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LEI DE TERRAS – LEI Nº 
601/1850 

Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca 
das que são possuídas por titulo de sesmaria sem 
preenchimento das condições legais. bem como por 
simples título de posse mansa e pacifica; e determina 
que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas 
cedidas a titulo oneroso, assim para empresas 
particulares, como para o estabelecimento de colonias 
de nacionaes e de extrangeiros, autorizado o Governo a 
promover a colonisação extrangeira na forma que se 
declara. 

Art. 1º Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas 
por outro título que não seja o de compra.  

Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio 
com paizes estrangeiros em uma zona de 10 leguas, as 
quaes poderão ser concedidas gratuitamente.  

Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de 
alheias, e nellas derribarem mattos ou lhes puzerem 
fogo, serão obrigados a despejo, com perda de 
bemfeitorias, e de mais soffrerão a pena de dous a seis 
mezes do prisão e multa de 100$, além da satisfação do 
damno causado. Esta pena, porém, não terá logar nos 
actos possessorios entre heréos confinantes.  

Paragrapho unico. Os Juizes de Direito nas correições 
que fizerem na forma das leis e regulamentos, 
investigarão se as autoridades a quem compete o 
conhecimento destes delictos põem todo o cuidado em 
processal-os o punil-os, e farão effectiva a sua 
responsabilidade, impondo no caso de simples 
negligencia a multa de 50$ a 200$000.  

 

Art. 3º São TERRAS DEVOLUTAS:  

§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso 
publico nacional, provincial, ou municipal.  

§ 2º As que não se acharem no dominio particular por 
qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por 
sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou 
Provincial, não incursas em commisso por falta do 
cumprimento das condições de medição, confirmação e 
cultura.  

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou 
outras concessões do Governo, que, apezar de incursas 
em commisso, forem revalidadas por esta Lei.  

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, 
apezar de não se fundarem em titulo legal, forem 
legitimadas por esta Lei.  

Art. 4º Serão revalidadas as sesmarias, ou outras 
concessões do Governo Geral ou Provincial, que se 
acharem cultivadas, ou com principios de cultura, e 
morada habitual do respectivo sesmeiro ou 
concessionario, ou do quem os represente, embora não 
tenha sido cumprida qualquer das outras condições, 
com que foram concedidas.  

 

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, 
adquiridas por occupação primaria, ou havidas do 
primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com 
principio de cultura, e morada, habitual do respectivo 
posseiro, ou de quem o represente, guardadas as regras 
seguintes:  

§ 1º Cada posse em terras de cultura, ou em campos de 
criação, comprehenderá, além do terreno aproveitado 
ou do necessario para pastagem dos animaes que tiver 
o posseiro, outrotanto mais de terreno devoluto que 
houver contiguo, comtanto que em nenhum caso a 
extensão total da posse exceda a de uma sesmaria para 
cultura ou criação, igual ás ultimas concedidas na 
mesma comarca ou na mais vizinha.  

§ 2º As posses em circumstancias de serem legitimadas, 
que se acharem em sesmarias ou outras concessões do 
Governo, não incursas em commisso ou revalidadas por 
esta Lei, só darão direito á indemnização pelas 
bemfeitorias.  

 

Exceptua-se desta regra o caso do verificar-se a favor da 
posse qualquer das seguintes hypotheses:  

1ª, o ter sido declarada boa por sentença passada em 
julgado entre os sesmeiros ou concessionarios e os 
posseiros;  

2ª, ter sido estabelecida antes da medição da sesmaria 
ou concessão, e não perturbada por 5 annos;  

3ª, ter sido estabelecida depois da dita medição, e não 
perturbada por 10 annos.  

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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§ 3º Dada a excepção do paragrapho antecedente, os 
posseiros gozarão do favor que lhes assegura o § 1°, 
competindo ao respectivo sesmeiro ou concessionario 
ficar com o terreno que sobrar da divisão feita entre os 
ditos posseiros, ou considerar-se tambem posseiro para 
entrar em rateio igual com elles. 

§ 4º Os campos de uso commum dos moradores de uma 
ou mais freguezias, municipios ou comarcas serão 
conservados em toda a extensão de suas divisas, e 
continuarão a prestar o mesmo uso, conforme a pratica 
actual, emquanto por Lei não se dispuzer o contrario.  

Art. 6º Não se haverá por principio do cultura para a 
revalidação das sesmarias ou outras concessões do 
Governo, nem para a legitimação de qualquer posse, os 
simples roçados, derribadas ou queimas de mattos ou 
campos, levantamentos de ranchos e outros actos de 
semelhante natureza, não sendo acompanhados da 
cultura effectiva e morada habitual exigidas no artigo 
antecedente. 

Art. 7º O Governo marcará os prazos dentro dos quaes 
deverão ser medidas as terras adquiridas por posses ou 
por sesmarias, ou outras concessões, que estejam por 
medir, assim como designará e instruirá as pessoas que 
devam fazer a medição, attendendo ás circumstancias 
de cada Provincia, comarca e municipio, o podendo 
prorogar os prazos marcados, quando o julgar 
conveniente, por medida geral que comprehenda todos 
os possuidores da mesma Provincia, comarca e 
municipio, onde a prorogação convier.  

Art. 8º Os possuidores que deixarem de proceder á 
medição nos prazos marcados pelo Governo serão 
reputados cahidos em commisso, e perderão por isso o 
direito que tenham a serem preenchidos das terras 
concedidas por seus titulos, ou por favor da presente 
Lei, conservando-o sómente para serem mantidos na 
posse do terreno que occuparem com effectiva cultura, 
havendo-se por devoluto o que se achar inculto.  

Art. 9º Não obstante os prazos que forem marcados, o 
Governo mandará proceder á medição das terras 
devolutas, respeitando-se no acto da medição os limites 
das concessões e posses que acharem nas 
circumstancias dos arts. 4º e 5º.  

Qualquer opposição que haja da parte dos possuidores 
não impedirá a medição; mas, ultimada esta, se 
continuará vista aos oppoentes para deduzirem seus 
embargos em termo breve.  

As questões judiciarias entre os mesmos possuidores 
não impedirão tão pouco as diligencias tendentes á 
execução da presente Lei.  

Art. 10. O Governo proverá o modo pratico de extremar 
o dominio publico do particular, segundo as regras 
acima estabelecidas, incumbindo a sua execução ás 
autoridades que julgar mais convenientes, ou a 
commissarios especiaes, os quaes procederão 
administrativamente, fazendo decidir por arbitros as 
questões e duvidas de facto, e dando de suas proprias 
decisões recurso para o Presidente da Provincia, do qual 
o haverá tambem para o Governo.  

Art. 11. Os posseiros serão obrigados a tirar titulos dos 
terrenos que lhes ficarem pertencendo por effeito desta 
Lei, e sem elles não poderão hypothecar os mesmos 
terrenos, nem alienal-os por qualquer modo.  

Esses titulos serão passados pelas Repartições 
provinciaes que o Governo designar, pagando-se 5$ de 
direitos de Chancellaria pelo terreno que não exceder 
de um quadrado de 500 braças por lado, e outrotanto 
por cada igual quadrado que de mais contiver a posse; e 
além disso 4$ de feitio, sem mais emolumentos ou 
sello.  

 

Art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que 
julgar necessarias:  

1º, para a colonisação dos indigenas;  

2º, para a fundação de povoações, abertura de estradas, 
e quaesquer outras servidões, e assento de 
estabelecimentos publicos:  

3º, para a construção naval.  

Art. 13. O mesmo Governo fará organizar por freguezias 
o registro das terras possuidas, sobre as declaracões 
feitas pelos respectivos possuidores, impondo multas e 
penas áquelles que deixarem de fazer nos prazos 
marcados as ditas declarações, ou as fizerem inexactas.  

Art. 14. Fica o Governo autorizado a vender as terras 
devolutas em hasta publica, ou fóra della, como e 
quando julgar mais conveniente, fazendo previamente 
medir, dividir, demarcar e descrever a porção das 
mesmas terras que houver de ser exposta á venda, 
guardadas as regras seguintes:  

(...) 

Art. 16. As terras devolutas que se venderem ficarão 
sempre sujeitas aos onus seguintes:  

 IMPORTANTE 
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§ 1º Ceder o terreno preciso para estradas publicas de 
uma povoação a outra, ou algum porto de embarque, 
salvo o direito de indemnização das bemfeitorias e do 
terreno occupado.  

§ 2º Dar servidão gratuita aos vizinhos quando lhes for 
indispensavel para sahirem á uma estrada publica, 
povoação ou porto de embarque, e com indemnização 
quando lhes for proveitosa por incurtamento de um 
quarto ou mais de caminho.  

§ 3º Consentir a tirada de aguas desaproveitadas e a 
passagem dellas, precedendo a indemnização das 
bemfeitorias e terreno occupado.  

§ 4º Sujeitar ás disposições das Leis respectivas 
quaesquer minas que se descobrirem nas mesmas 
terras.  

(...) 
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LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 
LEI Nº 7.347/85 

 

De acordo com Gregório Assagra (2008, p. 422-428), 
há 03 fases evolutivas das ações coletivas: 

Fase da absoluta 
predominância 

individualistas da 
tutela jurídica 

Inaugurada com o CC/16, que 
determinou o fim das ações 
populares como ações 
coletivas. 

Fase da proteção 
fragmentária dos 

direitos 
transindividuais 

Passaram a ser tuteladas 
algumas espécies de direitos 
coletivos, predominando a 
dimensão individualista dos 
direitos. Marcado pela Ação 
Popular e pela Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

Fase da tutela 
integral, irrestrita 

ou ampla 

Iniciada basicamente com a 
CF/88, que reconheceu 
expressamente os direitos e 
deveres coletivos como 
direitos fundamentais. Há 
ainda o surgimento da Lei de 
Ação Civil Pública (em 1985) e 
o advento do CDC (em 1990). 

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.       

DISTINÇÃO 

INTERESSE DIREITO SUBJETIVO 

Interesse é qualquer 
pretensão em geral, é o 
desejo de obter 
determinado valor ou 
bem da vida, de 
satisfazer uma 
necessidade. O interesse 
de alguém pode 
encontrar, ou não, 
respaldo no 
ordenamento jurídico. 
(Masson, 2015, p. 42). 

“Direito subjetivo, por 
sua vez, segundo Reale, é 
“a possibilidade de exigir-
se, de maneira garantida, 
aquilo que as normas de 
direito atribuem a 
alguém como próprio”. É, 
portanto, a posição 
jurídica que o 
ordenamento jurídico 
assegura a uma pessoa, a 
um grupo de pessoas ou 
a um ente, em relação a 
um determinado bem 

e/ou pessoas. Imagine-se 
que uma ação busque a 
tutela de determinado 
valor cuja proteção, ao 
final, seja recusada, por 
ausência de amparo no 
ordenamento. Ela terá 
visado à defesa de 
simples interesses. 
Pense-se, agora, em 
outra, que postule a 
tutela de valores cuja 
proteção, por fim, seja 
deferida, ante a 
existência de respaldo no 
ordenamento. Ela terá 
visado, portanto, à 
defesa de direitos 
subjetivos. Não 
queremos dizer, com 
isso, que o direito 
subjetivo depende 
sempre de um prévio 
reconhecimento judicial. 
A manifestação do 
Estado-juiz, muitas vezes, 
é meramente 
declaratória de um 
direito subjetivo 
preexistente.” (MASSON, 
2015, p. 43). 

 

ESPÉCIES DE DIREITOS COLETIVOS SEGUNDO O CDC 

DIFUSOS 
(ESSENCIALMENTE 

COLETIVOS) 

Assim entendidos, para efeitos 
deste código, os 
transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam 
titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por 
CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO; 

COLETIVOS EM 
SENTIDO ESTRITO 
(ESSENCIALMENTE 

COLETIVOS) 

Assim entendidos, para efeitos 
deste código, 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; 

INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS 

(ACIDENTALMENTE 
COLETIVOS) 

Assim entendidos os 
decorrentes de ORIGEM 
COMUM. 
 
Esses direitos são tidos como 
acidentalmente coletivos pois, 
a rigor, são direitos divisíveis e 
seus titulares são 
determináveis. Assim, foge da 
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regra do direito coletivo em 
essência (indivisível). 
 
No entanto, como forma de 
otimizar a tutela de tais 
direitos (pois a tutela 
individual é demasiadamente 
onerosa e demorada) há a 
possibilidade desses direitos 
divisíveis serem tutelados em 
conjunto a título de DIREITO 
INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. 

V - por infração da ordem econômica;        

VI - à ordem urbanística.        

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos.       

VIII – ao patrimônio público e social.        

Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para 
veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados.   

 

O STF, no Informativo 955 noticiado em 11 de outubro 
de 2019, decidiu que o Ministério Público tem 
legitimidade para a propositura de ação civil pública em 
defesa de DIREITOS SOCIAIS relacionados ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). RE 643978/SE, 
rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 9.10. 
2019. (RE-643978) 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no 
foro do local onde ocorrer o DANO, cujo juízo terá 
competência funcional para processar e julgar a causa.  

DIÁLOGO DAS FONTES 

Segundo o art. 93, II do CDC, ressalvada a 
competência da Justiça Federal, é competente para a 
causa a justiça local do foro da Capital do Estado ou 
no do Distrito Federal, para os danos de âmbito 
nacional ou regional, aplicando-se as regras do 
Código de Processo Civil aos casos de competência 
concorrente. Foi o caso da tragédia ambiental 
ocorrida em Brumadinho (2019), Minas Gerais, onde 
em razão da extensão do dano as ações civis públicas 
foram propostas na capital, Belo-Horizonte. 

Parágrafo único:  A propositura da ação prevenirá a 
jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o 
mesmo objeto.         

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação 
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer. 

Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins 
desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao 
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao 
consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico.      

É BOM LEMBRAR 

“Direitos transindividuais” é gênero, do qual direitos 
difusos, coletivos stricto sensu e individuais 
homogêneos são espécies.  

 

LEGITIMIDADE NA LACP 

CONCORRENTE DISJUNTIVA 

Vários legitimados 

(DP, MP, União, Estados, 
Municípios, etc) 

Cada legitimado pode, 
individualmente, propor 

a demanda. 

Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e 
a ação cautelar:   

I - o Ministério Público;   

II - a Defensoria Pública;      (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007). 
 

DOSES DOUTRINÁRIAS 

A legitimidade expressa da DP na LACP foi inserida 
apenas em 2007. O STF, inclusive, em 2015, 
reconheceu que é constitucional a Lei nº 
11.448/2007, que alterou a Lei nº 7.347/85, 
prevendo a Defensoria Pública como um dos 
legitimados para propor ação civil pública. Esse 
julgado é indispensável para qualquer prova da 
Defensoria Pública. STF. Plenário. ADI 3943/DF, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, julgado em 6 e 7/5/2015 (Info 
784). 

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios;       

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou 
sociedade de economia mista;       

 JURISPRUDÊNCIA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
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V - a associação que, concomitantemente:      

a) esteja constituída há pelo menos 1 ano nos termos da 
lei civil;       

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao patrimônio público e social, ao meio 
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.        

DOSES DOUTRINÁRIAS 

Sobre a Defensoria Pública e a Educação em Direitos, 
é bom lembrar que Caio Paiva e Tiago Fensterseifer, 
citando Francisco Cleber Alves, estabelecem que "a 
educação em direitos consiste, pois, num processo de 
aquisição de determinados conhecimentos, 
habilidades e valores que são necessários para 
conhecer, compreender, afirmar e reivindicar os 
próprios direitos (ai compreendidos os direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais), sejam 
aqueles fixados no ordenamento jurídico interno, 
sejam os que emanam de instrumentos jurídicos da 
ordem internacional. Contribui para a igualdade 
social e se toma, assim, instrumento eficaz para a 
construção da democracia. Como se vê, a educação 
em direitos, tal como toda e qualquer educação, deve 
visar à ação, à transformação social”.1 

 
Histórico da legitimidade da DP na tutela coletiva 

Antes de 
2007: 

A DP não tinha legitimidade legal 
expressa. Porém, valia-se da 
previsão genérica do art. 82, III, do 
CDC, pois essa ele concede 
legitimidade aos órgãos de defesa 
do consumidor. Neste caso, sendo 
a DP um órgão que também atuava 
em defesa do consumidor, a 
jurisprudência aceitava essa 
legitimidade. Mas repito: não havia 
legitimidade legal EXPRESSA. 

Com a Lei nº 
11.448/2007: 

A DP foi inserida expressamente no 
rol de legitimados para a ação civil 
pública (art. 5º, II da LACP), 
passando, agora, a ter legitimidade 
legal expressa. 

Com a Lei 
Complementar 
nº 132/2009: 

alterou a Lei Complementar no 
80/1994 a fim de estabelecer: (i) a 
incumbência da defesa de direitos 
individuais e coletivos dos 
necessitados; (ii) a função 
institucional de promover a ação 

 
1 PAIVA, Caio. FENSTERSEIFER, Tiago. Comentários á Lei Nacional da 
Defensoria Pública. Belo Horizonte: Editora CEI, 2019, p. 159. 

civil pública e todas as ações 
capazes de propiciar a adequada 
tutela dos direitos difusos, 
coletivos ou individuais 
homogêneos “quando o resultado 
da demanda puder beneficiar 
grupo de pessoas hipossuficientes” 

Emenda 
Constitucional 
no 80/2014: 

Uma das emendas mais 
importantes no estudo sobre 
Defensoria Pública. 
Trata-se de EC que concedeu, além 
de outras coisas, status 
constitucional à incumbência da 
Defensoria Pública de defesa de 
direitos coletivos. 

Lei no 
13.300/2016 

(Lei do 
Mandado de 

Injunção) 

Estabeleceu expressamente a 
legitimidade da Defensoria Pública 
para impetrar o MI coletivo (art. 12, 
IV). 

§ 1º O MP, se não intervier no processo como parte, 
atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. 

§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras 
associações legitimadas nos termos deste artigo 
habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. 

§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da 
ação por associação legitimada, o Ministério Público ou 
outro legitimado assumirá a titularidade ativa.        

LITISPENDÊNCIA 

Art. 104, CDC. As ações coletivas, previstas nos 
incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não 
induzem litispendência para as ações individuais, mas 
os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes 
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não 
beneficiarão os autores das ações individuais, se não 
for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, 
a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação 
coletiva. 

 
A LITISPENDÊNCIA COLETIVA EM OUTROS 
DISPOSITIVOS 

Lei do Mandado 
de Segurança 

Art. 22, §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 
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prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da ciência comprovada 
da impetração da segurança 
coletiva. 

Lei do Mandado 
de Injunção 

Art. 13. Parágrafo único. O 
mandado de injunção coletivo 
não induz litispendência em 
relação aos individuais, mas os 
efeitos da coisa julgada não 
beneficiarão o impetrante que 
não requerer a desistência da 
demanda individual no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da 
ciência comprovada da 
impetração coletiva. 

§ 4.° O requisito da pré-constituição (art. 5º, V, “a”)  
poderá ser DISPENSADO pelo juiz, quando haja 
manifesto interesse social evidenciado pela dimensão 
ou característica do dano, OU pela relevância do bem 
jurídico a ser protegido. 

AS ASSOCIAÇÕES PRECISAM DE AUTORIZAÇÃO 
ESPECÍFICA DE SEUS FILIADOS PARA O AJUIZAMENTO 
DE AÇÕES EM DEFESA DESTES?2 

Regra geral: SIM 

A autorização estatutária genérica conferida à 
associação não é suficiente para legitimar a sua 
atuação em juízo na defesa de direitos de seus 
filiados. Para cada ação, é indispensável que os 
filiados autorizem, de forma expressa e específica, a 
demanda. O inciso XXI do art. 5º da CF/88 exige 
autorização expressa. rata-se de hipótese de 
legitimação processual (a associação defende, em 
nome dos filiados, direito dos filiados que 
autorizaram). 
EXCEÇÃO 1: MS coletivo 

Fundamento: o inciso 
LXX do art. 5º da CF/88 
NÃO exige autorização 

expressa. 
  

EXCEÇÃO 2: MI coletivo 
Fundamento: o art. 12, 

III, da Lei nº 
13.300/2016 afirma 

expressamente que o 
mandado de injunção 

coletivo pode ser 
promovido pela 

associação, dispensada, 
para tanto, autorização 

especial. 

 § 5.° Admitir-se-á o LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO 
entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito 

 
2 Disponível em: CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Para ser beneficiada 
pela sentença favorável da ação coletiva proposta por associação é 
necessário que a pessoa esteja filiada no momento da propositura e seja 
residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador. Buscador Dizer o 
Direito, Manaus. Disponível em: 

Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos 
de que cuida esta lei.        

AÇÃO COLETIVA PASSIVA 

O tema já foi objeto de arguição na fase oral em 
provas de Defensoria, então, fiquem atentos. 
Segundo Didier Jr, “há ação coletiva passiva quando 
um agrupamento humano for colocado como 
SUJEITO PASSIVO de uma relação jurídica afirmada 
na petição inicial. Formula-se demanda contra uma 
dada coletividade”. Então, é justamente uma 
coletividade de pessoas, representadas 
processualmente, por exemplo, pela Defensoria 
Pública, só que no polo passivo. A doutrina ainda 
resiste em considerar existente a ação coletiva 
passiva.3 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 
interessados compromisso de ajustamento de sua 
conduta (TAC) às exigências legais, mediante 
cominações, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial.      

Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público 
deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, 
ministrando-lhe informações sobre fatos que 
constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os 
elementos de convicção. 

Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e 
tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam 
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao 
Ministério Público para as providências cabíveis. 

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá 
requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias, a serem fornecidas 
no prazo de 15 dias. 

