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APRESENTAÇÃO 

Olá, alunos do Estratégia OAB! 

Sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Constitucional.  

Hoje apresento um compilado de dicas para a 2º fase em Direito Constitucional. 

Uma ótima jornada a todos! 

Abraços, 

 Prof. Diego Cerqueira  

 

 

 

diegocerqueira@estrategiaconcursos.com.br 

 

https://www.facebook.com/profdiegocerqueira/ 

 

@profdiegocerqueira 

 

  

https://www.facebook.com/profdiegocerqueira/
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Dicas de 2ª Fase de Direito Constitucional 

DICA 1 - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS NO 

TEMPO 

A primeira dica abrange um dos temas mais importantes no âmbito da Teoria Geral da Constituição, diz 
respeito à aplicação das normas constitucionais no tempo.  

Meus amigos, com o advento de uma nova Constituição, a doutrina nos diz que a Constituição anterior é 
integralmente revogada. 

No Brasil, a posição doutrinária e jurisprudencial que se tem é a não aceitação da tese da 
desconstitucionalização. “O que seria isso Diego?” 

Vamos lá. :) A teoria da desconstitucionalização consiste em permitir a recepção das normas constitucionais 
anteriores pelo novo texto Constitucional. Mas, a recepção ocorre de maneira particular, atribuindo-se a 
essas normas antigas um “status” legal, infraconstitucional.   

Tal fenômeno somente pode ocorrer quando houver determinação expressa do Poder constituinte 
originário. E, aqui, levamos uma informação importante para fins de prova. Tecnicamente, a nossa 
Constituição Federal de 1988 não adotou essa tese expressamente. 

O que acontece com as normas infraconstitucionais; aquelas que estavam amparadas pelo texto de um 
Constituição anterior; o que acontece com elas se tivermos uma nova Constituição? 

Doutrinariamente, entende-se que, com a promulgação de um novo texto constitucional, as normas 
infraconstitucionais anteriores que sejam compatíveis materialmente com o novo texto serão consideradas 
recepcionadas pela nova ordem jurídica. É o princípio da recepção. 

Essa recepção, meus amigos, depende única e exclusivamente de uma compatibilidade quanto ao conteúdo 
da norma infraconstitucional anterior e a nova Constituição. “E o aspecto formal não seria relevante, 
professor?” 

Perante a nova Constituição não!!! A compatibilidade formal não é necessária, pois quem define o “status” 
da norma recepcionada é o novo texto da Constituição.  

DICA 2 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS: 
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR E DIREITO DE REUNIÃO 

Meus amigos, vamos adentrar agora em outro ponto importantíssimo. Peço a todos uma atenção redobrada! 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 



 

 

   
4 

13 

O objetivo do princípio da inviolabilidade domiciliar é a proteção da intimidade e da vida privada do 
indivíduo. O inciso em questão traz também a proteção do sossego e a tranquilidade durante o período 
noturno.  

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente; 

Aqui, peço a atenção especial de vocês, no inciso XVI a Constituição Federal trouxe o direito de reunião.  
Também é um dispositivo bastante cobrado em provas e que merece nossa atenção.   

DICA 3 - DIREITOS DE NACIONALIDADE: ATRIBUIÇÃO DE 

NACIONALIDADE 

De acordo com a doutrina, a nacionalidade pode ser dividida em duas espécies:  

 A nacionalidade primária ou originária é a chamada de involuntária (independe da vontade do 
indivíduo); decorre do nascimento, sendo imposta pelo Estado de maneira unilateral. Os critérios 
para a atribuição podem ser: sanguíneos (“jus sanguinis”), territoriais (“jus soli”) ou mistos. O 
nacional aqui é denominado de “nato”. 

 A nacionalidade secundária ou derivada é aquela que depende de ato de vontade do indivíduo e 
sua aquisição decorre de um processo de naturalização. Por isto, o indivíduo nacional é denominado 
de “naturalizado”.  

Nossa Constituição Federal de 1988 adotou como regra geral o critério de território. Todavia, o próprio texto 
constitucional apresentou exceções trazendo algumas hipóteses de atribuição de nacionalidade via “jus 
sanguinis”.  
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DICA 4 - DIREITOS POLÍTICOS NEGATIVOS 

Os Direitos Políticos Negativos são normas que definem situações restritivas e impeditivas ao exercício do 
sufrágio. Estamos diante de circunstâncias constitucionais em que cidadão estará impedido de ser eleito ou 
de eleger um candidato. Há uma restrição à participação do indivíduo na vida política, que é assim dividida: 
(a) inelegibilidades e; (b) hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos.  

As inelegibilidades constituem condições que obstam o exercício da capacidade eleitoral passiva de um 
indivíduo. Vamos entender um pouco mais os critérios de classificação: 

 inelegibilidades absolutas: o impedimento ao exercício da capacidade eleitoral passiva se aplica a 
qualquer cargo político. O entendimento é que a CRFB/88 não deu permissão para que a legislação 
infraconstitucional trouxesse novas hipóteses para essa espécie.  

