
Instrumento Jurídico O que pode ser discutido?
Quem pode propor? / Precisa de 

advogado? / Há algum prazo?  

 Qual a forma? / A quem deve ser 

destinada?
Qual é o fundamento legal da ação? Exemplos de aplicação

Direito de Petição 

> Defesa de direitos próprios do autor do 
pedido, de direitos de outros (terceiros) ou 

ainda de direitos da coletividade, com pedido 
de que sejam implementados; > Pedir 

informações de interesse particular ou de 
interesse coletivo; > Denúncias de ilegalidades 

e/ou de abusos de poder cometido por 
autoridades públicas ou terceiros.

Como afirma a constituição, o direito de 
petição é garantido a todas e todos, sem 

distinção; sem necessidade de pagamento de 
taxa. Além disso, não há necessidade de 

acompanhamento de advogado. A legislação 
(Lei n° 9.051/1995) estabelece o prazo 

máximo de 15 (quinze) dias para que os 
pedidos sejam respondidos pelas autoridades 

públicas.  

 Não há exigência quanto à forma, mas é 
importante que o autor explique a situação e 

relate os fatos de forma mais objetiva 
possível, pedindo as providências que 
entende como adequadas. Deve ser 

encaminhada à autoridade responsável por 
assegurar aquele direito ou por prestar a 

informação requerida (Ex.: Diretor de Escola, 
Secretário de Educação, Presidente da 

Câmara de Vereadores etc). 

Constituição Federal - Art. 5º. XXXIII (33) - 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; XXXIV (34) - 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; b) a obtenção de certidões em 
repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse 
pessoal

A petição é um instrumento, por isso praticamente 
todas as questões podem ser tratadas. Aqui, 

apenas alguns exemplos: pedir informações sobre o 
orçamento da escola; pedir uma transferência de 
matrícula para o período noturno ou para outra 

escola; solicitar atendimento pelo transporte escolar; 
informar irregularidades quanto ao serviço de 

limpeza e pedir providências; pedido de 
providências quanto à ausência de professores 

habilitados na escola; solicitar abertura de biblioteca; 
solicitar vaga em educação infantil para as crianças 
do bairro; solicitar atendimento à demanda de EJA 

no município etc. 

Representação ao 
Ministério Público

Informar ao Ministério Público alguma 
irregularidade, ilegalidade de atos do poder 

público (nas escolas, nas secretarias de 
educação, por exemplo), de entes privados, 

e/ou violações de direitos coletivos (que atinja 
a várias pessoas) para que o Ministério Público 
tome providências (apuração do caso, abertura 

de inquérito e medidas judiciais e 
extrajudiciais). 

Uma representação é uma petição 
direcionada ao Ministério Público, com o 
pedido para que esta instituição tome as 

providências cabíveis e dê encaminhamento 
jurídico para o caso. A representação também 
é isenta do pagamento de taxas e não precisa 
de advogado. A legislação (Lei n° 8.625/1993 - 
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - 

art.27, Par. Único, III) estabelece o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias para representante 

do Ministério Público dar andamento "às 
notícias de irregularidades, petições ou 

reclamações" recebidas. 

 Não há exigência quanto à forma, mas 
também é importante que o autor explique a 
situação e relate os fatos de forma precisa e  

objetiva, fornecendo, sempre que possível, os 
dados de identificação do(s) autor(es) da 
violação/conduta que se pretende seja 

investigada e/ou cessada e/ou punida.  Nos 
municípios com mais de um representante do 
Ministério Público, a representação deve ser 
encaminhada ao (à) Promotor(a) responsável 
pela área. No caso da educação de crianças 
e adolescentes, é a Promotoria da Infância e 

Juventude; e no caso de educação de adultos 
em geral são as promotorias de direitos 

humanos e/ou cidadania. 