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua 
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer 
organismo público ou particular, certidões, 
informações, exames ou perícias, no prazo que 
assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias 
úteis. 

DEFENSORIA PÚBLICA | INQUÉRITO CIVIL| PODER 
REQUISITÓRIO 

Perceba que não há previsão da DP como legitimada 
a determinar a abertura de Inquérito Civil. Contudo, 
“apesar de algumas resistências, várias defensorias 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/f6a
4f71e72dfe084f2d4b5bf96963e02>. Acesso em: 08/11/2020 
3 Para saber mais sobre o tema: https://jus.com.br/artigos/46534/acao-
coletiva-passiva-e-a-tutela-processual-coletiva-em-lides-consumeristas. 
Acesso em: 26/10/2020. 

https://jus.com.br/artigos/46534/acao-coletiva-passiva-e-a-tutela-processual-coletiva-em-lides-consumeristas
https://jus.com.br/artigos/46534/acao-coletiva-passiva-e-a-tutela-processual-coletiva-em-lides-consumeristas
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estaduais já se valem do inquérito civil para subsidiar 
ações coletivas, a exemplo das Defensorias de São 
Paulo, do Pará e de Goiás. Na prática, contudo, a 
maioria dos defensores evitam nomear o 
procedimento instrutório de inquérito civil, de forma 
a precaver-se contra eventual arguição de nulidade 
do feito. Essa postura torna o assunto praticamente 
inexistente nos tribunais, evitando a formação de 
precedente positivo para a Defesa”.4 
 
Também há controvérsias sobre a possibilidade da 
Defensoria Pública requisitar informações a 
organismo particular, já que a LC 80/1994, em seu art. 
128, estabelece que é prerrogativa do Defensor 
Público do Estado - requisitar DE AUTORIDADE 
PÚBLICA OU DE SEUS AGENTES exames, certidões, 
perícias, vistorias, diligências, processos, 
documentos, informações, esclarecimentos e 
providências necessárias ao exercício de suas 
atribuições. 
 
O STF, na ADI 230, em que se questionava dispositivo 
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
entendeu que “é inconstitucional a requisição por 
defensores (...) a entidade particular de certidões, 
exames, perícias, vistorias, diligencias, processos, 
documentos, informações, esclarecimentos e 
providências, necessários ao exercício de suas 
atribuições: exacerbação das prerrogativas 
asseguradas aos demais advogados" (ADI 230, rei. 
min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 01/02/2010).  

§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, 
poderá ser negada certidão ou informação, hipótese em 
que a ação poderá ser proposta desacompanhada 
daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. 

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas 
as diligências, se convencer da inexistência de 
fundamento para a propositura da ação civil, promoverá 
o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças 
informativas, fazendo-o fundamentadamente. 

 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de 
informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se 
incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho 
Superior do Ministério Público. 

§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do 
Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento, poderão as associações 

 
4 JÚNIOR, Raimundo José de Sales. A instauração de inquérito civil pela 
Defensoria Pública. Disponível em 

legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, 
que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados 
às peças de informação. 

§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a 
exame e deliberação do Conselho Superior do 
Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento. 

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a 
promoção de arquivamento, designará, desde logo, 
outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da 
ação. 

Art. 10. Constitui CRIME, punido com pena de reclusão 
de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 
(mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - 
ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados 
técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, 
quando requisitados pelo Ministério Público. 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o 
cumprimento da prestação da atividade devida ou a 
cessação da atividade nociva, sob pena de execução 
específica, ou de cominação de multa diária (astreintes), 
se esta for suficiente ou compatível, 
independentemente de requerimento do autor. 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com 
ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito 
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o 
Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento 
do respectivo recurso suspender a execução da liminar, 
em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para 
uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 dias a partir 
da publicação do ato. 

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do 
réu APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO da decisão 
favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que 
se houver configurado o descumprimento.  

 

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a 
indenização pelo dano causado reverterá a um fundo 
gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 
Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9534/A-instauracao-de-
inquerito-civil-pela-Defensoria-Publica. Acesso em: 26/10/2020. 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9534/A-instauracao-de-inquerito-civil-pela-Defensoria-Publica
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9534/A-instauracao-de-inquerito-civil-pela-Defensoria-Publica
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sendo seus recursos destinados à reconstituição dos 
bens lesados.        

§ 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o 
dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial 
de crédito, em conta com correção monetária.        

§ 2o  Havendo acordo ou condenação com fundamento 
em dano causado por ato de discriminação étnica nos 
termos do disposto no art. 1o desta Lei, a prestação em 
dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata 
o caput e será utilizada para ações de promoção da 
igualdade étnica, conforme definição do Conselho 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese 
de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de 
Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de 
danos com extensão regional ou local, 
respectivamente.       

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos 
recursos, para evitar dano irreparável à parte. 

Art. 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da 
sentença condenatória, sem que a associação autora lhe 
promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério 
Público, facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados.     

 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, 
nos limites da competência territorial do órgão prolator, 
exceto se o pedido for julgado improcedente por 
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova.  

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 
da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), alterada pela 
Lei 9.494/1997, que limita a eficácia das sentenças 
proferidas nesse tipo de ação à competência 
territorial do órgão que a proferir.  

 
Desta maneira, o STF fixou as seguintes teses: 
 
“I - É inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, 
alterada pela Lei 9.494 /1997.  

 
II – Em se tratando de ação civil pública de efeitos 
nacionais ou regionais, a competência deve observar 
o art. 93, II, da Lei 8.078/1990.  

 
III – Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito 
nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo 

que primeiro conheceu de uma delas, para o 
julgamento de todas as demandas conexas”. Recurso 
Extraordinário (RE) 1101937, com repercussão geral 
reconhecida (Tema 1075). 

Art. 17. Em caso de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a associação 
autora e os diretores responsáveis pela propositura da 
ação serão solidariamente condenados em honorários 
advocatícios e ao DÉCUPLO das custas, sem prejuízo da 
responsabilidade por perdas e danos 

 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá 
adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação 
da associação autora, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ, em 
honorários de advogado, custas e despesas 
processuais.       

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, 
o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie 
suas disposições. 

 

Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal 
como prevista no art. 19 da Lei nº 4.717/65, nas ações 
coletivas que versem sobre DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. Ex: ação proposta pelo MP tutelando 
direitos individuais homogêneos de consumidores. STJ. 
3ª Turma.REsp 1374232-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 26/09/2017 (Info 612) (DIZER O DIREITO) 

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei será 
regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 
dias.          

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses 
difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os 
dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de 
Defesa do Consumidor.      

TRANSPORTE IN UTILIBUS DA COISA JULGADA 

Art.103, § 3º do CDC:  Os efeitos da coisa julgada de 
que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei 
nº 7.347/1985, não prejudicarão as ações de 
indenização por danos pessoalmente sofridos, 
propostas individualmente ou na forma prevista 
neste código, mas, se procedente o pedido, 
beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que 
poderão proceder à liquidação e à execução, nos 
termos dos arts. 96 a 99.   

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 

 IMPORTANTE 
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Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.       

COISA JULGADA NO PROCESSO COLETIVO5 

SENTENÇA DIFUSOS 
COLETIVO

S 

INDIVIDUAIS 
HOMOGÊN

OS 

PROCEDENTE 
Fará coisa 

julgada 
erga omnes. 

Fará coisa 
julgada 

ultra 
partes. 

 
Fará coisa 

julgada 
erga omnes.  

IMPROCEDEN
TE COM 

EXAME DAS 
PROVAS 

 
Fará coisa 

julgada 
erga omnes. 

Impede 
nova ação 
coletiva. 
O lesado 

pode propor 
ação 

individual.  

Fará coisa 
julgada 

ultra 
partes. 
Impede 

nova ação 
coletiva. 
O lesado 

pode 
propor 
ação 

individual. 

Impede 
nova ação 
coletiva. 
O lesado 

pode propor 
ação 

individual se 
não 

participou 
da ação 
coletiva. 

IMPROCEDEN
TE POR 

FALTA DE 
PROVAS 

 
Não fará 

coisa 
julgada 

erga omnes. 
Qualquer 

legitimado 
pode propor 

nova ação 
coletiva, 

desde que 
haja prova 

nova.  

Não fará 
coisa 

julgada 
erga 

omnes. 
Qualquer 

legitimado 
pode 

propor 
nova ação 
coletiva, 

desde que 
haja prova 

nova. 

 
Impede 

nova ação 
coletiva. 
O lesado 

pode propor 
ação 

individual se 
não 

participou 
da ação 
coletiva.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5 Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2016/03/e-possivel-
repropositura-de-acao.html. Acesso em 11/12/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.dizerodireito.com.br/2016/03/e-possivel-repropositura-de-acao.html
https://www.dizerodireito.com.br/2016/03/e-possivel-repropositura-de-acao.html
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LEI 12.016/2009 – LEI DO 
MANDADO DE 
SEGURANÇA 

 
BOM SABER 

Impetrante 
Quem propõe o remédio 
constitucional. 

Autoridade 
coatora 

Aquela que tenha praticado o ato 
impugnado ou da qual emane a 
ordem para a sua prática. 

Quando se está diante de remédios constitucionais, 
como HC, MS, HD, Ação Popular, etc, utiliza-se o 
verbo “impetrar”. Assim, em peças processuais em 
segunda fase (ou em provas orais), o mais técnico não 
é “vem, respeitosamente, propor mandado de 
segurança”, e sim, IMPETRAR mandado de 
segurança. Nas ações sob o rito comum utiliza-se 
normalmente o “vem propor a presente”... 

 

 

Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa 
FÍSICA ou JURÍDICA sofrer violação ou houver justo 
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 
categoria for e sejam quais forem as funções que 
exerça.  

MANDADO DE SEGURANÇA E AUTONOMIA 
FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

É bom lembrar que, se por exemplo, o Poder 
Executivo deixe de realizar o tempestivo repasse à 
Defensoria Pública do duodécimo referente a 
determinado mês, é possível a impetração de 
mandado de segurança com pedido de liminar junto 
ao Tribunal de Justiça, com objetivo de determinar ao 
Governador que proceda ao repasse dos valores 
necessários à manutenção do serviço jurídico-
assistencial público. A DPE-RJ, inclusive, impetrou, 
em 2016, MS exatamente nesse cenário. Tj/Rj- Órgão 
Especial- Mandado de Segurança no 0016267-
86.2016.8.19.0000 -Relator Des. Caetano E. da 
Fonseca Costa, decisão: 30-03-2016) 

§ 1o EQUIPARAM-SE às autoridades, para os efeitos 
desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos 
políticos e os administradores de entidades autárquicas, 
bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 
pessoas naturais no exercício de atribuições do poder 
público, somente no que disser respeito a essas 
atribuições.  

§ 2o  Não cabe mandado de segurança contra os ATOS 
DE GESTÃO COMERCIAL praticados pelos 
administradores de empresas públicas, de sociedade de 
economia mista e de concessionárias de serviço 
público.  Constitucionalidade afirmada pelo STF (ADI 
4296, j. 09.06.2021). 

§ 3o  Quando o direito ameaçado ou violado couber a 
várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o 
mandado de segurança.  

Art. 2o  Considerar-se-á federal a autoridade coatora se 
as consequências de ordem patrimonial do ato contra o 
qual se requer o mandado houverem de ser suportadas 
pela União ou entidade por ela controlada.  

Art. 3o  O titular de direito líquido e certo decorrente de 
direito, em condições idênticas, de terceiro poderá 
impetrar mandado de segurança a favor do direito 
originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 
dias, quando notificado judicialmente.  

Parágrafo único.  O exercício do direito previsto 
no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no 
art. 23 desta Lei, contado da notificação. (prazo 
decadencial de 120 dias) 

Art. 4o  Em caso de urgência, é permitido, observados os 
requisitos legais, impetrar mandado de segurança por 
telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de 
autenticidade comprovada.  

§ 1o  Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a 
autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio 
que assegure a autenticidade do documento e a 
imediata ciência pela autoridade.  

§ 2o  O texto original da petição deverá ser apresentado 
nos 5 dias úteis seguintes.  

§ 3o  Para os fins deste artigo, em se tratando de 
documento eletrônico, serão observadas as regras da 
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-
Brasil.  

 

Art. 5o  Não se concederá mandado de segurança 
quando se tratar:  

I – de ato do qual caiba recurso administrativo com 
efeito suspensivo, independentemente de caução;  

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito 
suspensivo;  

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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III – de decisão judicial transitada em julgado.  

Parágrafo único.  (VETADO)  

 

O STJ decidiu, no Inf. 667, publicado em 13/03/2020, 
que não é admissível a impetração de mandado de 
segurança contra ato jurisdicional que defere o 
desbloqueio de bens e valores. Resp 1.787.449-SP, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, por unanimidade, 
julgado em 10/03/2020, Dje 13/03/2020. 

Art. 6o  A petição inicial, que deverá preencher os 
requisitos estabelecidos pela lei processual, será 
apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que 
instruírem a primeira reproduzidos na segunda e 
indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica 
que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual 
exerce atribuições.  

§ 1o  No caso em que o documento necessário à prova 
do alegado se ache em repartição ou estabelecimento 
público ou em poder de autoridade que se recuse a 
fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, 
preliminarmente, por ofício, a exibição desse 
documento em original ou em cópia autêntica e 
marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 
dias. O escrivão extrairá cópias do documento para 
juntá-las à segunda via da petição.  

§ 2o  Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira 
for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio 
instrumento da notificação.  

 

§ 3o  Considera-se autoridade coatora aquela que tenha 
praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem 
para a sua prática.  

§ 4o  (VETADO) 

§ 5o  Denega-se o mandado de segurança nos casos 
previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil.  

TECNISMO PARA PROVAS ABERTAS 

Nas ações sob o rito comum, quando o pedido não é 
acolhido, dizemos que ele foi julgado improcedente. 
No mandado de segurança, contudo, em caso de não 
acolhimento, dizemos que a ordem foi denegada. Por 
outro lado, em sendo acolhido o pedido no mandado 
de segurança, dizemos que a ordem foi concedida. 

Isso vale também para outros remédios 
constitucionais, como o caso do Habeas Corpus.  

§ 6o  O pedido de mandado de segurança poderá ser 
renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão 
denegatória não lhe houver apreciado o mérito.  

 

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 
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. (CONTRACAUTELA). A contracautela desse 
inciso III é constitucional (STF, ADI 4296, j. 09.06.2021). 

§ 1o  Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder 
ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, 
observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil.  

 

§ 2o  Não será concedida medida liminar que tenha por 
objeto a compensação de créditos tributários, a entrega 
de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e 
a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 
pagamento de qualquer natureza.  

 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4296, O 
STF considerou inconstitucional o artigo 7º, parágrafo 
2º, que proíbe expressamente a concessão de liminar 
para compensação de créditos tributários, entrega de 
mercadorias e bens provenientes do exterior, 
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e 
concessão de aumento ou extensão de vantagens ou 
pagamento de qualquer natureza.  (STF, ADI 4296, j. 
09.06.2021). 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-642-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-642-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art267
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art267
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§ 3o  Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou 
cassada, persistirão até a prolação da sentença.  

§ 4o  Deferida a medida liminar, o processo terá 
prioridade para julgamento.  

§ 5o  As vedações relacionadas com a concessão de 
liminares previstas neste artigo se estendem à tutela 
antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei 
no 5.869, de 11 janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil.  

Art. 8o  Será decretada a perempção ou caducidade da 
medida liminar ex officio ou a requerimento do 
Ministério Público quando, concedida a medida, o 
impetrante criar obstáculo ao normal andamento do 
processo ou deixar de promover, por mais de 3 dias 
úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem.  

Art. 9o  As autoridades administrativas, no prazo de 48 
horas da notificação da medida liminar, remeterão ao 
Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao 
Advogado-Geral da União ou a quem tiver a 
representação judicial da União, do Estado, do 
Município ou da entidade apontada como coatora cópia 
autenticada do mandado notificatório, assim como 
indicações e elementos outros necessários às 
providências a serem tomadas para a eventual 
suspensão da medida e defesa do ato apontado como 
ilegal ou abusivo de poder.  

 

Art. 10.  A inicial será desde logo indeferida, por decisão 
motivada, quando não for o caso de mandado de 
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou 
quando decorrido o prazo legal para a impetração.  

 

§ 1o  Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro 
grau caberá apelação e, quando a competência para o 
julgamento do mandado de segurança couber 
originariamente a um dos tribunais, do ato do relator 
caberá agravo para o órgão competente do tribunal que 
integre.  

§ 2o  O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido 
após o despacho da petição inicial. (CAIU EM PROVA 
ORAL DA DP) 

Art. 11.  Feitas as notificações, o serventuário em cujo 
cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica 
dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de 
representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

bem como a prova da entrega a estes ou da sua recusa 
em aceita-los ou dar recibo e, no caso do art. 4o desta 
Lei, a comprovação da remessa.  

Art. 12.  Findo o prazo a que se refere o inciso I 
do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o 
representante do Ministério Público, que opinará, 
dentro do prazo improrrogável de 10 dias.  

Parágrafo único.  Com ou sem o parecer do Ministério 
Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, 
a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 
(trinta) dias.  

Art. 13.  Concedido o mandado, o juiz transmitirá em 
ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, 
mediante correspondência com aviso de recebimento, 
o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à 
pessoa jurídica interessada.  

Parágrafo único.  Em caso de urgência, poderá o juiz 
observar o disposto no art. 4o desta Lei.  

Art. 14.  Da SENTENÇA, denegando ou concedendo o 
mandado, cabe apelação.  

RECURSOS CABÍVEIS NO MS 

Sentença denegatória Apelação 
Sentença de concessão Apelação 

§ 1o  Concedida a segurança, a sentença estará sujeita 
OBRIGATORIAMENTE ao duplo grau de jurisdição.  

§ 2o  Estende-se à autoridade coatora o direito de 
recorrer.  

§ 3o  A sentença que conceder o mandado de segurança 
pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos 
em que for vedada a concessão da medida liminar.  

 

§ 4o  O pagamento de vencimentos e vantagens 
pecuniárias assegurados em sentença concessiva de 
mandado de segurança a servidor público da 
administração direta ou autárquica federal, estadual e 
municipal somente será efetuado relativamente às 
prestações que se vencerem a contar da data do 
ajuizamento da inicial.  

 

Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de 
direito público interessada ou do Ministério Público e 
para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art461.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art461.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art461.
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à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo recurso 
suspender, em decisão fundamentada, a execução da 
liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem 
efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a 
julgamento na sessão seguinte à sua interposição.  

§ 1o  Indeferido o pedido de suspensão ou provido o 
agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo 
pedido de suspensão ao presidente do tribunal 
competente para conhecer de eventual recurso especial 
ou extraordinário.  

§ 2o  É cabível também o pedido de suspensão a que se 
refere o § 1o deste artigo, quando negado provimento a 
agravo de instrumento interposto contra a liminar a que 
se refere este artigo.  

 

§ 3o  A interposição de agravo de instrumento contra 
liminar concedida nas ações movidas contra o poder 
público e seus agentes não prejudica nem condiciona o 
julgamento do pedido de suspensão a que se refere este 
artigo.  

§ 4o  O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido 
efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, 
a plausibilidade do direito invocado e a urgência na 
concessão da medida.  

§ 5o  As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser 
suspensas em uma única decisão, podendo o presidente 
do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares 
supervenientes, mediante simples aditamento do 
pedido original.  

 

Art. 16.  Nos casos de competência originária dos 
tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, 
sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento 
do mérito ou do pedido liminar.                     (Redação 
dada pela Lei nº 13.676, de 2018) 

Parágrafo único.  Da decisão do relator que conceder ou 
denegar a medida liminar caberá agravo ao órgão 
competente do tribunal que integre.  

Art. 17.  Nas decisões proferidas em mandado de 
segurança e nos respectivos recursos, quando não 
publicado, no prazo de 30 dias, contado da data do 
julgamento, o acórdão será substituído pelas 
respectivas notas taquigráficas, independentemente de 
revisão.  

Art. 18.  Das decisões em mandado de segurança 
proferidas em única instância pelos tribunais cabe 
recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente 
previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for 
denegada.  

Art. 19.  A sentença ou o acórdão que denegar mandado 
de segurança, SEM DECIDIR O MÉRITO, não impedirá 
que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus 
DIREITOS e os respectivos EFEITOS PATRIMONIAIS. 

  

Art. 20.  Os processos de mandado de segurança e os 
respectivos recursos terão prioridade sobre todos os 
atos judiciais, salvo habeas corpus.  

§ 1o  Na instância superior, deverão ser levados a 
julgamento na primeira sessão que se seguir à data em 
que forem conclusos ao relator.  

§ 2o  O prazo para a conclusão dos autos não poderá 
exceder de 5 dias.  

 

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 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.  

 

Enunciado de Súmula 629 prevê que a impetração de 
mandado de segurança coletivo por entidade de classe 
em favor dos associados independe da autorização 
destes. 

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 

 SÚMULA 

 IMPORTANTE 

 NOVIDADE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13676.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13676.htm#art1
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atividade ou situação específica da totalidade ou de 
parte dos associados ou membros do impetrante.  

 

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 dias a contar da 
ciência comprovada da impetração da segurança 
coletiva.  

 

O Pleno do STF pacificou entendimento no sentido de 
que o impetrante pode desistir da ação mandamental a 
qualquer tempo, ainda que proferida decisão de mérito 
a ele favorável, e mesmo sem anuência da parte 
contrária, desde que não tenha havido trânsito em 
julgado da decisão. Conf. STF, RE n. 669.367, Pleno, DJE 
de 30.10.2014. 

