de Mello seria possível também discutir um terceiro tema: 
- o enquadramento da desapropriação em uma das hipóteses legais 

(necessidade pública, utilidade pública e interesse social) 
 
Pontos a lembrar:  
Desapropriação não é um ato administrativo, mas sim um procedimento, 
uma sequência de atos. 
a desapropriação por interesse social é sempre sancionatória 
O particular se defende da Ação de Desapropriação por meio de 
CONTESTAÇÃO. 
 
8) Recursos Administrativos 
É sempre possível optar pela impugnação de uma decisão perante a 
própria Administração. É o chamado Recurso Administrativo. 
 

O recurso dirigido à autoridade administrativa superior hierarquicamente é 
o chamado Recurso Hierárquico Próprio (p. ex. recorrer ao Presidente da 
República contra decisão de Ministro de Estado) 
 
Atenção !!! não confundir com Recurso Hierárquico Impróprio, que é 
dirigido a uma autoridade sem superioridade hierárquica (p. ex. recurso 
contra decisão de autarquia endereçada ao Ministro da pasta) O Recurso 
Hierárquico Impróprio só é cabível com expressa previsão legal, 
diferentemente do que ocorre com o Recurso Hierárquico Próprio, que 
independe de previsão legal. 
 
Na OAB, o cabimento de Recurso Administrativo, na peça é muito raro, só 
devendo ser utilizado se o enunciado expressamente pedir uma solução 
administrativa (na dúvida sempre optar pela opção judicial). 
 
Importante: os recursos administrativos não são dirigidos à autoridades 
judiciais, mas a autoridade administrativa imediatamente superior a quem 



praticou o ato. (endereço o Recurso Administrativo a quem seria a 
autoridade coatora em eventual MS) 
 
Obs: em alguns casos a lei prevê uma nomenclatura específica para o 
recurso administrativo, como no caso da impugnação ao edital (qualquer 
cidadão pode propor essa medida contra exigência indevida do edital de 
concurso ou licitação) 

 