Constituição Federal - Art. 129. São funções 
institucionais do Ministério Público:(...) II - zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; III - 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos;

Um grupo de pais e mães de crianças com 
deficiência pode se unir e solicitar, por meio de 

representação ao Ministério Público da sua cidade, 
que mova uma ação para garantir a inclusão em 

escola pública comum e a garantia de atendimento 
educacional especializado complementar. Outra 

hipótese seria a representação pela não aplicação 
adequada dos recursos da educação (FUNDEB, 

vinculação de 25% etc).  

Mandado de Segurança 

(MS) ou Ação 
Mandamental

Defender direito líquido e certo, individual ou 
coletivo, violado por ato ou omissão do poder 

público ou por quem esteja investido em 
função pública (Ex.: empresa de transporte, 

escola conveniada etc). 

É líquido o direito que já é exigível no 
momento em que você entra com a ação (não 

depende de nenhuma outra condição futura 
para ser exercido – como por exemplo o 

cumprimento de um prazo ou a conclusão de 
uma etapa de ensino), e certo quando, a partir 
da lei e das provas apresentadas no início da 
ação, já é possível verificar sua violação, não 
sendo necessária audiência, testemunho ou 

outras provas. existência.                                                                                                                                                                                                                                      

O mandado de segurança (MS) pode ser 
proposto por aqueles que sejam efetivamente 

prejudicados pelos atos ou omissões do 
poder público (indivíduos - um ou mais - ou 

entidades que representem número 
determinado de indivíduos, como um 

sindicato ou uma associação). Nos casos de 
direitos difusos, como por exemplo 

impedimento de acesso à informações 
públicas, todos são legitimados, desde que se 

comprove que foi negado o acesso à 
informação pretendida. Para o MS faz-se 

necessário o acompanhamento de um 
advogado, que pode ser um defensor público. 
Nos casos de direitos previstos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), o 
Ministério Público também pode propor o MS. 
Nas varas da infância e da juventude o MS é 
gratuito. Há um prazo para a propositura do 

MS, que é de 120 (cento e vinte) dias 
contados da data em que o autor tomou 

conhecimento da medida ilegal ou arbitrária 
da autoridade.     

O mandado de segurança é uma petição 
jurídica formal, que precisa ser assinada por 
um advogado (particular ou defensor público) 
e precisa seguir alguns requisitos legais. Nos 
casos de direitos de crianças e adolescentes 
deve ser proposto nas varas da infância e da 
juventude e, nos demais casos, nas varas da 

fazenda pública, que são aquelas 
responsáveis pelo julgamente de ações 

propostas contra o poder público. O MS é 
proposto contra a autoridade responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder (Ex.: Secretário 
de Educação, Prefeito, Ministro da Educação, 
Reitor etc). No caso de autoridades federais, 

deve ser proposto na Justiça Federal. 

Constituição Federal Art. 5º. LXIX - conceder-se-
á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por "habeas-
corpus" ou "habeas-data", quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público; 
LXX - o mandado de segurança coletivo pode 

ser impetrado por: a) partido político com 
representação no Congresso Nacional; b) 

organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros ou 

associados;

> Pedido de vaga em creche ou escola, após recusa 
de matrícula; > Pedido de inclusão de criança com 

deficiência em escola pública, após recusa de 
matrícula; > Ausência de resposta oficial a pedido 

de informação ou petição protocolada em defesa de 
direitos formulada pelo autor; > Retenção de 

documentos escolares em razaão do não 
pagamento de mensalidades 



Ação Popular

Anular ato lesivo ao patrimônio público, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural. A ação 
popular, diferentemente  do mandado de 

segurança, visa a proteger a coletividade de 
atos ilegais ou imorais da administração 

pública, ou seja, direitos coletivos, que não são 
de uma só pessoa, mas que atingem todos os 
cidadãos. Nos casos urgentes é possível pedir 

antecipação da decisão ou liminar.