 
CAIU NA DP-DF-2019-CESPE: “Desde que não tenha 
havido trânsito em julgado da decisão, a Defensoria 
Pública poderá desistir da ação mandamental a 
qualquer tempo, ainda que proferida decisão de mérito 
a ela favorável, e mesmo sem anuência da parte 
contrária”. (ITEM CORRETO) 

 

§ 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 
horas.  

 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4296, em 
relação à exigência de oitiva prévia do representante da 
pessoa jurídica de direito público como condição para a 
concessão de liminar em MS coletivo (artigo 22, 
parágrafo 2º da lei), o STF também declarou sua 
inconstitucionalidade, pois considera que ela restringe o 
poder geral de cautela do magistrado.(STF, ADI 4296, j. 
09.06.2021). 

 

Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança 
extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, 
pelo interessado, do ato impugnado. (PRAZO 
DECADENCIAL). Esse prazo é constitucional (STF, ADI 
4296, j. 09.06.2021). 

 

O ato que SUPRIME ou REDUZ vantagem de servidor é 
ato único ou prestação de trato sucessivo? Para o STJ, é 
preciso fazer a seguinte distinção: 
 

SUPRESSÃO REDUÇÃO 
Ato ÚNICO (prazo para 
o MS é contado da data 
em que o prejudicado 
tomou ciência do ato). 

Prestação de TRATO 
SUCESSIVO (o prazo para o 
MS renova-se mês a mês). 
STJ. 2ª Turma. RMS 34363-
MT, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 
6/12/2012 (Info 513)  

Art. 24.  Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 
46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil.  

 

Art. 25.  Não cabem, no processo de mandado de 
segurança, a interposição de embargos infringentes (já 
extinto com o NCPC) e a condenação ao pagamento dos 
honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de 
sanções no caso de litigância de má-fé. 

NA SUA SEGUNDA FASE DA DEFENSORIA PÚBLICA 
Geralmente, em nossas peças processuais cíveis para 
a segunda fase, um dos pedidos finais é a 
“condenação do requerido ao pagamento das custas 
e honorários sucumbenciais”.  

Contudo, nas ações de mandado de segurança temos 
que ter cuidado, pois segundo o art. 25 não há, em 
regra, a condenação ao pagamento de honorários, 
portanto caso o candidato realize o pedido é possível 
que venha a perder pontos. O STF, inclusive, afirmou 
recentemente a constitucionalidade do art. 25. (STF, 
ADI 4296, j. 09.06.2021). 

 Art. 26.  Constitui crime de desobediência, nos termos 
do art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas 
em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções 
administrativas e da aplicação da Lei no 1.079, de 10 de 
abril de 1950, quando cabíveis.  

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 

 JURISPRUDÊNCIA 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1079.htm
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Art. 27.  Os regimentos dos tribunais e, no que couber, 
as leis de organização judiciária deverão ser adaptados 
às disposições desta Lei no prazo de 180 dias, contado 
da sua publicação.  

Art. 28.  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

 

Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no 
mandado de segurança quando presentes, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência 
de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou 
informações e a que ordenou a prática do ato 
impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas 
informações prestadas; e c) ausência de modificação de 
competência estabelecida na Constituição Federal. STJ. 
1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, Dje 17/12/2018. 

Súmula 266-STF: Não cabe mandado de segurança 
contra lei em tese. • Importante. • Alguns autores 
apontam que uma exceção a essa súmula seria a lei de 
efeitos concretos. 
 
Súmula 212-STJ: A compensação de créditos tributários 
não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida 
liminar cautelar ou antecipatória. 
 
Súmula 429-STF: A existência de recurso administrativo 
com efeito suspensivo não impede o uso do mandado 
de segurança contra omissão da autoridade. • Válida. 
 
Súmula 625-STF: Controvérsia sobre matéria de direito 
não impede concessão de mandado de segurança. • 
Válida. 
 
Súmula 269-STF: O mandado de segurança não é 
substitutivo de ação de cobrança. 
 
Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança 
não produz efeitos patrimoniais, em relação a período 
pretérito, os quais devem ser reclamados 
administrativamente ou pela via judicial própria. 
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LEI 13.300/2016 – LEI DO 
MANDADO DE INJUNÇÃO 

 
SÍNDROME DE INEFETIVIDADE DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS 
Para a doutrina, o mandado de injunção surge para 
“curar” uma “doença” denominada síndrome de 
inefetividade das normas constitucionais, vale dizer, 
normas constitucionais que, de imediato, no 
momento em que a Constituição entra em vigor (ou 
diante da introdução de novos preceitos por 
emendas à Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 
3.º), não têm o condão de produzir todos os seus 
efeitos, necessitando de ato normativo integrativo e 
infraconstitucional.6 

Art. 1º Esta Lei disciplina o processo e o julgamento dos 
mandados de injunção individual e coletivo, nos termos 
do inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal. 

Art. 2º Conceder-se-á MANDADO DE INJUNÇÃO sempre 
que a falta total ou parcial de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação 
quando forem insuficientes as normas editadas pelo 
órgão legislador competente. 

 

Art. 3º São legitimados para o mandado de injunção, 
como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que 
se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das 
prerrogativas referidos no art. 2º e, como impetrado, o 
Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para 
editar a norma regulamentadora. 

DISTINÇÃO ENTRE MI E ADO POR OMISSÃO NA 
VISÃO DO PROFESSOR BERNARDO GONÇALVES 
(2017, CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL) 

 ADI POR 
OMISSÃO 

MANDADO DE 
INJUNÇÃO 

LEGITIMADOS 

Todos do art. 
103 da 
CF/88. 

Pessoa física 
(natural), pessoa 
jurídica, MP, 
Partido Político 
com 
representação no 
congresso, 

 
6 Lenza, Pedro Direito constitucional esquematizado® / Pedro Lenza. – 23. 
ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 

entidade de 
classe, associação 
legalmente 
constituída há 
pelo menos um 
ano, e Defensoria 
Pública. 

PROCEDIMENT
O ADOTADO 

Lei nº 
12.063/09 
(Lei da ADI 
por 
omissão). 

Lei nº 
13.200/2016 (Lei 
do Mandado de 
Injunção. 

EFEITOS 

Erga omnes Em regra, inter-
partes, nos 
termos da Lei nº 
13.300/2016, mas 
excepcionalment
e poderá ser 
atribuído efeito 
erga omnes. 

NEXO DE 
CAUSALIDADE 

Não exige 
interesse de 
agir dos 
legitimados 
ativos 
universais, 
apenas dos 
legitimados 
especiais. 

Exige a 
demonstração de 
nexo de 
causalidade, ou 
seja, de interesse 
de agir do 
impetrante. 

ESPÉCIE DE 
PROCESSO 

Processo 
objetivo. 
Discussão 
em abstrato, 
isto é, sem 
lide, partes e 
contraditóri
o 

Processo 
subjetivo (in 
concreto). 

TEORIA 
ADOTADA 
QUANTO À 
PRODUÇÃO 

DOS EFEITOS 

Teoria não 
concretista. 

Teoria concretista 
individual (como 
regra) 
intermediária 
(fixa prazo para 
elaborar a norma, 
como regra). 

Art. 4º A petição inicial deverá preencher os requisitos 
estabelecidos pela lei processual e indicará, além do 
órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou 
aquela a que está vinculado. 

§ 1º Quando não for transmitida por meio eletrônico, a 
petição inicial e os documentos que a instruem serão 

 IMPORTANTE 
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acompanhados de tantas vias quantos forem os 
impetrados. 

§ 2º Quando o documento necessário à prova do 
alegado encontrar-se em repartição ou 
estabelecimento público, em poder de autoridade ou de 
terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no 
original, ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido 
do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 
(dez) dias, devendo, nesse caso, ser juntada cópia à 
segunda via da petição. 

§ 3º Se a recusa em fornecer o documento for do 
impetrado, a ordem será feita no próprio instrumento 
da notificação. 

Art. 5º Recebida a petição inicial, será ordenada: 

I – a notificação do impetrado sobre o conteúdo da 
petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via 
apresentada com as cópias dos documentos, a fim de 
que, no prazo de 10 dias, preste informações; 

II – a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de 
representação judicial da pessoa jurídica interessada, 
devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para 
que, querendo, ingresse no feito. 

Art. 6º A petição inicial será desde logo indeferida 
quando a impetração for manifestamente incabível ou 
manifestamente improcedente. 

Parágrafo único. Da decisão de relator que indeferir a 
petição inicial, caberá agravo, em 5  dias, para o órgão 
colegiado competente para o julgamento da 
impetração. 

Art. 7º Findo o prazo para apresentação das 
informações, será ouvido o Ministério Público, que 
opinará em 10 dias, após o que, com ou sem parecer, os 
autos serão conclusos para decisão. 

 

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será 
deferida a injunção para: 

I – determinar PRAZO RAZOÁVEL para que o impetrado 
promova a edição da norma regulamentadora; 

II – estabelecer as condições em que se dará o exercício 
dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas 

 
7 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Primeiros comentários à Lei 
13.300/2016 (Lei do Mandado de Injunção). Dizer o Direito, Manaus. 

reclamados ou, se for o caso, as condições em que 
poderá o interessado promover ação própria visando a 
exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no 
prazo determinado. 

Correntes sobre a eficácia da decisão prolatada no 
mandado de injunção7 

Não-concretista Concretista 

Segundo esta corrente, o 
poder judiciário ao 
proferir decisão em sede 
de mandado de injunção, 
deve apenas comunicar 
ao poder, órgão ou 
entidade que está sendo 
omisso, para que estes 
supram a omissão. O 
poder judiciário, em 
decorrência do princípio 
da separação dos 
poderes, estaria 
impossibilitado de criar 
norma para reger o caso 
concreto. É uma posição 
considerada mais 
conservadora e foi 
adotada pelo STF (MI 
107/DF) até por volta do 
ano de 2007. 

Para essa corrente, 
tendo o judiciário 
reconhecido a omissão, 
tem autorização para 
editar a norma omissa 
ou aplicar outra norma a 
situação fática, 
viabilizando o direito, 
liberdade ou 
prerrogativa. 

 
A concretista se subdivide em: 

Concretista direta Concretista intermediária 

O poder judiciário deve 
de imediato 
implementar uma 
solução para viabilizar o 
direito do autor.  

Primeiramente deve o 
judiciário conceder a 
oportunidade de o órgão 
omisso suprir a omissão. 
Caso não seja cumprida 
no prazo determinado, o 
judiciário estaria 
autorizado a promover a 
viabilização do direito, 
liberdade ou 
prerrogativa. Essa é a 
teoria adotada! 

 
Quanto às pessoas atingidas pela decisão, a teoria 

concretista também se subdivide em: 

Concretista individual Concretista geral 

Para esta corrente, a 
solução dada pelo poder 
judiciário só valerá para o 
autor do Mandado de 
Injunção.  

Nesse caso, a decisão do 
poder judiciário terá 
efeitos erga omnes e 
valerá para todas as 
outras pessoas que 

Disponível em: < https://www.dizerodireito.com.br/2016/06/primeiros-
comentarios-lei-133002016-lei.html >. Acesso em: 29/09/2020 

 IMPORTANTE 



  

 

21 

CURSO RDP 
Código identificador 

VADINHO DPE/RR 
DIFUSOS E COLETIVOS 

estiverem na mesma 
situação.  

 
TEORIA ADOTADA PELA LEI DO MANDADO DE 

INJUNÇÃO 

Em regra, a Lei nº 13.300/2016 determina a adoção 
da corrente concretista intermediária (art. 8º, I). Caso 
o prazo para a edição da norma já tenha sido dado 
em outros mandados de injunção anteriormente 
propostos por outros autores, o Poder Judiciário 
poderá veicular uma decisão concretista direta (art. 
8º, parágrafo único). 

 
IMPORTANTE: Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão (ADO) nº 26 e no Mandado de Injunção nº 
4.733, pelo PPS e pela Associação Brasileiras de Gays, 
Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), o STF decidiu 
criminalizar a homofobia como forma de racismo, em 
razão da mora legislativa em editar lei específica sobre 
o tema. Desta forma, considerando a proibição da 
proteção deficiente, e a síndrome da ineficácia das 
normas constitucionais, o STF adotou uma postura 
concretista. 

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que 
se refere o inciso I do caput quando comprovado que o 
impetrado deixou de atender, em mandado de injunção 
anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma. 

Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva limitada às 
partes e produzirá efeitos até o advento da norma 
regulamentadora. 

 

§ 1º Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga 
omnes à decisão, quando isso for inerente ou 
indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da 
prerrogativa objeto da impetração. 

§ 2º Transitada em julgado a decisão, seus efeitos 
poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão 
monocrática do relator. 

§ 3º O indeferimento do pedido por insuficiência de 
prova não impede a renovação da impetração fundada 
em outros elementos probatórios. 

 

Art. 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a 
decisão poderá ser REVISTA, a pedido de qualquer 

 
8 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Primeiros comentários à Lei 
13.300/2016 (Lei do Mandado de Injunção). Dizer o Direito, Manaus. 

interessado, quando sobrevierem relevantes 
modificações das circunstâncias de fato ou de direito. 

ESSA REVISÃO TEM O MESMO OBJETIVO DA AÇÃO 
RESCISÓRIA? 

Não. Como bem salienta Márcio André Cavalcante, o 
objetivo aqui não é desconstituir a coisa julgada que 
foi formada, mas sim o de rediscutir a aplicabilidade 
da decisão oferecida pelo Poder Judiciário diante da 
modificação das circunstâncias de fato e de direito. 8 

Parágrafo único. A ação de revisão observará, no que 
couber, o procedimento estabelecido nesta Lei. 

 

Art. 11. A norma regulamentadora SUPERVENIENTE 
produzirá efeitos ex nunc (não retroativos) em relação 
aos beneficiados por decisão transitada em julgado, 
salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais 
favorável. 

Parágrafo único. ESTARÁ PREJUDICADA a impetração se 
a norma regulamentadora for editada antes da decisão, 
caso em que o processo será extinto sem resolução de 
mérito. 

Art. 12. O mandado de injunção COLETIVO pode ser 
promovido: 

I – pelo 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; 

II – por PARTIDO POLÍTICO com representação no 
Congresso Nacional, para assegurar o exercício de 
direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes 
ou relacionados com a finalidade partidária; 

III – por ORGANIZAÇÃO SINDICAL, ENTIDADE DE CLASSE 
OU ASSOCIAÇÃO LEGALMENTE constituída e em 
funcionamento há pelo menos 1 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; 

IV – pela DEFENSORIA PÚBLICA, quando a tutela 
requerida for especialmente relevante para a promoção 
dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais 

Disponível em: < https://www.dizerodireito.com.br/2016/06/primeiros-
comentarios-lei-133002016-lei.html >. Acesso em: 29/09/2020 
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e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as 
prerrogativas protegidos por mandado de injunção 
coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma 
coletividade indeterminada de pessoas ou determinada 
por grupo, classe ou categoria. 

Art. 13. No mandado de injunção COLETIVO, a sentença 
fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes 
da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria 
substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto 
nos §§ 1º e 2º do art. 9º. 

EFICÁCIA SUBJETIVA 

E quanto à eficácia subjetiva, a Lei nº 13.300/2016 
adotou a corrente individual ou geral? Em regra, a 
corrente individual.  

• No mandado de injunção individual, em regra, a 
decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes (art. 
9º).  

• No mandado de injunção coletivo, em regra, a 
sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas 
integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da 
categoria substituídos pelo impetrante (art. 13).9 

 

Parágrafo único. O mandado de injunção COLETIVO não 
induz litispendência em relação aos individuais, mas os 
efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante 
que NÃO requerer a desistência da demanda individual 
no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da 
impetração coletiva. 

Art. 14. Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de 
injunção as normas do mandado de segurança, 
disciplinado pela Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 , 
e do Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 , e pela Lei nº 13.105, 
de 16 de março de 2015 , observado o disposto em 
seus arts. 1.045 e 1.046 . 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

 

 

 
9 Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2016/06/primeiros-
comentarios-lei-133002016-lei.html. Acesso em 20 de Janeiro de 2021. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12016.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045
https://www.dizerodireito.com.br/2016/06/primeiros-comentarios-lei-133002016-lei.html
https://www.dizerodireito.com.br/2016/06/primeiros-comentarios-lei-133002016-lei.html
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LEI Nº 9. 507/1997 – 
HABEAS DATA 

Art. 1º (VETADO) 

Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo 
registro ou banco de dados contendo informações que 
sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou 
que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade 
produtora ou depositária das informações. 

Art. 2° O requerimento será apresentado ao órgão ou 
entidade depositária do registro ou banco de dados e 
será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. 

Parágrafo único. A decisão será comunicada ao 
requerente em 24 horas. 

HABEAS DATA E O DIREITO DE OBTER CERTIDÃO 
A doutrina é muito enfática em estabelecer que a 
garantia do Habeas Data não se confunde com o 
direito de obter certidões (art. 5.º, XXXIV, “b”), ou 
informações de interesse particular, coletivo ou geral 
(art. 5.º, XXXIII). Segundo Pedro Lenza (2020, p. 861), 
“havendo recusa no fornecimento de certidões (para 
a defesa de direitos ou esclarecimento de situações 
de interesse pessoal, próprio ou de terceiros), ou 
informações de terceiros, o remédio próprio é o 
mandado de segurança, e não o habeas data. Se o 
pedido for para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, aí sim 
o remédio será o habeas data”.10 

Art. 3° Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou 
do banco de dados marcará dia e hora para que o 
requerente tome conhecimento das informações. 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 4° Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu 
respeito, o interessado, em petição acompanhada de 
documentos comprobatórios, poderá requerer sua 
retificação. 

§ 1° Feita a retificação em, no máximo, 10 dias após a 
entrada do requerimento, a entidade ou órgão 
depositário do registro ou da informação dará ciência ao 
interessado. 

 
10 Lenza, Pedro. Direito Constitucional esquematizado / Pedro Lenza. – 
Coleção esquematizado® / coordenador Pedro Lenza – 24. ed. – São Paulo 
: Saraiva Educação, 2020. 

§ 2° Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se 
o interessado apresentar explicação ou contestação 
sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o 
fato objeto do dado, tal explicação será anotada no 
cadastro do interessado. 

Art. 5° (VETADO) 

Art. 6° (VETADO) 

 

Art. 7° Conceder-se-á habeas data:  

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. 

Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os 
requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo 
Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos 
que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia 
na segunda. 

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída 
com prova: 

I – da recusa ao acesso às informações ou do decurso de 
+ de dez dias sem decisão; 

II – da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de 
+ de 15 dias, sem decisão; ou 

III – da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o 
§ 2° do art. 4° ou do decurso de + de 15 dias sem 
decisão. 

RESUMINDO 

Recusa ao acesso às informações 

Ou ausência 
de decisão 
por + de 10 
dias 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art282
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art282
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Recusa em fazer a retificação 

Ou ausência 
de decisão 
por + de 15 
dias 

Recusa em fazer a anotação 

Ou ausência 
de decisão 
por + de 15 
dias 

 

Súmula 2-STJ: Não cabe o habeas data (CF, art. 5º, LXXII, 
letra “a”) se não houve recusa de informações por parte 
da autoridade administrativa. 
 
 
 
STF: “O habeas data é a garantia constitucional 
adequada para a obtenção dos dados concernentes ao 
pagamento de tributos do próprio contribuinte 
constantes dos sistemas informatizados de apoio à 
arrecadação dos órgãos da administração fazendária 
dos entes estatais. No caso concreto, o STF reconheceu 
que o contribuinte pode ajuizar habeas data para ter 
acesso às informações relacionadas consigo e que 
estejam presentes no sistema SINCOR da Receita 
Federal. O SINCOR (Sistema de Conta Corrente de 
Pessoa Jurídica) é um banco de dados da Receita Federal 
no qual ela armazena as informações sobre os débitos e 
créditos dos contribuintes pessoas jurídicas. STF. 
Plenário. RE 673707/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
17/6/2015 (repercussão geral) (Info 790).11 
 
 
 
Art. 9° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se 
notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-
lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as 
cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 
dias, preste as informações que julgar necessárias. 

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não 
for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos 
requisitos previstos nesta Lei. 

Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá 
recurso previsto no art. 15. (apelação) 

Art. 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo 
cartório corra o feito, juntará aos autos cópia autêntica 
do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da 

 
11 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Possibilidade de se obter dados do 
contribuinte que constem nos sistemas dos órgãos fazendários. Buscador 
Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 

sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja 
de dar recibo. 

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o art. 9°, e ouvido 
o representante do Ministério Público dentro de 05 dias, 
os autos serão conclusos ao juiz para decisão a ser 
proferida em 05 dias. 

Art. 13. Na decisão, SE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, 
o juiz marcará data e horário para que o coator: 

I - apresente ao impetrante as informações a seu 
respeito, constantes de registros ou bancos de dadas; 
ou  

II - apresente em juízo a prova da retificação ou da 
anotação feita nos assentamentos do impetrante. 

Art. 14. A decisão será comunicada ao coator, por 
correio, com aviso de recebimento, ou por telegrama, 
radiograma ou telefonema, conforme o requerer o 
impetrante. 

Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão 
telegráfica, radiofônica ou telefônica deverão ser 
apresentados à agência expedidora, com a firma do juiz 
devidamente reconhecida. 

 

Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas 
data cabe APELAÇÃO. 

Parágrafo único. Quando a sentença CONCEDER 
o habeas data, o recurso terá efeito meramente 
devolutivo. 

Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o 
Presidente do Tribunal ao qual competir o 
conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão 
da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo 
para o Tribunal a que presida. 