Os inelegíveis estão previstos no art. 14, §4º e são eles: os inalistáveis e os analfabetos. A partir da leitura 
do dispositivo, nota-se que a inelegibilidade aqui decorre de condições pessoais do sujeito. 

- Os analfabetos podem votar (pois o voto para eles é facultativo), mas não podem ser votados.  

- Relembrando o §2º, são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos, durante o período do serviço militar 
obrigatório. 

 inelegibilidades relativas: o sujeito fica inelegível para determinados cargos políticos, não havendo 
impedimento para o exercício daqueles sob os quais a inelegibilidade não recaia.  

Brasileiro nato

Nascidos no 
Estrangeiro de pai 
brasileiro ou mãe 

brasileira...

Desde que qualquer 
deles esteja a serviço 

da República 
Federativa do Brasil 

(critério “jus 
sanguinis”)

Desde que sejam 
registrados em 

repartição brasileira 
competente

Ou venham a residir na 
República Federativa do 

Brasil e optem, em 
qualquer tempo, depois 

de atingida a maioridade, 
pela nacionalidade 

brasileira

Nascidos no Brasil

Ainda que de pais 
estrangeiros, desde 

que estes não estejam 
a serviço de seu país 

(critério “jus soli”)
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As regras constitucionais estabelecem que ela pode decorrer: a) da função exercida (inelegibilidade por 
motivos funcionais); b) do parentesco (inelegibilidade reflexa); c) da condição de militar. Também, há 
previsão da possibilidade de lei complementar estabelecer outras situações. 

DICA 5 - ORGANIZAÇÃO DO ESTADO: ALTERAÇÃO NA 

ESTRUTURA DA FEDERAÇÃO 

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante 
aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar. 

O dispositivo traz quais as modificações que os Estados podem sofrer. Alteração na estrutura dos Estados: 
Consulta prévia às populações diretamente interessadas - Realização de plebiscito - Oitiva das Assembleias 
Legislativas dos estados interessados (opinativa) - Edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional. 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão 
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após 
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da 
lei. 

Alteração na estrutura dos Municípios: Edição de lei complementar federal pelo Congresso Nacional, 
fixando genericamente o período dentro do qual poderá ocorrer a alteração (ainda não existe) - Aprovação 
de lei ordinária federal determinando os requisitos genéricos e a forma de divulgação do EVM - Divulgação 
dos estudos de viabilidade municipal (EVM) - Consulta prévia, por plebiscito, às populações dos Municípios 
envolvidos - Aprovação de lei ordinária estadual pela Assembleia Legislativa determinando a alteração. 
Trata-se de ato discricionário. 

DICA 6 - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

No art. 21 estão as chamadas competências exclusivas da União. São competências de natureza 
administrativa ou material, isto é, estão relacionadas à prestação (execução) de serviços públicos pela 
União. São indelegáveis: mesmo diante da omissão da União, não podem os demais entes federados nessas 
matérias. 

No art. 22 estão as chamadas competências privativas da União. São competências legislativas, isto é, estão 
relacionadas à edição de normas pela União. E são também competências delegáveis.  Temos, a seguir, um 
dos dispositivos mais importantes (aqui vale a mesma recomendação anterior, ok?) 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
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I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; 

Esse dispositivo cai muito em prova. Demais (rs). Mas aqui temos um mnemônico para ajudar. “CAPACETE 
PM” 

 

DICA 7 - RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA 

Na República Federativa do Brasil, o Chefe do Poder Executivo pode ser responsabilizado pelos atos que 
praticar. Apesar da existência da previsão constitucional de imunidades para preservar a independência 
funcional do Presidente, a Constituição de 1988 dispõe sobre a possível responsabilização pela prática de 
crime comum e também pela prática de crime de responsabilidade (as chamadas infrações político-
administrativas).  

É necessário esclarecer que as imunidades são prerrogativas do cargo e não privilégios pessoais. Além disso, 
apesar delas se dividirem em imunidade formal e imunidade material (inviolabilidade civil e penal por 
palavras e opiniões), em relação ao Presidente da República só há a previsão das imunidades formais. 

As imunidades formais se subdividem em: cláusula de irresponsabilidade penal relativa, imunidade em 
relação à prisão cautelar e autorização da Câmara dos Deputados para ser processado. Logo abaixo 
explicamos melhor tais prerrogativas. 

A cláusula de irresponsabilidade penal relativa cai bastante em prova. Vamos entender do que se trata? De 
acordo com o §4º do art. 86, o Presidente da República possui uma “imunidade relativa” para as infrações 
penais. Isso quer dizer que no caso de crime comum, a sua responsabilização no curso do mandato só 
acontecerá se o ato foi praticado no exercício da função (in officio) ou em razão dela (propter officium). O 
Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao 

C CIVIL

A AGRÁRIO

P PENAL

A AERONÁUTICO

C COMERCIAL

E ELEITORAL

T TRABALHO

E ESPACIAL

PM PROCESSUAL E MARÍTIMO
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exercício de suas funções. O Presidente vai responder por isso, mas não na vigência do mandato. Não ficará 
impune, a sua responsabilidade ocorrerá após o mandato, perante a Justiça Comum, pois ele não possuirá 
mais o foro especial por prerrogativa de função. 