Qualquer cidadão, pessoa física, com o 
acompanhamento de um advogado (ou 

defensor público), pode propor gratuitamente 
Ação Popular. Pessoas jurídicas (como 

sindicatos e organizações não 
governamentais) não podem usar esse 

recurso. Esta é a principal diferença entre a 
Ação Popular e a Ação Civil Pública, que só 
pode ser proposta por pessoa jurídica. Pode 
ser propostas contra as entidades públicas 
e/ou contra as autoridades responsáveis, 

requerendo-se a suspensão do ato lesivo ou 
imoral e a restituição dos valores. Não há 

prazo específico para a propositura. 

Também é petição jurídica formal, que precisa 
ser assinada por um advogado (particular ou 

defensor público) e precisa seguir alguns 
requisitos legais específicos. Em regra deve 
ser proposta nas varas da fazenda pública, 

que são aquelas responsáveis pelo 
julgamente de ações propostas contra o poder 
público. No caso de entidades ou autoridades 
federais, deve ser proposto na justiça federal. 

Constituição Federal - Art. 5o. LXXIII - qualquer 
cidadão é parte legítima para propor ação 

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

Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-
fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência

Nos sistemas de ensino, são atos lesivos ao 
patrimônio público que podem ser combatidos com 

a Ação Popular: desvio de verba de merenda 
escolar ou de mantimentos, comercialização de 

material didático-escolar e equipamentos 
comprados com recursos públicos, desvio de 
finalidade (quando as autoridades usam bens 
públicos e espaços escolares – DVDs, TVs, 
aparelhos de som, salas de aula, quadras, 

auditórios por exemplo – em benefício próprio, para 
fins particulares). Pode-se pedir tanto a suspensão 

do ato lesivo como o ressarcimento dos valores 
irregularmente aplicados.

Ação Civil Pública (ACP)

Por meio desta ação  é possível defender 
direitos coletivos e difusos  –  educação, 

saúde, transporte, meio ambiente, consumidor - 
ou seja, aqueles direitos que não dizem 

respeito a um único indivíduo. Ao tratar os 
direitos nessa perspectiva ampla, a ACP 

permite a discussão judicial sobre a própria 
adequação das políticas públicas.  Uma única 
ação pode beneficiar milhares de pessoas na 
mesma situação ou toda a coletividade (como 

é o caso das ações em defesa do meio 
ambiente). O autor poderá pedir que a Justiça 
determine que algo seja feito (Ex.: matricular 

crianças de um determinado município) ou que 
algo não seja feito (Ex.: fechar uma escola, 

cobrar taxa de matrícula etc). Nos casos 
urgentes é possível pedir antecipação da 

decisão ou liminar.

A legislação estabelece quem têm 
legitimidade para propor ACP: o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e entidades da 
sociedade civil, que estejam constituídas há 

pelo menos um ano e que tenham entre suas 
finalidades a defesa de direitos da 

coletividade. Também é uma ação gratuita. 
No caso de ser proposta por associações 

(entidades da sociedade civil), estas precisam 
ser assessoradas por advogado. A 

Defensoria Pública tanto poderá atuar em 
nome próprio como poderá assessorar as 
entidades sociais na propositura. Não há 

prazo específico para a propositura.

Também é uma petição jurídica formal, que 
precisa ser assinada por um advogado 

(particular ou defensor público) e precisa 
seguir requisitos da legislação específica. 
Quanto ao local de propositura, segue os 

mesmos critérios do MS, podendo ser 
proposta, segundo o caso, nas varas da 

infância e da juventude ou na fazenda pública, 
ou ainda na justiça federal. É proposta contra 
o município, o estado ou a União federal, ou 

ainda contra entidade pública autônoma 
(Universidades, Empresas Públicas etc) ou 

instituição privada que viole os direitos 
protegidos na ACP. 

Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) - Art. 1º 
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 
prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e 
patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente; ll - 
ao consumidor; III – a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; IV – a qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo; V - por infração da ordem 
econômica e da economia popular; VI - à ordem 
urbanística.  
Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 
- Art. 81. (...) A defesa coletiva será exercida 
quando se tratar de: I - interesses ou direitos 
difusos, assim entendidos os transindividuais, 
de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos 
coletivos, assim entendidos os transindividuais, 
de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 
ou com a parte contrária por uma relação 
jurídica base; III - interesses ou direitos 
individuais  homogêneos assim entendidos os 
decorrentes de origem comum.