Art. 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal 
Federal e dos demais Tribunais caberá ao relator a 
instrução do processo. 

Art. 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado 
se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o 
mérito. 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/45c
48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26>. Acesso em: 23/01/2021 
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Art. 19. Os processos de habeas data terão prioridade 
sobre todos os atos judiciais, exceto habeas-corpus e 
mandado de segurança. Na instância superior, deverão 
ser levados a julgamento na primeira sessão que se 
seguir à data em que, feita a distribuição, forem 
conclusos ao relator. 

Parágrafo único. O prazo para a conclusão não poderá 
exceder de 24 horas, a contar da distribuição. 

Art. 20. O julgamento do habeas data compete: 

I - ORIGINARIAMENTE: 

a) ao STF, contra atos do Presidente da República, das 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da 
República e do próprio STF; 

b) ao STJ, contra atos de Ministro de Estado ou do 
próprio Tribunal; 

c) aos TRF’s contra atos do próprio Tribunal ou de juiz 
federal; 

d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal, 
excetuados os casos de competência dos tribunais 
federais; 

e) a tribunais estaduais, segundo o disposto na 
Constituição do Estado; 

f) a juiz estadual, nos demais casos; 

II - EM GRAU DE RECURSO: 

a) ao STF, quando a decisão denegatória for proferida 
em única instância pelos Tribunais Superiores; 

b) ao STJ, quando a decisão for proferida em única 
instância pelos TRF’s; 

c) aos TRF’s, quando a decisão for proferida por juiz 
federal; 

d) aos Tribunais Estaduais e ao do Distrito Federal e 
Territórios, conforme dispuserem a respectiva 
Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito 
Federal; 

III - mediante recurso extraordinário ao Supremo 
Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição. 

 

Art. 21. São gratuitos o procedimento administrativo 
para acesso a informações e retificação de dados e para 
anotação de justificação, bem como a ação de habeas 
data. 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. 
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DECRETO 7.053/2009 – 
POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA 
 

OLHAR CRÍTICO 

“(...) Viver nas ruas não é uma opção individual nem 
uma escolha de livre vontade. Homens e mulheres 
são levados a essa situação por condições impostas 
como falta de trabalho e renda, rompimento dos 
vínculos familiares, adversidades pessoais e doenças, 
fatores ligados a desastres geográficos, como 
inundações e secas. Além de acabar na rua por uma 
série de perdas, a população nesta situação também 
está sujeita a todo tipo de preconceito. Não é raro 
ouvir expressões como “mendigos”, “pedintes”, 
“vagabundos”, “essa população é assim mesmo” para 
definir quem está na rua, julgamentos feitos sem 
levar em consideração que acima destas definições 
estão seres humanos em busca de respeito e 
oportunidade. A população em situação de rua 
enfrenta sozinha uma luta diária contra a fome, a 
exposição ao frio, ao calor, às chuvas. Muitas vezes a 
sociedade culpa estas pessoas pela condição em que 
se encontram da mesma forma como generaliza seu 
estado, ignorando a singularidade de cada indivíduo. 
A desumanização cria uma invisibilidade geradora de 
graves violações. Tratar essa população como um 
perigo, com indiferença ou descrença é apoiar a 
violência e marginalização a que é submetida e 
naturalizar a morte lenta e silenciosa destas 
pessoas”.12 

 
Art. 1o  Fica instituída a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua, a ser implementada de 
acordo com os princípios, diretrizes e objetivos 
previstos neste Decreto. 
 
 

Parágrafo único.  Para fins deste Decreto, considera-se 
população em situação de rua o GRUPO POPULACIONAL 
HETEROGÊNEO que possui em comum a POBREZA 
EXTREMA, os vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a INEXISTÊNCIA DE MORADIA 
CONVENCIONAL REGULAR, e que utiliza os logradouros 
públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e 
de sustento, de forma TEMPORÁRIA OU PERMANENTE, 
bem como as unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória. (CAIU EM PROVA 
ORAL) 

 
12 Disponível em: http://gaspargarcia.org.br/noticias/nao-sou-morador-
de-rua-estou-em-situacao-de-rua/. Acesso em: 10/12/2020. 

Fases do Direito das Pessoas em Situação de Rua 
segundo o professor Thimotie Heemann Aragon 

FASE DA 
INVISIBILIDADE 

Perdurou até 1940, momento 
em que o Código Penal 
brasileiro foi promulgado no 
Brasil. Até a promulgação do CP, 
as pessoas em situação de rua 
eram invisíveis à luz da 
legislação, em que pese a 
existência das pessoas em 
situação de rua seja um 
fenômeno antigo. 

FASE DA 
ESTIGMATIZAÇÃO 

Com o advento do CP e da Lei de 
Contravenções Penais, o ato de 
mendicância foi criminalizado e 
as pessoas em situação de rua 
passaram a ser expressamente 
estigmatizadas pela legislação. 

FASE DA 
ESPERANÇA 

Surgiu com a CF/88 e com a 
mudança no paradigma no 
direito brasileiro. Trocou-se o 
“ter” pelo “ser”, operando-se o 
chamado “movimento de 
despatrimonialização do direito 
brasileiro”. O patrimônio deixou 
de ser o centro do 
ordenamento e deu lugar para a 
pessoa humana. As normas 
constitucionais passaram a ser 
encerradas como normas e as 
pessoas em situação de rua 
passaram a ser protegidas pelas 
normas constitucionais de uma 
maneira geral. 

FASE HUMANISTA 

Foi inaugurada com o advento 
do Decreto nº 7.053/2009 e 
posteriormente com a inserção 
de menção às pessoas em 
situação de rua na Lei da 
Assistência Social, introduzindo 
a obrigatoriedade de programas 
para pessoas em situação de 
rua no âmbito da assistência 
social. 

Art. 2o  A Política Nacional para a População em Situação 
de Rua será implementada de FORMA 
DESCENTRALIZADA e articulada entre a União e os 
demais entes federativos que a ela aderirem por meio 
de instrumento próprio. 

 IMPORTANTE 

http://gaspargarcia.org.br/noticias/nao-sou-morador-de-rua-estou-em-situacao-de-rua/
http://gaspargarcia.org.br/noticias/nao-sou-morador-de-rua-estou-em-situacao-de-rua/
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Parágrafo único.  O instrumento de adesão definirá as 
atribuições e as responsabilidades a serem 
compartilhadas.  

Art. 3o  Os entes da Federação que aderirem à Política 
Nacional para a População em Situação de Rua deverão 
instituir comitês gestores intersetoriais, integrados por 
representantes das áreas relacionadas ao atendimento 
da população em situação de rua, com a participação de 
fóruns, movimentos e entidades representativas desse 
segmento da população. 

Art. 4o  O Poder Executivo Federal poderá firmar 
convênios com entidades públicas e privadas, SEM FINS 
LUCRATIVOS, para o desenvolvimento e a execução de 
projetos que BENEFICIEM a população em situação de 
rua e estejam de acordo com os princípios, diretrizes e 
objetivos que orientam a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua.  

 

Art. 5o  São PRINCÍPIOS da  Política Nacional para a 
População em Situação de Rua, além da  igualdade e 
equidade: 

I - respeito à DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; 

II - direito à CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA; 

III - valorização e respeito à VIDA e à CIDADANIA; 

IV - atendimento HUMANIZADO e UNIVERSALIZADO; e 

V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, 
raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e 
religiosa, com atenção especial às pessoas com 
deficiência. 

PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA 

Segundo André de Carvalho Ramos, “em 2006, 
especialistas em direitos humanos (em nome 
próprio, sem representarem os seus Estados de 
origem ou mesmo os órgãos internacionais nos quais 
trabalhavam), reunidos em Yogyakarta, na Indonésia, 
elaboraram os Princípios sobre a aplicação do direito 
internacional dos direitos humanos em relação à 
orientação sexual e identidade de gênero (Princípios 
de Yogyakarta). A natureza jurídica dos “Princípios de 
Yogyakarta” é não vinculante, não pertencendo ao 
conjunto de normas de soft law (direito em 
formação) primária produzido pelos Estados ou por 
organizações internacionais. Sua origem privada os 

 
13 Ramos, André de Carvalho Curso de Direitos Humanos / André de 
Carvalho Ramos. – 7. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p. 199. 

insere na soft law derivada, produzida por 
associações ou por indivíduos (como é o caso dos 
mencionados especialistas). Contudo, os “Princípios” 
representam importante vetor de interpretação do 
direito à igualdade e combate à discriminação por 
orientação sexual, que pode ser extraído pela via 
interpretativa dos tratados já existentes”.13 

É bom lembrar que em 2017 foi adotado o 
documento denominado “Princípios de Yogyakarta 
Mais 10” (“Yogyakarta Principles plus 10”), “em 
homenagem aos 10 anos da primeira edição (2006- 
2016), trazendo novos nove princípios e 111 
obrigações dos Estados, devendo ser lido em 
conjunto com os 29 princípios anteriores (totalizando 
38 princípios)” (Ramos, André de Carvalho Curso de 
Direitos Humanos / André de Carvalho Ramos. – 7. 
ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 199). 

Art.  6o  São DIRETRIZES da Política Nacional para a 
População em Situação de Rua: 

I - promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais, culturais e ambientais; 

II - responsabilidade do poder público pela sua 
elaboração e financiamento;  

III - articulação das políticas públicas federais, estaduais, 
municipais e do Distrito Federal; 

IV - integração das políticas públicas em cada NÍVEL DE 
GOVERNO; 

V - integração dos esforços do poder público e da 
sociedade civil para sua execução; 

VI - participação da sociedade civil, por meio de 
entidades, fóruns e organizações da população em 
situação de rua, na elaboração, acompanhamento e 
monitoramento das políticas públicas; 

VII - incentivo e apoio à organização da população em 
situação de rua e à sua participação nas diversas 
instâncias de formulação, controle social, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas; 

VIII - respeito às singularidades de cada território e ao 
aproveitamento das potencialidades e recursos locais e 
regionais na elaboração, desenvolvimento, 
acompanhamento e monitoramento das políticas 
públicas;  

 IMPORTANTE 
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IX - implantação e ampliação das ações educativas 
destinadas à superação do preconceito, e de 
capacitação dos servidores públicos para melhoria da 
qualidade e respeito no atendimento deste grupo 
populacional; e 

X - democratização do acesso e fruição dos espaços e 
serviços públicos.  

Art. 7o  São OBJETIVOS da Política Nacional para a 
População em Situação de Rua: 

I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos 
serviços e programas que integram as políticas públicas 
de saúde, educação, previdência, assistência social, 
moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e 
renda;  

II - garantir a formação e capacitação permanente de 
profissionais e gestores para atuação no 
desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, 
transversais e intergovernamentais direcionadas às 
pessoas em situação de rua; 

III - instituir a CONTAGEM OFICIAL da população em 
situação de rua; 

IV - produzir, sistematizar e disseminar dados e 
indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a rede 
existente de cobertura de serviços públicos à população 
em situação de rua;  

V - desenvolver ações educativas permanentes que 
contribuam para a formação de cultura de respeito, 
ética e solidariedade entre a população em situação de 
rua e os demais grupos sociais, de modo a resguardar a 
observância aos direitos humanos; 

VI - incentivar a pesquisa, produção e divulgação de 
conhecimentos sobre a população em situação de rua, 
contemplando a diversidade humana em toda a sua 
amplitude étnico-racial, sexual, de gênero e geracional, 
nas diversas áreas do conhecimento;  

VII - implantar CENTROS DE DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS para a população em situação de rua;  

VIII - incentivar a criação, divulgação e disponibilização 
de canais de comunicação para o recebimento de 
denúncias de violência contra a população em situação 
de rua, bem como de sugestões para o aperfeiçoamento 
e melhoria das políticas públicas voltadas para este 
segmento; 

IX - proporcionar o acesso das pessoas em situação de 
rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos 
programas de transferência de renda, na forma da 
legislação específica;  

X - criar meios de articulação entre o Sistema Único de 
Assistência Social  e o Sistema Único de Saúde para 
qualificar a oferta de serviços; 

XI - adotar padrão básico de qualidade, segurança e 
conforto na estruturação e reestruturação dos serviços 
de acolhimento temporários, de acordo com o disposto 
no art. 8o; 

XII - implementar centros de referência especializados 
para atendimento da população em situação de rua, no 
âmbito da proteção social especial do Sistema Único de 
Assistência Social; 

XIII - implementar ações de segurança alimentar e 
nutricional suficientes para proporcionar acesso 
permanente à alimentação pela população em situação 
de rua à alimentação, com qualidade; e 

XIV - disponibilizar programas de qualificação 
profissional para as pessoas em situação de rua, com o 
objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de 
trabalho. 

 

Art. 8o  O padrão básico de qualidade, segurança e 
conforto da rede de ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO 
deverá observar  limite de capacidade,  regras de 
funcionamento e 
convivência,  acessibilidade,  salubridade e  distribuição 
geográfica das unidades de acolhimento nas áreas 
urbanas, respeitado o direito de  permanência da 
população em situação de rua, PREFERENCIALMENTE 
NAS CIDADES OU NOS CENTROS URBANOS.  

§ 1o  Os serviços de acolhimento temporário serão 
regulamentados nacionalmente pelas instâncias de 
pactuação e deliberação do Sistema Único de 
Assistência Social. 

§ 2o  A estruturação e reestruturação de  serviços de 
acolhimento devem ter como referência a necessidade 
de cada Município, considerando-se os dados das 
pesquisas de contagem da população em situação de 
rua.  

§ 3o  Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, por intermédio da Secretaria Nacional 
de Assistência Social, fomentar e promover a 

 IMPORTANTE 
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reestruturação e a ampliação da rede de acolhimento a 
partir da transferência de recursos aos Municípios, 
Estados e Distrito Federal.  

§ 4o  A rede de acolhimento temporário existente deve 
ser reestruturada e ampliada para incentivar sua 
utilização pelas pessoas em situação de rua, inclusive 
pela sua articulação com programas de moradia popular 
promovidos pelos Governos Federal, estaduais, 
municipais e do Distrito Federal. 

Art. 15.  A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República instituirá o Centro Nacional de 
Defesa dos Direitos Humanos para a População em 
Situação de Rua, destinado a promover e defender seus 
direitos, com as seguintes atribuições:  

I - divulgar e incentivar a criação de serviços, programas 
e canais de comunicação para denúncias de maus tratos 
e para o recebimento de sugestões para políticas 
voltadas à população em situação de rua, garantido o 
anonimato dos denunciantes;  

II - apoiar a criação de centros de defesa dos direitos 
humanos para população em situação de rua, em 
âmbito local; 

III - produzir e divulgar conhecimentos sobre o tema da 
população em situação de rua, contemplando a 
diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-
racial, sexual, de gênero e geracional nas diversas áreas; 

IV - divulgar indicadores sociais, econômicos e culturais 
sobre a população em situação de rua para subsidiar as 
políticas públicas; e 

V - pesquisar e acompanhar os processos instaurados, 
as decisões e as punições aplicadas aos acusados de 
crimes contra a população em situação de rua.  

Art. 16.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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LEI 4. 717/1965 – LEI DA 
AÇÃO POPULAR 

 

 

Art. 1º QUALQUER CIDADÃO será parte legítima para 
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos 
lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 
Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de 
sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 
38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União 
represente os segurados ausentes, de empresas 
públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições 
ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro 
público haja concorrido ou concorra com + de 50% do 
patrimônio ou da receita ânua, de empresas 
incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos 
cofres públicos. 

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins 
referidos neste artigo, os bens e direitos de valor 
econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.        

    

STF: Não é condição para o cabimento da ação popular 
a demonstração de prejuízo material aos cofres 
públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da 
Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é 
parte legítima para propor ação popular e impugnar, 
ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio 
material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de 
entidade de que ele participe” (STF. ARE 824.781/MS, 
Plenário, Min. Rel. Dias Toffoli, Repercussão Geral). 

 
CAIU NA DPE-MG-2019-FUNDEP: “Para o cabimento de 
ação popular, é exigível do interessado a menção e a 
prova, na petição inicial, de prejuízo material 
ocasionado aos cofres públicos”. (INCORRETO) 

 § 2º Em se tratando de instituições ou fundações, para 
cuja criação ou custeio o tesouro público concorra com 
menos de 50% do patrimônio ou da receita ânua, bem 
como de pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas, as consequências patrimoniais da 
invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão 
deles sobre a contribuição dos cofres públicos. 

 

 

 § 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será 
feita COM O TÍTULO ELEITORAL, ou com documento que 
a ele corresponda. 

QUEM TEM ENTRE 16 E 18 ANOS PODE PROPOR 
AÇÃO POPULAR? 

Segundo o professor Pedro Lenza (2020, p. 2.005), 
aquele entre 16 e 18 anos de idade, que tem título de 
eleitor, pode ajuizar a ação popular sem a 
necessidade de assistência, porém, sempre por 
advogado (capacidade postulatória). 

§ 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às 
entidades, a que se refere este artigo, as certidões e 
informações que julgar necessárias, bastando para isso 
indicar a finalidade das mesmas. 

§ 5º As certidões e informações, a que se refere o 
parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 
dias da entrega, sob recibo, dos respectivos 
requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a 
instrução de ação popular. 

§ 6º Somente nos casos em que o interesse público, 
devidamente justificado, impuser sigilo, PODERÁ SER 
NEGADA CERTIDÃO OU INFORMAÇÃO. 

 § 7º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação 
poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou 
informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os 
motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de 
razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; 
feita a requisição, o processo correrá em segredo de 
justiça, que cessará com o trânsito em julgado de 
sentença condenatória. 

 

 Art. 2º São NULOS os atos lesivos ao patrimônio das 
entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 
nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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a) a INCOMPETÊNCIA fica caracterizada quando o ato 
não se incluir nas atribuições legais do agente que o 
praticou; 

b) o VÍCIO DE FORMA consiste na omissão ou na 
observância incompleta ou irregular de formalidades 
indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 

c) a ILEGALIDADE DO OBJETO ocorre quando o resultado 
do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro 
ato normativo; 

d) a INEXISTÊNCIA DOS MOTIVOS se verifica quando a 
matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o 
ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 
inadequada ao resultado obtido; 

e) o DESVIO DE FINALIDADE se verifica quando o agente 
pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 
explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

Art. 3º Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de 
direito público ou privado, ou das entidades 
mencionadas no art. 1º, cujos vícios não se 
compreendam nas especificações do artigo anterior, 
SERÃO ANULÁVEIS, segundo as prescrições legais, 
enquanto compatíveis com a natureza deles. 

 

Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou 
contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das 
pessoas ou entidades referidas no art. 1º. 

I – A admissão ao serviço público remunerado, com 
desobediência, quanto às condições de habilitação, das 
normas legais, regulamentares ou constantes de 
instruções gerais. 

II – A operação bancária ou de crédito real, quando: 

a) for realizada com desobediência a normas legais, 
regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas; 

b) o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for 
INFERIOR ao constante de escritura, contrato ou 
avaliação. 

III – A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço 
público, quando: 

a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem 
prévia concorrência pública ou administrativa, sem que 
essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou 
norma geral; 

b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas 
ou condições, que comprometam o seu CARÁTER 
COMPETITIVO; 

c) a concorrência administrativa for processada em 
condições que impliquem na limitação das 
possibilidades NORMAIS de competição. 

IV – As modificações ou vantagens, inclusive 
prorrogações que forem admitidas, em favor do 
adjudicatário, durante a execução dos contratos de 
empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem 
que estejam previstas em lei ou nos respectivos 
instrumentos., 

V – A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos 
casos em que não cabível concorrência pública ou 
administrativa, quando: 

a) for realizada com desobediência a normas legais, 
regulamentares, ou constantes de instruções gerais; 

b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente 
no mercado, na época da operação; 

c) o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no 
mercado, na época da operação. 

 VI – A concessão de licença de exportação ou 
importação, qualquer que seja a sua modalidade, 
quando: 

a) houver sido praticada com violação das normas legais 
e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço; 

b) resultar em exceção ou privilégio, em favor de 
exportador ou importador. 

VII – A operação de redesconto quando sob qualquer 
aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer a 
normas legais, regulamentares ou constantes de 
instruções gerais. 

VIII – O empréstimo concedido pelo Banco Central da 
República, quando: 

 a) concedido com desobediência de quaisquer normas 
legais, regulamentares, regimentais ou constantes de 
instruções gerias: 

b) o valor dos bens dados em garantia, na época da 
operação, for inferior ao da avaliação. 

 IMPORTANTE 
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IX – A emissão, quando efetuada sem observância das 
normas constitucionais, legais e regulamentadoras que 
regem a espécie. 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é 
competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-
la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de 
cada Estado, o for para as causas que interessem à 
União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município. 

 

STF: “A competência para julgar ação popular contra ato 
de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da 
República, é, em regra, do juízo competente de primeiro 
grau. Precedentes. Julgado o feito na primeira instância, 
se ficar configurado o impedimento de mais da metade 
dos desembargadores para apreciar o recurso 
voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a 
competência do Supremo Tribunal Federal, com base na 
letra ‘n’ do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da 
Constituição Federal” (AO 859- QO, Rel. Min. Ellen 
Gracie, DJ de 1.º.08.2003). 

§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da 
União, do Distrito Federal, do Estado ou dos Municípios 
os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas 
pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos 
das sociedades de que elas sejam acionistas e os das 
pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em 
relação às quais tenham interesse patrimonial. 

§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à 
União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será 
competente o juiz das causas da União, se houver; 
quando interessar simultaneamente ao Estado e ao 
Município, será competente o juiz das causas do Estado, 
se houver. 

INTERESSE SIMULTÂNEO 

Entidades Competência 

União + qualquer outra 
pessoa/entidade. 

➔ Será o juízo da 
União. 

Estado + município. 

➔ Será o juízo do 
Estado. 

§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do 
juízo para todas as ações, que forem POSTERIORMENTE 
intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos 
fundamentos. 

§ 4º Na defesa do patrimônio público CABERÁ A 
SUSPENSÃO LIMINAR do ato lesivo impugnado. 

DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E DOS 
ASSISTENTES 

 
 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas 
ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as 
autoridades, funcionários ou administradores que 
houver autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o 
ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários DIRETOS 
do mesmo. 

§ 1º Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se 
for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será 
proposta SOMENTE CONTRA AS OUTRAS PESSOAS 
indicadas neste artigo. 

§ 2º No caso de que trata o inciso II, item “b”, do art. 4º, 
quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação, 
citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou 
privadas e entidades referidas no art. 1º, apenas os 
responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da 
mesma. 

 

§ 3º As pessoas jurídicas de direito público ou de direito 
privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá 
abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar AO 
LADO DO AUTOR, desde que isso se afigure útil ao 
interesse público, a juízo do respectivo representante 
legal ou dirigente (INTERVENÇÃO MÓVEL) 

§ 4º O Ministério Público acompanhará a ação, 
cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover 
a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela 
incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, 
assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. 

 

§ 5º É facultado a QUALQUER CIDADÃO habilitar-se 
como litisconsorte ou assistente do autor da ação 
popular. 

DO PROCESSO 

  Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ORDINÁRIO 
(comum), previsto no Código de Processo Civil, 
observadas as seguintes normas modificativas: 

 JURISPRUDÊNCIA 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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I – Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 

a) além da citação dos réus, a intimação do 
representante do Ministério Público; 

b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, 
dos documentos que tiverem sido referidos pelo autor 
(art. 1º, § 6º), bem como a de outros que se lhe afigurem 
necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando prazos 
de 15 a 30 dias para o atendimento. 

§ 1º O representante do Ministério Público 
providenciará para que as requisições, a que se refere o 
inciso anterior, sejam atendidas dentro dos prazos 
fixados pelo juiz. 

§ 2º Se os documentos e informações não puderem ser 
oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá 
autorizar prorrogação dos mesmos, por prazo razoável. 

II – Quando o autor o preferir, a citação dos 
beneficiários far-se-á por EDITAL com o prazo de 30 dias, 
afixado na sede do juízo e publicado 3 vezes no jornal 
oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou 
Território em que seja ajuizada a ação. A publicação será 
gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 dias após a 
entrega, na repartição competente, sob protocolo, de 
uma via autenticada do mandado. 

III – Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo 
ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne 
conhecida no curso do processo e antes de proferida a 
sentença final de primeira instância, deverá ser citada 
para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído 
o prazo para contestação e produção de provas, Salvo, 
quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na 
forma do inciso anterior. 

IV – O prazo de contestação é de 20 dias, prorrogáveis 
por mais 20, a requerimento do interessado, se 
particularmente difícil a produção de prova documental, 
e será comum a todos os interessados, correndo da 
entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando 
for o caso, do decurso do prazo assinado em edital. 

V – Caso não requerida, até o despacho saneador, a 
produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz 
ordenará vista às partes por 10 dias, para alegações, 
sendo-lhe os autos conclusos, para sentença, 48 horas 
após a expiração desse prazo; havendo requerimento de 
prova, o processo tomará o rito ordinário. 

VI – A sentença, quando não prolatada em audiência de 
instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de 
15 (quinze) dias do recebimento dos autos pelo juiz. 

Parágrafo único. O proferimento da sentença além do 
prazo estabelecido privará o juiz da inclusão em lista de 
merecimento para promoção, durante 2 anos, e 
acarretará a perda, para efeito de promoção por 
antiguidade, de tantos dias quantos forem os do 
retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos 
e comprovado perante o órgão disciplinar competente. 

 

Art. 8º Ficará sujeita à PENA DE DESOBEDIÊNCIA, salvo 
motivo justo devidamente comprovado, a autoridade, o 
administrador ou o dirigente, que deixar de fornecer, no 
prazo fixado no art. 1º, § 5º, ou naquele que tiver sido 
estipulado pelo juiz (art. 7º, n. I, letra “b”), informações 
e certidão ou fotocópia de documento necessários à 
instrução da causa. 

Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que 
entregue, sob recibo, o requerimento do interessado ou 
o ofício de requisição (art. 1º, § 5º, e art. 7º, n. I, letra 
“b”). 

Art. 9º Se o autor DESISTIR DA AÇÃO ou der motivo à 
absolvição da instância, serão publicados editais nos 
prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando 
assegurado a qualquer cidadão, bem como ao 
representante do Ministério Público, dentro do prazo de 
90 dias da última publicação feita, promover o 
prosseguimento da ação. 

 

Art. 10. As partes só pagarão custas e preparo ao FINAL. 

Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação 
popular, decretar a invalidade do ato impugnado, 
condenará ao pagamento de perdas e danos os 
responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, 
ressalvada a ação regressiva contra os funcionários 
causadores de dano, quando incorrerem em culpa. 

Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos 
réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais 
despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente 
relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o 
dos honorários de advogado.  

DISTINÇÃO 
Na ação  
popular 

No mandado de 
segurança 

Há condenação em 
honorários. 

Não há condenação em 
honorários. 

 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento de 
direito do pedido, julgar a lide manifestamente 
temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo 
das CUSTAS. 

Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da 
causa, será indicado na sentença; se depender de 
avaliação ou perícia, será apurado na execução. 

Valor da lesão provocada 

Se comprovado durante 
a ação, o magistrado 
indicará na sentença. 

Por outro lado, 
dependendo de 
apuração posterior 
(perícia/avaliação), será 
apurado na fase de 
execução 

§ 1º Quando a lesão resultar da falta ou isenção de 
qualquer pagamento, a condenação imporá o 
pagamento devido, com ACRÉSCIMO de juros de mora 
e multa legal ou contratual, se houver. 

§ 2º Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, 
simulada ou irreal de contratos, a condenação versará 
sobre a reposição do débito, com juros de mora. 

§ 3º Quando o réu condenado perceber dos cofres 
públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até 
o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais 
convier ao interesse público. 

§ 4º A parte condenada a restituir bens ou valores ficará 
SUJEITA A SEQUESTRO E PENHORA, desde a prolação da 
sentença condenatória. 

Art. 15. Se, no curso da ação, ficar provada a infringência 
da lei penal ou a prática de falta disciplinar a que a lei 
COMINE A PENA DE DEMISSÃO OU A DE RESCISÃO DE 
CONTRATO DE TRABALHO, o juiz, “ex-officio”, 
determinará a remessa de cópia autenticada das peças 
necessárias às autoridades ou aos administradores a 
quem competir aplicar a sanção. 

Art. 16. Caso decorridos 60 dias da publicação da 
sentença condenatória de segunda instância, sem que o 
autor ou terceiro promova a respectiva execução, o 
representante do Ministério Público a promoverá nos 
nos 30 dias seguintes, sob pena de FALTA GRAVE. 

Art. 17. É sempre permitida às pessoas ou entidades 
referidas no art. 1º, ainda que hajam contestado a ação, 
promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar a 
execução da sentença CONTRA OS DEMAIS RÉUS. 

 

 

Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada 
oponível “ERGA OMNES”, exceto no caso de haver sido 
a ação julgada improcedente por DEFICIÊNCIA DE 
PROVA; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar 
outra ação com IDÊNTICO FUNDAMENTO, valendo-se 
de nova prova. 

 

 Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela 
improcedência da ação está sujeita ao DUPLO GRAU DE 
JURISDIÇÃO, não produzindo efeito senão depois de 
confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação 
PROCEDENTE caberá APELAÇÃO, com EFEITO 
SUSPENSIVO.          

REEXAME NECESSÁRIO 
“NORMAL” 

REEXAME NECESSÁRIO 
INVERTIDO 

Em regra, as ações 
julgadas procedentes 
CONTRA a fazenda 
pública (contra a União, 
os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e 
suas respectivas 
autarquias e fundações 
de direito público). Art. 
496, NCPC. 

Quando a sentença da 
ação popular for 
PROCEDENTE, não 
haverá reexame 
necessário. A art. 19 da 
Lei da Ação Popular 
inverte a lógica da 
remessa necessária do 
CPC. Pela regra do NCPC, 
se a Fazenda “perde”, 
haverá reexame. Na ação 
popular, por outro lado, 
reexame necessário 
ocorre se o cidadão 
perde (e não a Fazenda 
Pública) 

 

 

STJ: Não se admite o cabimento da remessa necessária, 
tal como prevista no art. 19 da Lei nº 4.717/65, nas 
ações coletivas que versem sobre DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. Ex: ação proposta pelo MP tutelando 
direitos individuais homogêneos de consumidores. STJ. 
3ª Turma. Resp 1374232-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 26/09/2017 (Info 612) 

STJ: A sentença que concluir pela carência ou pela 
improcedência de ação de improbidade administrativa 
está sujeita ao reexame necessário, com base na 
aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica 
da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65. STJ. 1ª 
Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman 
Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607). 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 
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§ 1º Das decisões interlocutórias cabe agravo de 
instrumento.          

§ 2º Das sentenças e decisões proferidas contra o autor 
da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer 
QUALQUER CIDADÃO e também o Ministério 
Público.             

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. Para os fins desta lei, consideram-se entidades 
autárquicas: 

a) o serviço estatal descentralizado com personalidade 
jurídica, custeado mediante orçamento próprio, 
independente do orçamento geral; 

b) as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, 
para a execução de serviços de interesse público ou 
social, custeados por tributos de qualquer natureza ou 
por outros recursos oriundos do Tesouro Público; 

c) as entidades de direito público ou privado a que a lei 
tiver atribuído competência para receber e aplicar 
contribuições parafiscais. 

 

Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5  anos. 

Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código 
de Processo Civil, naquilo em que não contrariem os 
dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE 
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LEI 8.080/1990 – LEI DO 
SUS 

 
(APENAS OS ARTIGOS MAIS IMPORTANTES) 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 
privado. 

SAÚDE E DEFENSORIA PÚBLICA 
Uma das maiores demandas cíveis da Defensoria 
Pública Estadual tem sido no âmbito da saúde. O 
Estado e o Município, na maioria das vezes, não 
fornecem os medicamentos pela via administrativa, o 
que leva à judicialização com fundamento no direito 
à vida, saúde, dignidade da pessoa humana e no 
mínimo existencial. 
 
Em todas as contestações, o Estado alega a não 
possibilidade no fornecimento com base na reserva 
do possível. Contudo, sabemos que esse argumento 
JAMAIS poderá ser oposto frente ao mínimo 
existencial. Em peças processuais para segunda-fase, 
caso caia esse tipo de ação, abra sempre um tópico 
para falar sobre o direito os direitos prestacionais de 
segunda dimensão (vida, saúde, etc), que necessitam 
de uma postura proativa do administrador público e 
às vezes do próprio judiciário. Não deixe de 
fundamentar com base no Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU e do 
Protocolo de San Salvador. 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º A SAÚDE é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais 
que visem à redução de riscos de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

Art. 3o  Os níveis de saúde expressam a organização 
social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais.       

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as 
ações que, por força do disposto no artigo anterior, se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social. 

É possível pleitear judicialmente medicamento não 
previsto na lista do SUS? 

Sim. Segundo o STJ, é preciso apenas a demonstração 
de alguns requisitos: 
 
1 - Comprovação, por meio de laudo médico 
fundamentado e circunstanciado expedido por 
médico que assiste o paciente, da 
imprescindibilidade ou necessidade do 
medicamento, assim como da ineficácia, para o 
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos 
pelo SUS; 
 
2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com 
o custo do medicamento prescrito; e 
 
3 - Existência de registro do medicamento na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
 
E na hipótese do medicamento NÃO SER 
AUTORIZADO pela ANVISA, é possível?  
 
O STF, no julgamento do RE 657.718, em maio de 
2019, estabeleceu que em regra, a ausência de 
registro na ANVISA impede o fornecimento de 
medicamento por decisão judicial. 
  
Temos, portanto, a primeira tese fixada: 
 
TESE 01: A ausência de registro na ANVISA impede, 
como regra geral, o fornecimento de medicamento 
por decisão judicial. 
 
Segundo a Corte, o Estado não pode ser obrigado a 
fornecer medicamentos experimentais. Portanto, a 
segunda tese definida é: 
 
TESE 02: O Estado não pode ser obrigado a fornecer 
medicamentos experimentais. 
 
No entanto, o STF entendeu que é possível, 
excepcionalmente, a concessão judicial de 
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medicamento sem registro sanitário, consolidando a 
terceira tese: 
 
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de 
medicamento sem registro sanitário em caso de 
mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido 
(prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), 
quando preenchidos três requisitos: 
 
(i) a existência de pedido de registro do medicamento 
no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para 
doenças raras e ultrarraras);  
 
(ii) a existência de registro do medicamento em 
renomadas agências de regulação no exterior; e 
 
(iii) a inexistência de substituto terapêutico com 
registro no Brasil. 
 
Houve, ainda, uma quarta tese fixada, e muitíssima 
importante para nossas provas: 
 
As ações que demandem fornecimento de 
medicamentos sem registro na ANVISA deverão 
necessariamente ser propostas em face da União.14 
 

TÍTULO II 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as 
instituições públicas federais, estaduais e municipais de 
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e 
de equipamentos para saúde. 

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em CARÁTER COMPLEMENTAR. 

 

 
14 Por ser a ANVISA uma agência reguladora federal e, portanto, atraindo a 
competência da Justiça Federal. 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos e Atribuições 

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; e 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica; 

II - a participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico; 

III - a ordenação da formação de recursos humanos na 
área de saúde; 

IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho; 

VI - a formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua produção; 

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde; 

 IMPORTANTE 
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VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 
bebidas para consumo humano; 

IX - a participação no controle e na fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos; 

X - o incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico; 

XI - a formulação e execução da política de sangue e seus 
derivados. 

 

§ 1º Entende-se por VIGILÂNCIA SANITÁRIA um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo; e 

II - o controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

 

§ 2º Entende-se por VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA um 
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, 
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. 

 

§ 3º Entende-se por SAÚDE DO TRABALHADOR, para fins 
desta lei, um conjunto de atividades que se destina, 
através das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo: 

I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 
trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho; 

II - participação, no âmbito de competência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação 
e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde 
existentes no processo de trabalho; 

III - participação, no âmbito de competência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e 
controle das condições de produção, extração, 
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio 
de substâncias, de produtos, de máquinas e de 
equipamentos que apresentam riscos à saúde do 
trabalhador; 

IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam 
à saúde; 

V - informação ao trabalhador e à sua respectiva 
entidade sindical e às empresas sobre os riscos de 
acidentes de trabalho, doença profissional e do 
trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, 
avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, 
periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da 
ética profissional; 

VI - participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas 
instituições e empresas públicas e privadas; 

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças 
originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais; e 

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de máquina, 
de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, 
quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios e Diretrizes 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda 
aos seguintes princípios: 

I - UNIVERSALIDADE de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; 

II - INTEGRALIDADE de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral; 

IV - IGUALDADE da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde; 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática; 

VIII - participação da comunidade; 

IX - descentralização político-administrativa, com 
DIREÇÃO ÚNICA em cada esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços 
de saúde; 

X - integração em nível executivo das ações de saúde, 
meio ambiente e saneamento básico; 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população; 

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os 
níveis de assistência; e 

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos. 

 

XIV – organização de atendimento público específico e 
especializado PARA MULHERES E VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GERAL, que garanta, entre 
outros, atendimento, acompanhamento psicológico e 
cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com 
a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 
2013.           (Redação dada pela Lei nº 13.427, de 2017) 

 

VOCÊ SABIA? 

Segundo a redação dada pela Lei nº 13.871, de 2019 
à Lei Maria da Penha (art. 9º § 4º) aquele que, por 
ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual 
ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher 
FICA OBRIGADO A RESSARCIR TODOS OS DANOS 
CAUSADOS, INCLUSIVE RESSARCIR AO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM A TABELA 
SUS, os custos relativos aos serviços de saúde 
prestados para o total tratamento das vítimas em 
situação de violência doméstica e familiar, recolhidos 
os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do 
ente federado responsável pelas unidades de saúde 
que prestarem os serviços.   

CAPÍTULO III 

Da Organização, da Direção e da Gestão 

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma REGIONALIZADA E 
HIERARQUIZADA em níveis de complexidade crescente. 

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seguintes órgãos: 

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de Saúde ou órgão equivalente. 

Art. 10. Os municípios poderão constituir CONSÓRCIOS 
para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam. 

§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos 
intermunicipais o PRINCÍPIO DA DIREÇÃO ÚNICA, e os 
respectivos atos constitutivos disporão sobre sua 
observância. 

§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), 
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 
cobertura total das ações de saúde. 

Art. 11. (Vetado). 

 NOVIDADE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13427.htm#art2
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Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 
Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil. 

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a 
finalidade de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo 
das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 
seguintes atividades: 

I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento e meio ambiente; 

III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 

IV - recursos humanos; 

V - ciência e tecnologia; e 

VI - saúde do trabalhador. 

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de 
integração entre os serviços de saúde e as instituições 
de ensino profissional e superior. 

Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por 
finalidade propor prioridades, métodos e estratégias 
para a formação e educação continuada dos recursos 
humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera 
correspondente, assim como em relação à pesquisa e à 
cooperação técnica entre essas instituições. 

Art. 14-A.  As Comissões Intergestores Bipartite e 
Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos 
operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).        

Parágrafo único.  A atuação das Comissões 
Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:       

I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão compartilhada do SUS, em 
conformidade com a definição da política 
consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos 
conselhos de saúde;            

II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e 
intermunicipal, a respeito da organização das redes de 

ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à 
sua governança institucional e à integração das ações e 
serviços dos entes federados;          

III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito 
sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os entes 
federados.         

Art. 14-B.  O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos 
como entidades representativas dos entes estaduais e 
municipais para tratar de matérias referentes à saúde e 
declarados de utilidade pública e de relevante função 
social, na forma do regulamento.          

§ 1o  O Conass e o Conasems receberão recursos do 
orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional 
de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a 
União.            

§ 2o  Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 
(Cosems) são reconhecidos como entidades que 
representam os entes municipais, no âmbito estadual, 
para tratar de matérias referentes à saúde, desde que 
vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma 
que dispuserem seus estatutos.            

CAPÍTULO V 

Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o 
atendimento das POPULAÇÕES INDÍGENAS, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei.         

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena, componente do Sistema Único de 
Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei 
no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual 
funcionará em perfeita integração.         

Art. 19-C. Caberá à UNIÃO, com seus recursos próprios, 
financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena.         

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema 
instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis pela 
Política Indígena do País.     
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Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições 
governamentais e não-governamentais poderão atuar 
complementarmente no custeio e execução das 
ações.         

 

§ 1º A União instituirá mecanismo de financiamento 
específico para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, sempre que houver necessidade de atenção 
secundária e terciária fora dos territórios 
indígenas.       (Incluído pela Lei nº 14.021, de 2020) 

§ 2º Em situações emergenciais e de calamidade 
pública:        (Incluído pela Lei nº 14.021, de 2020) 

I - a União deverá assegurar aporte adicional de recursos 
não previstos nos planos de saúde dos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) ao Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena;     (Incluído pela Lei nº 
14.021, de 2020) 

II - deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas 
nos planos emergenciais para atendimento dos 
pacientes graves das Secretarias Municipais e Estaduais 
de Saúde, explicitados os fluxos e as referências para o 
atendimento em tempo oportuno.        (Incluído pela Lei 
nº 14.021, de 2020) 

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em 
consideração a realidade local e as especificidades da 
cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado 
para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por 
uma abordagem diferenciada e global, contemplando os 
aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, 
nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de 
terras, educação sanitária e integração institucional.         

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado 
e regionalizado.         

§ 1o O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá 
como base os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas.          

§ 1º-A. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o 
registro e a notificação da DECLARAÇÃO DE RAÇA OU 
COR, garantindo a identificação de todos os indígenas 
atendidos nos sistemas públicos de saúde. § 1º-B. A 
União deverá integrar os sistemas de informação da 
rede do SUS com os dados do Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena.        

§ 1º-B. A União deverá integrar os sistemas de 
informação da rede do SUS com os dados do Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena.         

§ 2o O SUS servirá de retaguarda e referência ao 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para 
isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do 
SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, 
para propiciar essa integração e o atendimento 
necessário em todos os níveis, sem discriminações.   

       

§ 3o As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros 
especializados, de acordo com suas necessidades, 
compreendendo a atenção primária, secundária e 
terciária à saúde.        

 

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a 
participar dos organismos colegiados de formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, 
tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos 
Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.         

CAPÍTULO VI 

DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO 
DOMICILIAR 

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 
domiciliar.         

§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, 
entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio.         

§ 2o O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por EQUIPES MULTIDISCIPLINARES que 
atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica 
e reabilitadora.        

§ 3o O atendimento e a internação domiciliares só 
poderão ser realizados por indicação médica, com 
expressa CONCORDÂNCIA do paciente e de sua 
família.     

 

 NOVIDADE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14021.htm#art18.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14021.htm#art18.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14021.htm#art18.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14021.htm#art18.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14021.htm#art18.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14021.htm#art18.0
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CAPÍTULO VII 

DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE 
O TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO 

IMEDIATO 

 

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam 
obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 
1 (UM) ACOMPANHANTE durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.           

§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo 
será indicado pela PARTURIENTE.      