> Pedido de garantia de matrícula em creche ou 
escola para todas as crianças de um determinado 
município; > Pedido de realização de uma política 
pública prevista em lei, como o recenseamento da 
população fora da escola, a garantia de transporte 

escolar gratuito ou a organização de uma política de 
inclusão de crianças com deficiência.   

Ação Especial em Defesa 

do Ensino Fundamental e 

Obrigatório

Esta é uma ação especial (no sentido de que 
não esta regulamentada na legislação 

processual), prevista na LDB com o objetivo de 
assegurar a oferta de ensino fundamental ou 
sua adequação, no caso de oferta irregular. A 

ampliação da obrigatoriedade escolar, 
promovida pela Emendas Constitucional n° 

59/2009, permitirá a aplicação desse 
instrumento em defesa do direito à educação 
da população com idade entre 4 (quatro) e 17 

(dezessete) anos. 

Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 
associação comunitária, organização sindical, 

entidade de classe ou outra legalmente 
constituída, e o Ministério Público, pode 

peticionar diretamente ao Judiciário, sendo 
gratuita a ação, que também deverá ser 

processada em rito sumário. Isso não exclui a 
necessidade de ser representado por 

advogado ou defensor público, uma vez que 
se trata de uma ação judicial.

Apesar da previsão de rito sumário, a petição 
deve seguir os requisitos da legislação 

processual. Deve ser endereçada à justiça da 
infância e da juventude quando proposta em 
defesa de menores de 18 (dezoito) anos. Nos 
casos de jovens e adultos demandantes do 
ensino fundamental, deve ser proposta nas 

varas da fazenda pública.

Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito 
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou 

outra legalmente constituída, e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o Poder Público para 

exigi-lo. (...) § 3º Qualquer das partes 
mencionadas no caput deste artigo tem 

legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, 
na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição 
Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação 

judicial correspondente. 
§ 4º Comprovada a negligência da autoridade 
competente para garantir o oferecimento do 

ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por 
crime de responsabilidade.

> Pedido de garantia de matrícula no ensino 
fundamental regular ou na modalidade EJA - 

Fundamental a crianças, adolescentes e adultos 
excluídos por falta de vaga ou oferta inacessível; > 
Pedido de adequação (da oferta escolar no ensino 

fundamental ou na etapa de escolarização 
obrigatória) às determinações legais, como oferta de 

carga-horária mínima, habilitação docente etc.

Ação Ordinária (Comum)

Esta é a ação jurídica comum, a que todos têm 
direito (acesso à justiça). Nos casos em que 

não cabe nenhuma das ações acima descritas, 
ela poderá ser proposta. (Ex.: uma violação a 

direito individual e que, no entanto, depende de 
produção de prova em juízo, tenha sido 

ultrapassado o prazo para o mandado de 
segurança ou o objeto não seja cabível em MS 

- ações de indenização, por exemplo).

Como ação jurídica comum, pode ser 
proposta por qualquer pessoa, com o 
acompanhamento de um advogado ou 

defensor público. Não há prazo específico.

Podem ser propostas por qualquer indivíduo, 
titulares do direito e com capacidade civil. Em 
caso de menores de 18 (dezoito) anos, esses 

serão representados por seus pais ou 
responsáveis. Com excessão das ações 

propostas nas varas da infância e da 
juventude, há taxas judiciais, que podem ser 
dispensadas caso se comprove incapacidade 

econômica. 

Constituição Federal - Art.5° (...) XXXV - a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito; (...) LXXVIII a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação.

> Pedido de indenização por exclusão da escola 
e/ou por dano moral decorrente de constrangimento 
ilegal; > Pedido de revisão de critérios avaliativos, 

quando necessária a produção de prova ou 
ultrapassado o prazo do MS.