NEGATIVA DE ACOMPANHANTE E VIOLÊNCIA 
OBSTÉTRICA 

Em monografia com o título “Violência Obstétrica e 
Direitos Humanos dos Pacientes”, disponível no site 
do Ministério Público de São Paulo, as autoras 
lembram que o impedimento do acompanhante 
escolhido pela parturiente é uma forma de violência 
obstétrica.  
 
Nesse sentido: “A presença de um acompanhante 
escolhido pela parturiente, durante o trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato, tem sido 
recomendada pela OMS, desde 1985, a partir da 
Conferência sobre Tecnologia Apropriada para 
Nascimento e Parto (BRÜGGEMANN, 2015). No 
entanto, a negativa da Lei tornou-se prática 
institucionalizada nos hospitais, consistindo na 
proibição da entrada do acompanhante ou nas 
limitações da sua estadia (BRASIL, SENADO FEDERAL, 
2012)”. (Revista CEJ, Brasília, Ano XXII, n. 75, p. 36-50, 
maio/ago. 2018. Autores: Luaralica Gomes Souto 
Maior de Oliveira e Aline Albuquerque).15 

§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício 
dos direitos de que trata este artigo constarão do 
regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão 
competente do Poder Executivo.         

§ 3o Ficam os hospitais de todo o País obrigados a 
manter, em local visível de suas dependências, aviso 
informando sobre o direito estabelecido no caput deste 
artigo.        

 
15 Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgaca
o/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/R
ev-CEJ_n.75.03.pdf. Acesso em 21 de janeiro de 2021. 

Art. 19-L. (VETADO)        

CAPÍTULO VIII 

DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA E DA INCORPORAÇÃO 
DE TECNOLOGIA EM SAÚDE 

Art. 19-M.  A assistência terapêutica integral a que se 
refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em:       

I - dispensação de medicamentos e produtos de 
interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em 
conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas 
em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde 
a ser tratado ou, na falta do protocolo, em 
conformidade com o disposto no art. 19-P;        

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime 
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de 
tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único 
de Saúde - SUS, realizados no território nacional por 
serviço próprio, conveniado ou contratado. 

Art. 19-N.  Para os efeitos do disposto no art. 19-M, são 
adotadas as seguintes definições:  

I - produtos de interesse para a saúde: órteses, próteses, 
bolsas coletoras e equipamentos médicos;  

DISTINÇÃO 
Prótese Órtese 

Pode ser considerada 
tudo que substitui um 
membro ou parte do 
corpo. 

Serve como suporte para 
o membro, e auxilia a 
manter, aumentar ou 
recuperar a mobilidade 
de pessoas com 
deficiência ou limitações 
físicas.16 

 

II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento 
que estabelece critérios para o diagnóstico da doença 
ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com 
os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando couber; as posologias recomendadas; os 
mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento 
e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS.        

16 Disponível em: https://guiaderodas.com/orteses-e-proteses-qual-a-
diferenca-e-tipos-disponiveis/. Acesso em 21 de Janeiro de 2021. 

 IMPORTANTE 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-CEJ_n.75.03.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-CEJ_n.75.03.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-CEJ_n.75.03.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Msg/Vep/VEP-0198-05.htm
https://guiaderodas.com/orteses-e-proteses-qual-a-diferenca-e-tipos-disponiveis/
https://guiaderodas.com/orteses-e-proteses-qual-a-diferenca-e-tipos-disponiveis/
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Art. 19-O.  Os protocolos clínicos e as diretrizes 
terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou 
produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da 
doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como 
aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de 
surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, 
provocadas pelo medicamento, produto ou 
procedimento de primeira escolha.         

Parágrafo único.  Em qualquer caso, os medicamentos 
ou produtos de que trata o caput deste artigo serão 
aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, 
efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases 
evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata 
o protocolo.          

Art. 19-P.  Na falta de protocolo clínico ou de diretriz 
terapêutica, a dispensação será realizada:       

I - com base nas relações de medicamentos instituídas 
pelo gestor federal do SUS, observadas as competências 
estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo 
fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores 
Tripartite;        

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de 
forma suplementar, com base nas relações de 
medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do 
SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada na Comissão Intergestores Bipartite;         

III - no âmbito de cada Município, de forma 
suplementar, com base nas relações de medicamentos 
instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a 
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no 
Conselho Municipal de Saúde.        

Art. 19-Q.  A incorporação, a exclusão ou a alteração 
pelo SUS de novos medicamentos, produtos e 
procedimentos, bem como a constituição ou a alteração 
de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são 
atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS.       

§ 1o  A Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são 
definidos em regulamento, contará com a participação 
de 1 (um) representante indicado pelo Conselho 
Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, 
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de 
Medicina.         

§ 2o  O relatório da Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS levará em consideração, 
necessariamente:        

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a 
efetividade e a segurança do medicamento, produto ou 
procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão 
competente para o registro ou a autorização de uso;   

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e 
dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, 
inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, 
ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.        

Art. 19-R.  A incorporação, a exclusão e a alteração a que 
se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante a 
instauração de processo administrativo, a ser concluído 
em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da data em que foi protocolado o pedido, 
admitida a sua prorrogação por 90 (noventa) dias 
corridos, quando as circunstâncias exigirem.         

§ 1o  O processo de que trata o caput deste artigo 
observará, no que couber, o disposto na Lei no 9.784, de 
29 de janeiro de 1999, e as seguintes determinações 
especiais:          

I - apresentação pelo interessado dos documentos e, se 
cabível, das amostras de produtos, na forma do 
regulamento, com informações necessárias para o 
atendimento do disposto no § 2o do art. 19-Q;    

II - (VETADO);       

III - realização de consulta pública que inclua a 
divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecnologias no SUS;        

IV - realização de audiência pública, antes da tomada de 
decisão, se a relevância da matéria justificar o 
evento.        

§ 2o  (VETADO).         

Art. 19-S.  (VETADO).           

Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão 
do SUS:            

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de 
medicamento, produto e procedimento clínico ou 
cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;          

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento e produto, nacional ou 
importado, sem registro na Anvisa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Msg/VEP-113.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Msg/VEP-113.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Msg/VEP-113.htm
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Art. 19-U.  A responsabilidade financeira pelo 
fornecimento de medicamentos, produtos de interesse 
para a saúde ou procedimentos de que trata este 
Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores 
Tripartite.         

TÍTULO III 

DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÙDE 

CAPÍTULO I 

Do Funcionamento 

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, POR INICIATIVA PRÓPRIA, 
de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de 
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

 

Art. 21. A assistência à saúde é LIVRE à iniciativa privada. 

Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência 
à saúde, serão observados os PRINCÍPIOS ÉTICOS E AS 
NORMAS EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE DIREÇÃO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) quanto às condições 
para seu funcionamento. 

 

Art. 23.  É permitida a participação direta ou indireta, 
inclusive controle, de empresas ou de capital 
estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes 
casos:        (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

I - doações de organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos;        (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

II - pessoas jurídicas destinadas a instalar, 
operacionalizar ou explorar:         (Incluído pela Lei nº 
13.097, de 2015) 

a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital 
especializado, policlínica, clínica geral e clínica 
especializada; e        (Incluído pela Lei nº 13.097, de 
2015) 

b) ações e pesquisas de planejamento 
familiar;        (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

III - serviços de saúde mantidos, sem finalidade 
lucrativa, por empresas, para atendimento de seus 
empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a 
seguridade social; e         (Incluído pela Lei nº 13.097, de 
2015) 

IV - demais casos previstos em legislação 
específica.          (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

CAPÍTULO II 

Da Participação Complementar 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de uma determinada área, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados 
pela iniciativa privada. 

Parágrafo único. A participação complementar dos 
serviços privados será formalizada mediante CONTRATO 
OU CONVÊNIO, observadas, a respeito, as normas de 
direito público. 

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência 
para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão 
estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de 
Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste 
e de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a 
direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) 
deverá fundamentar seu ato em demonstrativo 
econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade 
de execução dos serviços contratados. 

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas 
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato. 

§ 3° (Vetado). 

§ 4° Aos proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados é vedado exercer 
cargo de chefia ou função de confiança no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

 

 

 IMPORTANTE 

 NOVIDADE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art142
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TÍTULO IV 

DOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde 
será formalizada e executada, articuladamente, pelas 
diferentes esferas de governo, em cumprimento dos 
seguintes objetivos: 

I - organização de um sistema de formação de recursos 
humanos em todos os níveis de ensino, INCLUSIVE DE 
PÓS-GRADUAÇÃO, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal; 

II - (Vetado) 

III - (Vetado) 

IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de 
prática para ensino e pesquisa, mediante normas 
específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema 
educacional. 

Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), só poderão ser exercidas EM REGIME DE TEMPO 
INTEGRAL. 

§ 1° Os servidores que legalmente acumulam dois 
cargos ou empregos poderão exercer suas atividades 
em + de um estabelecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se também 
aos servidores em regime de tempo integral, com 
exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, 
direção ou assessoramento. 

Art. 29. (Vetado). 

Art. 30. As especializações na forma de treinamento em 
serviço sob supervisão serão regulamentadas por 
Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 
desta Lei, garantida a participação das entidades 
profissionais correspondentes. 

 

 

 

TÍTULO V 

DO FINANCIAMENTO 

CAPÍTULO I 

Dos Recursos 

 

Art. 31. O orçamento da SEGURIDADE SOCIAL destinará 
ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a 
receita estimada, os recursos necessários à realização 
de suas finalidades, previstos em proposta elaborada 
pela sua direção nacional, com a participação dos 
órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, 
tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Art. 32. São considerados de OUTRAS FONTES os 
recursos provenientes de: 

I - (Vetado) 

II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da 
assistência à saúde; 

III - ajuda, contribuições, doações e donativos; 

IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital; 

V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos 
arrecadados no âmbito do SUS; e 

VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 

§ 1° Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá METADE 
DA RECEITA de que trata o inciso I deste artigo, apurada 
mensalmente, a qual será destinada à recuperação de 
viciados. 

§ 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas 
especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de 
poder onde forem arrecadadas. 

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser 
executadas supletivamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários 
específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH). 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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§ 4º (Vetado). 

§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades 
e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições 
de fomento e financiamento ou de origem externa e 
receita própria das instituições executoras. 

§ 6º (Vetado). 

CAPÍTULO II 

Da Gestão Financeira 

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de 
Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em 
cada esfera de sua atuação, e movimentados sob 
fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, 
originários do Orçamento da Seguridade Social, de 
outros Orçamentos da União, além de outras fontes, 
serão administrados pelo Ministério da Saúde, através 
do Fundo Nacional de Saúde. 

§ 2º (Vetado). 

§ 3º (Vetado). 

§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu 
sistema de auditoria, a conformidade à programação 
aprovada da aplicação dos recursos repassados a 
Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio 
ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da 
Saúde aplicar as medidas previstas em lei. 

Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da 
receita efetivamente arrecadada transferirão 
automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
observado o critério do parágrafo único deste artigo, os 
recursos financeiros correspondentes às dotações 
consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a 
projetos e atividades a serem executados no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Parágrafo único. Na distribuição dos recursos 
financeiros da Seguridade Social será observada a 
mesma proporção da despesa prevista de cada área, no 
Orçamento da Seguridade Social. 

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem 
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
será utilizada a combinação dos seguintes critérios, 
segundo análise técnica de programas e projetos: 

I - perfil demográfico da região; 

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III - características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área; 

IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no 
período anterior; 

V - níveis de participação do setor saúde nos 
orçamentos estaduais e municipais; 

VI - previsão do plano qüinqüenal de investimentos da 
rede; 

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados 
para outras esferas de governo. 

§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a 
notório processo de migração, os critérios demográficos 
mencionados nesta lei serão ponderados por outros 
indicadores de crescimento populacional, em especial o 
número de eleitores registrados. 

§ 3º (Vetado). 

§ 4º (Vetado). 

§ 5º (Vetado). 

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a 
atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem 
a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de 
irregularidades verificadas na gestão dos recursos 
transferidos. 

CAPÍTULO III 

Do Planejamento e do Orçamento 

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível 
local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de 
saúde com a disponibilidade de recursos em planos de 
saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e 
da União. 

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e 
programações de cada nível de direção do Sistema 
Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto 
na respectiva proposta orçamentária. 
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§ 2º É vedada a transferência de recursos para o 
financiamento de ações não previstas nos planos de 
saúde, exceto em situações emergenciais ou de 
calamidade pública, na área de saúde. 

Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos 
de saúde, em função das características epidemiológicas 
e da organização dos serviços em cada jurisdição 
administrativa. 

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções 
e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde 
com finalidade lucrativa. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 39. (Vetado). 

§ 1º (Vetado). 

§ 2º (Vetado). 

§ 3º (Vetado). 

§ 4º (Vetado). 

§ 5º A cessão de uso dos imóveis de propriedade do 
Inamps para órgãos integrantes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los como 
patrimônio da Seguridade Social. 

§ 6º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão 
inventariados com todos os seus acessórios, 
equipamentos e outros bens móveis e ficarão 
disponíveis para utilização pelo órgão de direção 
municipal do Sistema Único de Saúde - SUS ou, 
eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição 
administrativa se encontrem, mediante simples termo 
de recebimento. 

§ 7º (Vetado). 

§ 8º O acesso aos serviços de informática e bases de 
dados, mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será 
assegurado às Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo 
de gestão, de forma a permitir a gerencia informatizada 
das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e 
epidemiológicas médico-hospitalares. 

Art. 40. (Vetado) 

Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das 
Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, 
supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único 
de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de 
prestação de serviços, formação de recursos humanos e 
para transferência de tecnologia. 

Art. 42. (Vetado). 

Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica 
preservada nos serviços públicos contratados, 
ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios 
estabelecidos com as entidades privadas. 

Art. 44. (Vetado). 

Art. 45. Os serviços de saúde dos HOSPITAIS 
UNIVERSITÁRIOS e de ensino integram-se ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a 
sua autonomia administrativa, em relação ao 
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas 
instituições a que estejam vinculados. 

§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e 
municipais de previdência social deverão integrar-se à 
direção correspondente do Sistema Único de Saúde 
(SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como 
quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. 

§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os 
serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-
se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se 
dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. 

Art. 46. o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá 
mecanismos de incentivos à participação do setor 
privado no investimento em ciência e tecnologia e 
estimulará a transferência de tecnologia das 
universidades e institutos de pesquisa aos serviços de 
saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às 
empresas nacionais. 

Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os 
níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde 
(SUS), organizará, no prazo de dois anos, um sistema 
nacional de informações em saúde, integrado em todo 
o território nacional, abrangendo questões 
epidemiológicas e de prestação de serviços. 

Art. 48. (Vetado). 

Art. 49. (Vetado). 
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Art. 50. Os convênios entre a União, os Estados e os 
Municípios, celebrados para implantação dos Sistemas 
Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão 
rescindidos à proporção que seu objeto for sendo 
absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 51. (Vetado). 

 

Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
constitui crime DE EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU 
RENDAS PÚBLICAS (Código Penal, art. 315) a utilização 
de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em FINALIDADES DIVERSAS das previstas nesta lei. 

Art. 53. (Vetado). 

Art. 53-A.  Na qualidade de ações e serviços de saúde, as 
atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas 
desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, 
produção e fornecimento de medicamentos e produtos 
para saúde, laboratórios de analises clínicas, anatomia 
patológica e de diagnóstico por imagem e são livres à 
participação direta ou indireta de empresas ou de 
capitais estrangeiros.        

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 55. São revogadas a Lei nº. 2.312, de 3 de setembro 
de 1954, a Lei nº. 6.229, de 17 de julho de 1975, e 
demais disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L2312.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L2312.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6229.htm
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
 

DA POLÍTICA URBANA 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

LEI Nº 13.311/2016 

Essa lei institui, nos termos do caput do art. 182 da 
Constituição Federal, normas gerais para a ocupação 
e utilização de área pública urbana por equipamentos 
urbanos do tipo quiosque, trailer, feira e banca de 
venda de jornais e de revistas. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, 
é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas 
com prévia e justa indenização em dinheiro. 

 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante 
lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
SUCESSIVAMENTE, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - IPTU progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da 
dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 
valor real da indenização e os juros legais. 

 

 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de 
250m2, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
(USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA) 

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez. 

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião. 

CAPÍTULO III 
DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA 

AGRÁRIA 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse 
social, para fins de REFORMA AGRÁRIA, o imóvel rural 
que não esteja cumprindo sua função social, mediante 
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, 
com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis 
no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua 
emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão 
indenizadas em dinheiro. 

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse 
social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a 
propor a ação de desapropriação. 

§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento 
contraditório especial, de rito sumário, para o processo 
judicial de desapropriação. 

§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de 
títulos da dívida agrária, assim como o montante de 
recursos para atender ao programa de reforma agrária 
no exercício. 

 

§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e 
municipais as operações de transferência de imóveis 
desapropriados para fins de reforma agrária. 

 Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins 
de reforma agrária: 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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I - a pequena e média propriedade rural, assim definida 
em lei, desde que seu proprietário não possua outra; 

II - a propriedade produtiva (aqui independe do 
tamanho) 

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à 
propriedade produtiva e fixará normas para o 
cumprimento dos requisitos relativos a sua função 
social. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a 
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis 
e preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores. 

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada 
na forma da lei, com a participação efetiva do setor de 
produção, envolvendo produtores e trabalhadores 
rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transportes, levando em conta, 
especialmente: 

I - os instrumentos creditícios e fiscais; 

II - os preços compatíveis com os custos de produção e 
a garantia de comercialização; 

III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia; 

IV - a assistência técnica e extensão rural; 

V - o seguro agrícola; 

VI - o cooperativismo; 

VII - a eletrificação rural e irrigação; 

VIII - a habitação para o trabalhador rural. 

§ 1º Incluem-se no planejamento agrícola as atividades 
agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. 

§ 2º Serão compatibilizadas as ações de política agrícola 
e de reforma agrária. 

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas 
será compatibilizada com a política agrícola e com o 
plano nacional de reforma agrária. 

§ 1º A alienação ou a concessão, a qualquer título, de 
terras públicas com área superior a 2.500 hectares a 
pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta 
pessoa, DEPENDERÁ DE PRÉVIA APROVAÇÃO DO 
CONGRESSO NACIONAL. 

 

§ 2º Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as 
alienações ou as concessões de terras públicas para fins 
de reforma agrária. 

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis 
rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio 
ou de concessão de uso, INEGOCIÁVEIS pelo prazo de 10 
anos. 

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de 
uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a 
ambos, independentemente do estado civil, nos termos 
e condições previstos em lei. 

 Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o 
arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou 
jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que 
dependerão de autorização do Congresso Nacional. 

 Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel 
rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos 
ininterruptos, sem oposição, área de terra, em ZONA 
RURAL, não superior a 50 hectares, tornando-a 
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela 
sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. (USUCAPIÃO 
ESPECIAL RURAL) 

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão 
adquiridos por usucapião. 

 

 

 

 

 IMPORTANTE 
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ESTATUTO DA CIDADE 

Lei nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 

(PONTOS MAIS IMPORTANTES) 

CAPÍTULO I 

DIRETRIZES GERAIS 

Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam 
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado 
o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, 
denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de 
ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 
equilíbrio ambiental. 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da 
população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e 
os demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da 
distribuição espacial da população e das atividades 
econômicas do Município e do território sob sua área de 
influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 
transporte e serviços públicos adequados aos interesses 
e necessidades da população e às características locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a 
evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou 
inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso 
excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura 
urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que 
possam funcionar como polos geradores de tráfego, 
sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que 
resulte na sua subutilização ou não utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

h) a exposição da população a riscos de 
desastres.              

VII – integração e complementaridade entre as 
atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 
desenvolvimento socioeconômico do Município e do 
território sob sua área de influência; 

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de 
bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com 
os limites da sustentabilidade ambiental, social e 
econômica do Município e do território sob sua área de 
influência; 

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes 
do processo de urbanização; 

X – adequação dos instrumentos de política econômica, 
tributária e financeira e dos gastos públicos aos 
objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a 
privilegiar os investimentos geradores de bem-estar 
geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos 
sociais; 

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de 
que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 
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XIII – audiência do Poder Público municipal e da 
população interessada nos processos de implantação de 
empreendimentos ou atividades com efeitos 
potencialmente negativos sobre o meio ambiente 
natural ou construído, o conforto ou a segurança da 
população; 

 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda mediante o 
estabelecimento de normas especiais de urbanização, 
uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a 
situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais; 

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a 
permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos 
lotes e unidades habitacionais; 

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e 
privados na promoção de empreendimentos e 
atividades relativos ao processo de urbanização, 
atendido o interesse social. 

XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e 
nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, 
padrões construtivos e aportes tecnológicos que 
objetivem a redução de impactos ambientais e a 
economia de recursos naturais.                 

XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de 
infraestrutura de energia, telecomunicações, 
abastecimento de água e saneamento.        

             

XIX – garantia de condições condignas de acessibilidade, 
utilização e conforto nas dependências internas das 
edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia 
e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados 
requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, 
iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos 
materiais empregados.                    (Incluído pela Lei nº 
13.699, de 2018) 

Art. 3o Compete à União, entre outras atribuições de 
interesse da política urbana: 

I – legislar sobre normas gerais de direito urbanístico; 

II – legislar sobre normas para a cooperação entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em 

relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional; 

III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
programas de construção de moradias e melhoria das 
condições habitacionais, de saneamento básico, das 
calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e 
dos demais espaços de uso público; 

IV - instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico, transporte e 
mobilidade urbana, que incluam regras de 
acessibilidade aos locais de uso público;                     

V – elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social. 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

Seção I 

Dos instrumentos em geral 

Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre 
outros instrumentos: 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do 
solo; 

c) zoneamento ambiental; 

d) plano plurianual; 

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) gestão orçamentária participativa; 

g) planos, programas e projetos setoriais; 

h) planos de desenvolvimento econômico e social; 

 NOVIDADE 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13699.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13699.htm#art1
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IV – institutos tributários e financeiros: 

a) IPTU; 

b) contribuição de melhoria; 

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

V – institutos jurídicos e políticos: 

a) desapropriação; 

b) servidão administrativa; 

c) limitações administrativas; 

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

e) instituição de unidades de conservação; 

f) instituição de zonas especiais de interesse social; 

g) concessão de direito real de uso; 

h) concessão de uso especial para fins de moradia; 

i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

j) usucapião especial de imóvel urbano; 

l) direito de superfície; 

m) direito de preempção; 

n) outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso; 

o) transferência do direito de construir; 

p) operações urbanas consorciadas; 

q) regularização fundiária; 

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as 
comunidades e grupos sociais menos favorecidos; 

s) referendo popular e plebiscito; 

t) demarcação urbanística para fins de regularização 
fundiária; 

u) legitimação de posse.                   

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo 
prévio de impacto de vizinhança (EIV). 

§ 1o Os instrumentos mencionados neste artigo regem-
se pela legislação que lhes é própria, observado o 
disposto nesta Lei. 

§ 2o Nos casos de programas e projetos habitacionais de 
interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades 
da Administração Pública com atuação específica nessa 
área, a concessão de direito real de uso de imóveis 
públicos poderá ser contratada coletivamente. 

§ 3o Os instrumentos previstos neste artigo que 
demandam dispêndio de recursos por parte do Poder 
Público municipal devem ser objeto de controle social, 
garantida a participação de comunidades, movimentos 
e entidades da sociedade civil. 

Seção II 

Do parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios 

Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no 
plano diretor poderá determinar o parcelamento, a 
edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo 
fixar as condições e os prazos para implementação da 
referida obrigação. 

§ 1o Considera-se subutilizado o imóvel: 

I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido 
no plano diretor ou em legislação dele decorrente; 

§ 2o O proprietário será notificado pelo Poder Executivo 
municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a 
notificação ser averbada no cartório de registro de 
imóveis. 

§ 3o A notificação far-se-á: 

I – por funcionário do órgão competente do Poder 
Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso 
de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de 
gerência geral ou administração; 

II – por edital quando frustrada, por três vezes, a 
tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I. 

§ 4o Os prazos a que se refere o caput não poderão ser 
inferiores a: 
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I - um ano, a partir da notificação, para que seja 
protocolado o projeto no órgão municipal competente; 

II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para 
iniciar as obras do empreendimento. 

§ 5o Em empreendimentos de grande porte, em caráter 
excepcional, a lei municipal específica a que se refere o 
caput poderá prever a conclusão em etapas, 
assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o 
empreendimento como um todo. 

Art. 6o A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou 
causa mortis, posterior à data da notificação, transfere 
as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização 
previstas no art. 5o desta Lei, sem interrupção de 
quaisquer prazos. 

Seção III 

Do IPTU progressivo no tempo 

Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos 
prazos previstos na forma do caput do art. 5o desta Lei, 
ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do 
art. 5o desta Lei, o Município procederá à aplicação do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da 
alíquota pelo prazo de 05 anos consecutivos. 

§ 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será 
fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 
5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor 
referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima 
de 15% cento. 

§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não 
esteja atendida em cinco anos, o Município manterá a 
cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a 
referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no 
art. 8o. 

§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia 
relativas à tributação progressiva de que trata este 
artigo. 

Seção IV 

Da desapropriação com pagamento em títulos 

Art. 8o Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU 
progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a 
obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o 
Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, 
com pagamento em títulos da DÍVIDA PÚBLICA. 

§ 1o Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação 
pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 
10 anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais 
de 6% ao ano. 

§ 2o O valor real da indenização: 

I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, 
descontado o montante incorporado em função de 
obras realizadas pelo Poder Público na área onde o 
mesmo se localiza após a notificação de que trata o § 
2o do art. 5o desta Lei; 

II – não computará expectativas de ganhos, lucros 
cessantes e juros compensatórios. 

§ 3o Os títulos de que trata este artigo não terão poder 
liberatório para pagamento de tributos. 

§ 4o O Município procederá ao adequado 
aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 anos, 
contado a partir da sua incorporação ao patrimônio 
público. 

§ 5o O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado 
diretamente pelo Poder Público ou por meio de 
alienação ou concessão a terceiros, observando-se, 
nesses casos, o devido procedimento licitatório. 

§ 6o Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos 
termos do § 5o as mesmas obrigações de parcelamento, 
edificação ou utilização previstas no art. 5odesta Lei. 

Seção V 

Da usucapião especial de imóvel urbano 

Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou edificação 
urbana de até 250 metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para 
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 
ou rural. 

§ 1o O título de domínio será conferido ao homem ou à 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado 
civil. 

§ 2o O direito de que trata este artigo não será 
reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3o Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo 
continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, 
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desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura 
da sucessão. 

 

Art. 10.  Os núcleos urbanos informais existentes sem 
oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida 
pelo número de possuidores seja inferior a 250m2 
quadrados por possuidor são suscetíveis de serem 
usucapidos COLETIVAMENTE, desde que os possuidores 
não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou 
rural.                  (Redação dada pela lei nº 13.465, de 
2017) 

USUCAPIÃO  
COLETIVA 

DESAPROPRIAÇÃO  
JUDICIAL INDIRETA 

1. Prevista no art. 10 
do Estatuto da 
Cidade 
 

2. Núcleos urbanos 
informais; 
 

3. Sem oposição há 
mais de cinco 
anos; 
 

4. Área total dividida 
pelo número de 
possuidores seja 
inferior a 
duzentos e 
cinquenta metros 
quadrados; 
 

5. Não ser 
proprietário de 
outro imóvel 
urbano ou rural. 
 

6.  Não tem 
indenização  

1. Prevista no artigo 
1.228, em seu § 4º do 
CC/02; 
 

2. Consistir em extensa 
área; 
 

3. Posse ininterrupta e 
de boa-fé, por mais 
de 5 (cinco) anos; 
 

4. Considerável número 
de pessoas, e 
 

5. Estas nela houver 
realizado, em 
conjunto ou 
separadamente, 
obras e serviços 
considerados pelo 
juiz de interesse 
social e econômico 
relevante. 
 

6. O juiz fixa 
indenização. 

 

ENUNCIADOS IMPORTANTES 
Enunciado 308 do CJF/STJ: “A Justa indenização 
devida ao proprietário em caso de desapropriação 
judicial (art. 1.228, § 5º) somente deverá ser 
suportada pela Administração Pública no contexto 
das políticas públicas de reforma urbana ou agrária, 
em se tratando de possuidores de baixa renda e 
desde que tenha havido intervenção daquela nos 
termos da lei processual. Não sendo os possuidores 
de baixa renda, aplica-se a orientação do Enunciado 
nº 84 da I Jornada de Direito Civil”.  
 
Enunciado nº 84 do CJF/STJ: A defesa fundada no 

direito de aquisição com base no interesse social (art. 
1.228, §§ 4º e 5º, do novo Código Civil) deve ser 
arguida pelos réus da ação reivindicatória, eles 
próprios responsáveis pelo pagamento da 
indenização. 

 
 

§ 1o O possuidor pode, para o fim de contar o prazo 
exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu 
antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

§ 2o A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será 
declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de 
título para registro no cartório de registro de imóveis. 

§ 3o Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de 
terreno a cada possuidor, independentemente da 
dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo 
hipótese de acordo escrito entre os condôminos, 
estabelecendo frações ideais diferenciadas. 

§ 4o O condomínio especial constituído é indivisível, não 
sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável 
tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no 
caso de execução de urbanização posterior à 
constituição do condomínio. 

§ 5o As deliberações relativas à administração do 
condomínio especial serão tomadas por maioria de 
votos dos condôminos presentes, obrigando também os 
demais, discordantes ou ausentes. 

 

Art. 11. Na pendência da ação de usucapião especial 
urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, 
petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas 
relativamente ao imóvel usucapiendo. 

Art. 12. São partes legítimas para a propositura da ação 
de usucapião especial urbana: 

I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio 
originário ou superveniente; 

II – os possuidores, em estado de composse; 

III – como substituto processual, a associação de 
moradores da comunidade, regularmente constituída, 
com personalidade jurídica, desde que explicitamente 
autorizada pelos representados. 

§ 1o Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória 
a intervenção do Ministério Público.  

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art79
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§ 2o O autor terá os benefícios da justiça e da assistência 
judiciária gratuita, inclusive perante o cartório de 
registro de imóveis. 

Art. 13. A usucapião especial de imóvel urbano poderá 
ser invocada como matéria de defesa, valendo a 
sentença que a reconhecer como título para registro no 
cartório de registro de imóveis. 

Art. 14. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel 
urbano, o rito processual a ser observado é o sumário. 

Seção VIII 

Do direito de preempção 

Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder 
Público municipal preferência para aquisição de imóvel 
urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 

§ 1o Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará 
as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará 
prazo de vigência, não superior a 5 anos, renovável a 
partir de um ano após o decurso do prazo inicial de 
vigência. 

§ 2o O direito de preempção fica assegurado durante o 
prazo de vigência fixado na forma do § 1o, 
independentemente do número de alienações 
referentes ao mesmo imóvel. 

Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre 
que o Poder Público necessitar de áreas para: 

I – regularização fundiária; 

II – execução de programas e projetos habitacionais de 
interesse social; 

III – constituição de reserva fundiária; 

IV – ordenamento e direcionamento da expansão 
urbana; 

V – implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários; 

VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII – criação de unidades de conservação ou proteção 
de outras áreas de interesse ambiental; 

VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural 
ou paisagístico; 

Parágrafo único. A lei municipal prevista no § 1o do art. 
25 desta Lei deverá enquadrar cada área em que incidirá 
o direito de preempção em uma ou mais das finalidades 
enumeradas por este artigo. 

Art. 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de 
alienar o imóvel, para que o Município, no prazo 
máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse 
em comprá-lo. 

§ 1o À notificação mencionada no caput será anexada 
proposta de compra assinada por terceiro interessado 
na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, 
condições de pagamento e prazo de validade. 

§ 2o O Município fará publicar, em órgão oficial e em 
pelo menos um jornal local ou regional de grande 
circulação, edital de aviso da notificação recebida nos 
termos do caput e da intenção de aquisição do imóvel 
nas condições da proposta apresentada. 

§ 3o Transcorrido o prazo mencionado no caput sem 
manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a 
alienação para terceiros, nas condições da proposta 
apresentada. 

§ 4o Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica 
obrigado a apresentar ao Município, no prazo de 30 
dias, cópia do instrumento público de alienação do 
imóvel. 

§ 5o A alienação processada em condições diversas da 
proposta apresentada é nula de pleno direito. 

§ 6o Ocorrida a hipótese prevista no § 5o o Município 
poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo 
do IPTU ou pelo valor indicado na proposta 
apresentada, se este for inferior àquele. 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
2.220, DE 4 DE SETEMBRO 

DE 2001 

Dispõe sobre a concessão de uso especial de que trata 
o § 1o do art. 183 da Constituição, cria o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Urbano - CNDU e dá 
outras providências. 

CAPÍTULO I 

DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL 

Art. 1o  Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu 
como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados 
de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o 
para sua moradia ou de sua família, tem o direito à 
concessão de uso especial para fins de moradia em 
relação ao bem objeto da posse, desde que não seja 
proprietário ou concessionário, a qualquer título, de 
outro imóvel urbano ou rural. 
 
Art. 1º  Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, 
possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e 
sem oposição, até duzentos e cinquenta metros 
quadrados de imóvel público situado em área com 
características e finalidade urbana, e que o utilize para 
sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão 
de uso especial para fins de moradia em relação ao bem 
objeto da posse, desde que não seja proprietário ou 
concessionário, a qualquer título, de outro imóvel 
urbano ou rural. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 759, de 2016) 
 
 

Art. 1o  Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, 
possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e 
sem oposição, até duzentos e cinquenta metros 
quadrados de imóvel público situado em área com 
características e finalidade urbanas, e que o utilize para 
sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão 
de uso especial para fins de moradia em relação ao bem 
objeto da posse, desde que não seja proprietário ou 
concessionário, a qualquer título, de outro imóvel 
urbano ou rural.   (Redação dada pela lei nº 13.465, de 
2017) 

§ 1o  A concessão de uso especial para fins de moradia 
será conferida de forma gratuita ao homem ou à 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado 
civil. 

 § 2o  O direito de que trata este artigo não será 
reconhecido ao mesmo concessionário mais de uma 
vez. 

§ 3o  Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo 
continua, de pleno direito, na posse de seu antecessor, 
desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura 
da sucessão. 

 

Art. 2o  Nos imóveis de que trata o art. 1o, com mais de 
250m2, ocupados até 22 de dezembro de 2016, por 
população de BAIXA RENDA para sua moradia, por 5 
anos, ininterruptamente e sem oposição, cuja área total 
dividida pelo número de possuidores seja inferior a 
250m2 por possuidor, a concessão de uso especial para 
fins de moradia será conferida de FORMA COLETIVA, 
desde que os possuidores não sejam proprietários ou 
concessionários, a qualquer título, de outro imóvel 
urbano ou rural.    (Redação dada pela lei nº 13.465, de 
2017) 

 § 1o  O possuidor pode, para o fim de contar o prazo 
exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu 
antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

§ 2o  Na concessão de uso especial de que trata este 
artigo, será atribuída igual fração ideal de terreno a cada 
possuidor, independentemente da dimensão do terreno 
que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito 
entre os ocupantes, estabelecendo frações ideais 
diferenciadas. 

  § 3o  A fração ideal atribuída a cada possuidor não 
poderá ser superior a duzentos e cinqüenta metros 
quadrados. 

Art. 3o  Será garantida a opção de exercer os direitos de 
que tratam os arts. 1o e 2o também aos ocupantes, 
regularmente inscritos, de imóveis públicos, com até 
250m2, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, que estejam situados em área urbana, na 
forma do regulamento. 

Art. 4o  No caso de a ocupação acarretar risco à vida ou 
à saúde dos ocupantes, o Poder Público garantirá ao 
possuidor o exercício do direito de que tratam os arts. 
1o e 2o em outro local. 

Art. 5o  É facultado ao Poder Público assegurar o 
exercício do direito de que tratam os arts. 1o e 2o em 
outro local na hipótese de ocupação de imóvel: 

I - de uso comum do povo; 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv759.htm#art66
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv759.htm#art66
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm#art77
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II - destinado a projeto de urbanização; 

III - de interesse da defesa nacional, da preservação 
ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais; 

 IV - reservado à construção de represas e obras 
congêneres; ou 

V - situado em via de comunicação. 

 

Art. 6o  O título de concessão de uso especial para fins 
de moradia será obtido pela via administrativa perante 
o órgão competente da Administração Pública ou, em 
caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial. 

 § 1o  A Administração Pública terá o prazo máximo de 
12 meses para decidir o pedido, contado da data de seu 
protocolo. 

§ 2o  Na hipótese de bem imóvel da União ou dos 
Estados, o interessado deverá instruir o requerimento 
de concessão de uso especial para fins de moradia com 
certidão expedida pelo Poder Público municipal, que 
ateste a localização do imóvel em área urbana e a sua 
destinação para moradia do ocupante ou de sua família. 

§ 3o  Em caso de ação judicial, a concessão de uso 
especial para fins de moradia será declarada pelo juiz, 
mediante sentença. 

 

§ 4o  O título conferido por via administrativa ou por 
sentença judicial servirá para efeito de registro no 
cartório de registro de imóveis. 

Art. 7o  O direito de concessão de uso especial para fins 
de moradia é transferível por ato inter vivos ou causa 
mortis. 

 

Art. 8o  O direito à concessão de uso especial para fins 
de moradia EXTINGUE-SE no caso de: 

I - o concessionário dar ao imóvel destinação diversa da 
moradia para si ou para sua família; ou 

II - o concessionário adquirir a propriedade ou a 
concessão de uso de outro imóvel urbano ou rural. 

Parágrafo único.  A extinção de que trata este artigo 
será averbada no cartório de registro de imóveis, por 
meio de declaração do Poder Público concedente. 

        

Art. 9o  É facultado ao poder público competente 
conceder autorização de uso àquele que, até 22 de 
dezembro de 2016, possuiu como seu, por 5 anos, 
ininterruptamente e sem oposição, até 250m2 de imóvel 
público situado em área com características e finalidade 
urbanas para fins comerciais.      (Redação dada pela lei 
nº 13.465, de 2017) 

§ 1o  A autorização de uso de que trata este artigo será 
conferida de forma gratuita. 

 § 2o  O possuidor pode, para o fim de contar o prazo 
exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu 
antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

§ 3o  Aplica-se à autorização de uso prevista 
no caput deste artigo, no que couber, o disposto nos 
arts. 4o e 5o desta Medida Provisória. 

(...) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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LEI DA REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA 

 
(Pontos mais importantes) 

Lei nº 13.465/2017 

TÍTULO II 

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 

Da Regularização Fundiária Urbana 

Art. 9º Ficam instituídas no território nacional normas 
gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas 
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à 
incorporação dos núcleos urbanos informais ao 
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 
ocupantes. 

§ 1º Os poderes públicos formularão e desenvolverão 
no espaço urbano as políticas de suas competências de 
acordo com os princípios de sustentabilidade 
econômica, social e ambiental e ordenação territorial, 
buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, 
combinando seu uso de forma funcional. 

§ 2º A Reurb promovida mediante legitimação fundiária 
somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos 
informais comprovadamente existentes, na forma desta 
Lei, até 22 de dezembro de 2016. 

Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios: 

I - identificar os núcleos urbanos informais que devam 
ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação 
de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a 
melhorar as condições urbanísticas e ambientais em 
relação à situação de ocupação informal anterior; 

II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o 
ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas 
direitos reais em favor dos seus ocupantes; 

III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população 
de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos 
ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais 
regularizados; 

IV - promover a integração social e a geração de 
emprego e renda; 

V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em 
reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado 
e sociedade; 

VI - garantir o direito social à moradia digna e às 
condições de vida adequadas; 

VII - garantir a efetivação da função social da 
propriedade; 

VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes; 

IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência 
na ocupação e no uso do solo; 

X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos 
urbanos informais; 

XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome 
da mulher; 

XII - franquear participação dos interessados nas etapas 
do processo de regularização fundiária. 

Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 

I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e 
características urbanas, constituído por unidades 
imobiliárias de área inferior à fração mínima de 
parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972 , independentemente da 
propriedade do solo, ainda que situado em área 
qualificada ou inscrita como rural; 

II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular 
ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, 
a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a 
legislação vigente à época de sua implantação ou 
regularização; 

III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de 
difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a 
natureza das edificações, a localização das vias de 
circulação e a presença de equipamentos públicos, 
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entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo 
Município; 

IV - demarcação urbanística: procedimento destinado a 
identificar os imóveis públicos e privados abrangidos 
pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos 
respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula 
dos imóveis ocupados, culminando com averbação na 
matrícula destes imóveis da viabilidade da regularização 
fundiária, a ser promovida a critério do Município; 

V - Certidão de Regularização Fundiária (CRF): 
documento expedido pelo Município ao final do 
procedimento da Reurb, constituído do projeto de 
regularização fundiária aprovado, do termo de 
compromisso relativo a sua execução e, no caso da 
legitimação fundiária e da legitimação de posse, da 
listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal 
regularizado, da devida qualificação destes e dos 
direitos reais que lhes foram conferidos; 

VI - legitimação de posse: ato do poder público 
destinado a conferir título, por meio do qual fica 
reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, 
conversível em aquisição de direito real de propriedade 
na forma desta Lei, com a identificação de seus 
ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da 
posse; 

VII - legitimação fundiária: mecanismo de 
reconhecimento da aquisição originária do direito real 
de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da 
Reurb; 

VIII - ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre 
lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em 
núcleos urbanos informais. 

§ 1º Para fins da Reurb, os Municípios poderão 
dispensar as exigências relativas ao percentual e às 
dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao 
tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros 
parâmetros urbanísticos e edilícios. 

§ 2º Constatada a existência de núcleo urbano informal 
situado, total ou parcialmente, em área de preservação 
permanente ou em área de unidade de conservação de 
uso sustentável ou de proteção de mananciais definidas 
pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, 
também, o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei nº 12.651, 
de 25 de maio de 2012 , hipótese na qual se torna 
obrigatória a elaboração de estudos técnicos, no âmbito 
da Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais em 
relação à situação de ocupação informal anterior, 
inclusive por meio de compensações ambientais, 
quando for o caso. 

§ 3º No caso de a Reurb abranger área de unidade de 
conservação de uso sustentável que, nos termos da Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000 , admita regularização, 
será exigida também a anuência do órgão gestor da 
unidade, desde que estudo técnico comprove que essas 
intervenções de regularização fundiária implicam a 
melhoria das condições ambientais em relação à 
situação de ocupação informal anterior. 

§ 4º Na Reurb cuja ocupação tenha ocorrido às margens 
de reservatórios artificiais de água destinados à geração 
de energia ou ao abastecimento público, a faixa da área 
de preservação permanente consistirá na distância 
entre o nível máximo operativo normal e a cota 
máxima maximorum . 

§ 5º Esta Lei não se aplica aos núcleos urbanos informais 
situados em áreas indispensáveis à segurança nacional 
ou de interesse da defesa, assim reconhecidas em 
decreto do Poder Executivo federal. 

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei aos imóveis 
localizados em área rural, desde que a unidade 
imobiliária tenha área inferior à fração mínima de 
parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972. 

 

Art. 12. A aprovação municipal da Reurb corresponde à 
aprovação urbanística do projeto de regularização 
fundiária e, na hipótese de o Município ter órgão 
ambiental capacitado, à aprovação ambiental.   
(Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021)   

§ 1º Considera-se órgão ambiental capacitado o órgão 
municipal que possua em seus quadros ou à sua 
disposição profissionais com atribuição técnica para a 
análise e a aprovação dos estudos referidos no art. 11, 
independentemente da existência de convênio com os 
Estados ou a União. 

§ 2º Os estudos referidos no art. 11 deverão ser 
elaborados por profissional legalmente habilitado, 
compatibilizar-se com o projeto de regularização 
fundiária e conter, conforme o caso, os elementos 
constantes dos arts. 64 ou 65 da Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012. 

§ 3º Os estudos técnicos referidos no art. 11 aplicam-se 
somente às parcelas dos núcleos urbanos informais 
situados nas áreas de preservação permanente, nas 
unidades de conservação de uso sustentável ou nas 
áreas de proteção de mananciais e poderão ser feitos 
em fases ou etapas, sendo que a parte do núcleo urbano 

 NOVIDADE 
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informal não afetada por esses estudos poderá ter seu 
projeto aprovado e levado a registro separadamente. 

§ 4º A aprovação ambiental da Reurb prevista neste 
artigo poderá ser feita pelos Estados na hipótese de o 
Município não dispor de capacidade técnica para a 
aprovação dos estudos referidos no art. 11. 

 

Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades: 

I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização 
fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais 
ocupados predominantemente por população de BAIXA 
RENDA, assim declarados em ato do Poder Executivo 
municipal; e 

II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - 
regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos 
informais ocupados por população não qualificada na 
hipótese de que trata o inciso I deste artigo. 

MODALIDADES DA REURB 

REURB-S 
(a mais 

importante 
para prova 

de 
Defensoria) 

- Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - 
regularização fundiária aplicável aos 
núcleos urbanos informais ocupados 
predominantemente por população 
de baixa renda, assim declarados em 
ato do Poder Executivo municipal; e 

REURB-E 

Reurb de Interesse Específico (Reurb-
E) - regularização fundiária aplicável 
aos núcleos urbanos informais 
ocupados por população não 
qualificada na hipótese de que trata o 
inciso I deste artigo. 

 

§ 1º Serão isentos de custas e emolumentos, entre 
outros, os seguintes atos registrais relacionados à 
Reurb-S: 

I - o primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos 
reais aos seus beneficiários; 

II - o registro da legitimação fundiária; 

III - o registro do título de legitimação de posse e a sua 
conversão em título de propriedade; 

IV - o registro da CRF e do projeto de regularização 
fundiária, com abertura de matrícula para cada unidade 
imobiliária urbana regularizada; 

V - a primeira averbação de construção residencial, 
desde que respeitado o limite de até setenta metros 
quadrados; 

VI - a aquisição do primeiro direito real sobre unidade 
imobiliária derivada da Reurb-S; 

VII - o primeiro registro do direito real de laje no âmbito 
da Reurb-S; e 

VIII - o fornecimento de certidões de registro para os 
atos previstos neste artigo. 

§ 2º Os atos de que trata este artigo independem da 
comprovação do pagamento de tributos ou penalidades 
tributárias, sendo vedado ao oficial de registro de 
imóveis exigir sua comprovação. 

§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se 
também à Reurb-S que tenha por objeto conjuntos 
habitacionais ou condomínios de interesse social 
construídos pelo poder público, diretamente ou por 
meio da administração pública indireta, que já se 
encontrem implantados em 22 de dezembro de 2016. 

§ 4º Na Reurb, os Municípios e o Distrito Federal 
poderão admitir o uso misto de atividades como forma 
de promover a integração social e a geração de emprego 
e renda no núcleo urbano informal regularizado. 

§ 5º A classificação do interesse visa exclusivamente à 
identificação dos responsáveis pela implantação ou 
adequação das obras de infraestrutura essencial e ao 
reconhecimento do direito à gratuidade das custas e 
emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a 
quem for atribuído o domínio das unidades imobiliárias 
regularizadas. 

§ 6 o Os cartórios que não cumprirem o disposto neste 
artigo, que retardarem ou não efetuarem o registro de 
acordo com as normas previstas nesta Lei, por ato não 
justificado, ficarão sujeitos às sanções previstas no art. 
44 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, observado o 
disposto nos §§ 3º-A e 3º-B do art. 30 da Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973 . 

§ 7º A partir da disponibilidade de equipamentos e 
infraestrutura para prestação de serviço público de 
abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição 
de energia elétrica, ou outros serviços públicos, é 
obrigatório aos beneficiários da Reurb realizar a 
conexão da edificação à rede de água, de coleta de 
esgoto ou de distribuição de energia elétrica e adotar as 
demais providências necessárias à utilização do serviço, 
salvo disposição em contrário na legislação municipal. 
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Seção II 

Dos Legitimados para Requerer a Reurb 

Art. 14. Poderão requerer a Reurb: 

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
diretamente ou por meio de entidades da administração 
pública indireta; 

II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, 
diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, 
associações de moradores, fundações, organizações 
sociais, organizações da sociedade civil de interesse 
público ou outras associações civis que tenham por 
finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento 
urbano ou regularização fundiária urbana; 

III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, 
loteadores ou incorporadores; 

 

IV - a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários 
hipossuficientes; e 

TESE INSTITUCIONAL – DPE-SP 

Tese 62. Nas ações de reintegração de posse em que 
o polo passivo for integrado por população de baixa 
renda decorrente de ocupação coletiva, a violação da 
função social da propriedade por parte do autor 
ensejará a perda da posse/propriedade, restando-lhe 
tão-somente o direito de pleitear indenização ao 
Poder Público em razão da desapropriação indireta. 
(III Encontro Estadual - 2009). 

V - o Ministério Público. 

§ 1º Os legitimados poderão promover todos os atos 
necessários à regularização fundiária, inclusive requerer 
os atos de registro. 

§ 2º Nos casos de parcelamento do solo, de conjunto 
habitacional ou de condomínio informal, empreendidos 
por particular, a conclusão da Reurb confere direito de 
regresso àqueles que suportarem os seus custos e 
obrigações contra os responsáveis pela implantação dos 
núcleos urbanos informais. 

§ 3º O requerimento de instauração da Reurb por 
proprietários de terreno, loteadores e incorporadores 
que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos 
informais, ou os seus sucessores, não os eximirá de 
responsabilidades administrativa, civil ou criminal. 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS DA REURB 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 15. Poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, 
sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, 
os seguintes institutos jurídicos: 

I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos 
termos desta Lei; 

II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) , 
dos arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 , e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973 ; 

III - a desapropriação em favor dos possuidores, nos 
termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 
1.276 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil) ; 

V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001 ; 

VI - a desapropriação por interesse social, nos termos 
do inciso IV do art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro 
de 1962; 

VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do 
art. 26 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 

VIII - a transferência do direito de construir, nos termos 
do inciso III do art. 35 da Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001 ; 

IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, 
nos termos do § 3º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil) ; 

X - a intervenção do poder público em parcelamento 
clandestino ou irregular, nos termos do art. 40 da Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979 ; 
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XI - a alienação de imóvel pela administração pública 
diretamente para seu detentor, nos termos da alínea f 
do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 ; 

XII - a concessão de uso especial para fins de moradia; 

XIII - a concessão de direito real de uso; 

XIV - a doação; e 

XV - a compra e venda. 

Art. 16. Na Reurb-E, promovida sobre bem público, 
havendo solução consensual, a aquisição de direitos 
reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento 
do justo valor da unidade imobiliária regularizada, a ser 
apurado na forma estabelecida em ato do Poder 
Executivo titular do domínio, sem considerar o valor das 
acessões e benfeitorias do ocupante e a valorização 
decorrente da implantação dessas acessões e 
benfeitorias. 

Parágrafo único. As áreas de propriedade do poder 
público registradas no Registro de Imóveis, que sejam 
objeto de ação judicial versando sobre a sua 
titularidade, poderão ser objeto da Reurb, desde que 
celebrado acordo judicial ou extrajudicial, na forma 
desta Lei, homologado pelo juiz. 

Art. 17. Na Reurb-S promovida sobre bem público, o 
registro do projeto de regularização fundiária e a 
constituição de direito real em nome dos beneficiários 
poderão ser feitos em ato único, a critério do ente 
público promovente. 

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste 
artigo, serão encaminhados ao cartório o instrumento 
indicativo do direito real constituído, a listagem dos 
ocupantes que serão beneficiados pela Reurb e 
respectivas qualificações, com indicação das respectivas 
unidades, ficando dispensadas a apresentação de título 
cartorial individualizado e as cópias da documentação 
referente à qualificação de cada beneficiário. 

Art. 18. O Município e o Distrito Federal poderão 
instituir como instrumento de planejamento urbano 
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), no âmbito da 
política municipal de ordenamento de seu território. 

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se ZEIS a parcela 
de área urbana instituída pelo plano diretor ou definida 
por outra lei municipal, destinada preponderantemente 
à população de baixa renda e sujeita a regras específicas 
de parcelamento, uso e ocupação do solo. 

§ 2º A Reurb não está condicionada à existência de ZEIS 
(Zonas Especiais de Interesse Social) 

Seção II 

Da Demarcação Urbanística 

Art. 19. O poder público poderá utilizar o procedimento 
de demarcação urbanística, com base no levantamento 
da situação da área a ser regularizada e na 
caracterização do núcleo urbano informal a ser 
regularizado. 

§ 1º O auto de demarcação urbanística deve ser 
instruído com os seguintes documentos: 

I - planta e memorial descritivo da área a ser 
regularizada, nos quais constem suas medidas 
perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas 
georreferenciadas dos vértices definidores de seus 
limites, números das matrículas ou transcrições 
atingidas, indicação dos proprietários identificados e 
ocorrência de situações de domínio privado com 
proprietários não identificados em razão de descrições 
imprecisas dos registros anteriores; 

II - planta de sobreposição do imóvel demarcado com a 
situação da área constante do registro de imóveis. 

§ 2º O auto de demarcação urbanística poderá abranger 
uma parte ou a totalidade de um ou mais imóveis 
inseridos em uma ou mais das seguintes situações: 

I - domínio privado com proprietários não identificados, 
em razão de descrições imprecisas dos registros 
anteriores; 

II - domínio privado objeto do devido registro no registro 
de imóveis competente, ainda que de proprietários 
distintos; ou 

III - domínio público. 

§ 3º Os procedimentos da demarcação urbanística não 
constituem condição para o processamento e a 
efetivação da Reurb. 

Art. 20. O poder público notificará os titulares de 
domínio e os confrontantes da área demarcada, 
pessoalmente ou por via postal, com AR, no endereço 
que constar da matrícula ou da transcrição, para que 
estes, querendo, apresentem impugnação à 
demarcação urbanística, no prazo comum de trinta dias. 

(...) 
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Seção III 

Da Legitimação Fundiária 

Art. 23. A legitimação fundiária constitui forma 
originária de aquisição do direito real de propriedade 
conferido por ato do poder público, exclusivamente no 
âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou 
possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária 
com destinação urbana, integrante de núcleo urbano 
informal consolidado existente em 22 de dezembro de 
2016. 

§ 1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será 
concedida ao beneficiário, desde que atendidas as 
seguintes condições: 

 

I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou 
proprietário exclusivo de imóvel urbano ou rural;   
(Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021)   

II - o beneficiário não tenha sido contemplado com 
legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com 
a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo 
urbano distinto; e 

III - em caso de imóvel urbano com finalidade não 
residencial, seja reconhecido pelo poder público o 
interesse público de sua ocupação. 

§ 2º Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das 
modalidades da Reurb, o ocupante adquire a unidade 
imobiliária com destinação urbana livre e 
desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, 
gravames ou inscrições, eventualmente existentes em 
sua matrícula de origem, exceto quando disserem 
respeito ao próprio legitimado. 

§ 3º Deverão ser transportadas as inscrições, as 
indisponibilidades ou os gravames existentes no registro 
da área maior originária para as matrículas das unidades 
imobiliárias que não houverem sido adquiridas por 
legitimação fundiária. 

§ 4º Na Reurb-S de imóveis públicos, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as suas 
entidades vinculadas, quando titulares do domínio, 
ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade 
aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado 
por meio da legitimação fundiária. 

§ 5º Nos casos previstos neste artigo, o poder público 
encaminhará a CRF para registro imediato da aquisição 

de propriedade, dispensados a apresentação de título 
individualizado e as cópias da documentação referente 
à qualificação do beneficiário, o projeto de 
regularização fundiária aprovado, a listagem dos 
ocupantes e sua devida qualificação e a identificação 
das áreas que ocupam. 

§ 6º Poderá o poder público atribuir domínio adquirido 
por legitimação fundiária aos ocupantes que não 
tenham constado da listagem inicial, mediante 
cadastramento complementar, sem prejuízo dos 
direitos de quem haja constado na listagem inicial. 

Art. 24. Nos casos de regularização fundiária urbana 
previstos na Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, os 
Municípios poderão utilizar a legitimação fundiária e 
demais instrumentos previstos nesta Lei para conferir 
propriedade aos ocupantes. 

Seção IV 

Da Legitimação de Posse 

Art. 25. A legitimação de posse, instrumento de uso 
exclusivo para fins de regularização fundiária, constitui 
ato do poder público destinado a conferir título, por 
meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto 
da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do 
tempo da ocupação e da natureza da posse, o qual é 
conversível em direito real de propriedade, na forma 
desta Lei. 

§ 1º A legitimação de posse poderá ser transferida 
por causa mortis ou por ato inter vivos . 

§ 2º A legitimação de posse não se aplica aos imóveis 
urbanos situados em área de titularidade do poder 
público. 

Art. 26. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do 
exercício da posse mansa e pacífica no tempo, aquele 
em cujo favor for expedido título de legitimação de 
posse, decorrido o prazo de cinco anos de seu registro, 
terá a conversão automática dele em título de 
propriedade, desde que atendidos os termos e as 
condições do art. 183 da Constituição 
Federal ,independentemente de prévia provocação ou 
prática de ato registral. 

§ 1º Nos casos não contemplados pelo art. 183 da 
Constituição Federal, o título de legitimação de posse 
poderá ser convertido em título de propriedade, desde 
que satisfeitos os requisitos de usucapião estabelecidos 
na legislação em vigor, a requerimento do interessado, 
perante o registro de imóveis competente . 
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§ 2º A legitimação de posse, após convertida em 
propriedade, constitui forma originária de aquisição de 
direito real, de modo que a unidade imobiliária com 
destinação urbana regularizada restará livre e 
desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, 
gravames ou inscrições, eventualmente existentes em 
sua matrícula de origem, exceto quando disserem 
respeito ao próprio beneficiário. 

Art. 27. O título de legitimação de posse poderá ser 
cancelado pelo poder público emitente quando 
constatado que as condições estipuladas nesta Lei 
deixaram de ser satisfeitas, sem que seja devida 
qualquer indenização àquele que irregularmente se 
beneficiou do instrumento. 

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 28. A Reurb obedecerá às seguintes fases: 

I - requerimento dos legitimados; 

II - processamento administrativo do requerimento, no 
qual será conferido prazo para manifestação dos 
titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos 
confrontantes; 

III - elaboração do projeto de regularização fundiária; 

IV - saneamento do processo administrativo; 

V - decisão da autoridade competente, mediante ato 
formal, ao qual se dará publicidade; 

VI - expedição da CRF pelo Município; e 

VII - registro da CRF e do projeto de regularização 
fundiária aprovado perante o oficial do cartório de 
registro de imóveis em que se situe a unidade imobiliária 
com destinação urbana regularizada. 

 

Parágrafo único. Não impedirá a Reurb, na forma 
estabelecida nesta Lei, a inexistência de lei municipal 
específica que trate de medidas ou posturas de 
interesse local aplicáveis a projetos de regularização 
fundiária urbana. 

Art. 29. A fim de fomentar a efetiva implantação das 
medidas da Reurb, os entes federativos poderão 
celebrar convênios ou outros instrumentos congêneres 
com o Ministério das Cidades, com vistas a cooperar 
para a fiel execução do disposto nesta Lei. 

Art. 30. Compete aos Municípios nos quais estejam 
situados os núcleos urbanos informais a serem 
regularizados: 

I - classificar, caso a caso, as modalidades da Reurb; 

II - processar, analisar e aprovar os projetos de 
regularização fundiária; e 

III - emitir a CRF. 

§ 1º Na Reurb requerida pela União ou pelos Estados, a 
classificação prevista no inciso I do caput deste artigo 
será de responsabilidade do ente federativo 
instaurador. 

§ 2º O Município deverá classificar e fixar, no prazo de 
até 180 dias, uma das modalidades da Reurb ou 
indeferir, fundamentadamente, o requerimento. 

 

§ 3º A inércia do Município implica a automática fixação 
da modalidade de classificação da Reurb indicada pelo 
legitimado em seu requerimento, bem como o 
prosseguimento do procedimento administrativo da 
Reurb, sem prejuízo de futura revisão dessa 
classificação pelo Município, mediante estudo técnico 
que a justifique. 

Art. 31. Instaurada a Reurb, o Município deverá 
proceder às buscas necessárias para determinar a 
titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o 
núcleo urbano informal a ser regularizado. 

§ 1º Tratando-se de imóveis públicos ou privados, 
caberá aos Municípios notificar os titulares de domínio, 
os responsáveis pela implantação do núcleo urbano 
informal, os confinantes e os terceiros eventualmente 
interessados, para, querendo, apresentar impugnação 
no prazo de 30 dias, contado da data de recebimento da 
notificação. 

§ 2º Tratando-se de imóveis públicos municipais, o 
Município deverá notificar os confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, para, querendo, 
apresentar impugnação no prazo de 30 dias, contado da 
data de recebimento da notificação. 
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§ 3º Na hipótese de apresentação de impugnação, será 
iniciado o procedimento extrajudicial de composição de 
conflitos de que trata esta Lei. 

§ 4º A notificação do proprietário e dos confinantes será 
feita por via postal, com aviso de recebimento, no 
endereço que constar da matrícula ou da transcrição, 
considerando-se efetuada quando comprovada a 
entrega nesse endereço. 

§ 5º A notificação da Reurb também será feita por meio 
de publicação de edital, com prazo de 30 dias, do qual 
deverá constar, de forma resumida, a descrição da área 
a ser regularizada, nos seguintes casos: 

I - quando o proprietário e os confinantes não forem 
encontrados; e 

II - quando houver recusa da notificação por qualquer 
motivo. 

§ 6º A ausência de manifestação dos indicados referidos 
nos §§ 1º e 4º deste artigo será interpretada como 
concordância com a Reurb. 

§ 7º Caso algum dos imóveis atingidos ou confinantes 
não esteja matriculado ou transcrito na serventia, o 
Distrito Federal ou os Municípios realizarão diligências 
perante as serventias anteriormente competentes, 
mediante apresentação da planta do perímetro 
regularizado, a fim de que a sua situação jurídica atual 
seja certificada, caso possível. 

§ 8º O requerimento de instauração da Reurb ou, na 
forma de regulamento, a manifestação de interesse 
nesse sentido por parte de qualquer dos legitimados 
garantem perante o poder público aos ocupantes dos 
núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a 
serem regularizados a permanência em suas respectivas 
unidades imobiliárias, preservando-se as situações de 
fato já existentes, até o eventual arquivamento 
definitivo do procedimento. 

§ 9º Fica dispensado o disposto neste artigo, caso 
adotados os procedimentos da demarcação urbanística. 

Art. 32. A Reurb será instaurada por decisão do 
Município, por meio de requerimento, por escrito, de 
um dos legitimados de que trata esta Lei. 

Parágrafo único. Na hipótese de indeferimento do 
requerimento de instauração da Reurb, a decisão do 
Município deverá indicar as medidas a serem adotadas, 
com vistas à reformulação e à reavaliação do 
requerimento, quando for o caso. 

Art. 33. Instaurada a Reurb, compete ao Município 
aprovar o projeto de regularização fundiária, do qual 
deverão constar as responsabilidades das partes 
envolvidas. 

 

§ 1º  A elaboração e o custeio do projeto de 
regularização fundiária e da implantação da 
infraestrutura essencial obedecerão aos seguintes 
procedimentos:   (Incluído pela Medida Provisória nº 
996, de 2020) 

I - na Reurb-S, caberão ao Município ou ao Distrito 
Federal a responsabilidade de elaborar e custear o 
projeto de regularização fundiária e a implantação da 
infraestrutura essencial, quando necessária;   (Incluído 
pela Medida Provisória nº 996, de 2020) 

II - na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada 
e custeada por seus potenciais beneficiários ou 
requerentes privados; e   (Incluído pela Medida 
Provisória nº 996, de 2020) 

III - na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse 
público, o Município poderá proceder à elaboração e ao 
custeio do projeto de regularização fundiária e da 
implantação da infraestrutura essencial, com posterior 
cobrança aos seus beneficiários.   (Incluído pela Medida 
Provisória nº 996, de 2020) 

§ 2º  Na Reurb-S, fica facultado aos legitimados 
promover, às suas expensas, os projetos e os demais 
documentos técnicos necessários à regularização de seu 
imóvel.   (Incluído pela Medida Provisória nº 996, de 
2020) 

(...) 
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