DICA 8 - IMUNIDADES PARLAMENTARES 

As imunidades parlamentares não são privilégios; caracterizam-se, na verdade, como garantias funcionais 
que visam permitir que os membros do Poder Legislativo exerçam seu mandato com independência, livres 
de abusos e pressões de outros Poderes. São prerrogativas de ordem pública e, portanto, irrenunciáveis. 
Trata-se de pressuposto da própria democracia, uma vez que protegem os congressistas contra a ingerência 
de outros Poderes.  

A imunidade material (substancial ou de conteúdo) visa garantir aos parlamentares liberdade de opinião, 
palavras e votos. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos. STF: manifestação verbal ocorrer no espaço físico parlamentar por si só 
concretizaria a conexão necessária para aplicação da imunidade, “não cabe indagar sobre o conteúdo das 
ofensas ou a conexão com o mandato”. Já quando o discurso acontece fora do Congresso Nacional, para que 
a imunidade material esteja presente é preciso demonstrar o vínculo com a função de representação 
política. Atenção! A entrevista jornalística concedida por um congressista é uma projeção do exercício da 
sua função como parlamentar e por isso esse ato estaria coberto. Entretanto, preciso que não confunda a 
hipótese explicada, com a situação em que um deputado possui um programa de televisão e como um 
“deputado-jornalista” emite uma opinião. Neste último caso não haverá a aplicação da imunidade material.  

A imunidade formal (processual ou de rito) garante aos parlamentares duas prerrogativas distintas: a) 
impossibilidade de ser preso ou de permanecer preso e b) possibilidade de sustação do andamento da ação 
penal.  

DICA 9 - CABIMENTO: REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 

Remédios Constitucionais: 

Direitos são bens constitucionalmente protegidos. Ex: liberdade de ir e vir; visa tutelar um bem fundamental, 
que é a liberdade de locomoção. Já a garantia é um instrumento para a concretização desse direito. 

Quando falamos em aplicação dos Remédios Constitucionais, estamos diante de um processo subjetivo, há 
um caso concreto com causa de pedir, há lide, interesse particular. 

No bloco dos remédios constitucionais estudaremos as seguintes peças:  

1. Mandado de Segurança Individual; 

2. Mandado de Segurança Coletivo; 

3. Ação de Procedimento Comum; 
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4. Habeas Data;  

5. Habeas Corpus; 

6. Ação Popular; 

7. Ação Civil Pública; 

8. Mandado de Injunção. 

DICA 10 - REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS EM ESPÉCIE 

O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante, decorrente de ato coator 
praticado com ilegalidade ou abuso de poder, quando não amparado por HC ou HD. 

O Mandado de Segurança Coletivo visa a proteção de direitos coletivos e individuais homogêneos. Possui 
legitimados próprios! 

A Ação de Procedimento Comum tem por função tutelar direitos (direitos em geral, pois esta é uma ação 
genérica.  

O Habeas Data possui 03 finalidades principais: Garantir acesso a informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; para 
anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas 
justificável que esteja sob pendência judicial ou amigável. Jurisdição condicionada! Necessidade de negativa 
administrativa! 

O Habeas corpus é remédio Constitucional que visa a proteção da liberdade de locomoção. Sua finalidade é 
fazer cessar a ameaça ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo.  

A Ação Popular tem por fim anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Legitimidade ativa do cidadão, forma de participação direta 
do povo no controle dos atos do Poder Público. 

A Ação Civil Pública tem o objeto parecido com a AP, mas acaba tendo conteúdo maior, temas relacionados: 
ao consumidor; infração da ordem econômica; dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e outros 
interesses difuso ou coletivo. Possui legitimados diferentes da AP. 

O Mandado De Injunção surge na Constituição Federal de 1988 para combater a chamada inefetividade das 
normas Constitucionais. Visa defender direitos fundamentais pendentes de regulamentação.  
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DICA 11 - AÇÕES DE CONTROLE 

Cabimento: O controle de constitucionalidade passa diretamente pela aferição da validade das normas face 
à Constituição.  Os processos objetivos, assim denominados pela doutrina processualista, são constituídos 
por conta do seu objeto, pela busca da tutela objetiva do sistema constitucional. Não há disputa entre as 
partes envolvendo um determinado direito, não há um caso concreto envolvendo uma lide acerca de um 
direito subjetivo. Aqui estudaremos as seguintes peças:  

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade: Aferição da validade de lei ou ato normativo federal ou estadual 
editados posteriormente à promulgação da Constituição Federal. 

2. Da Representação de Inconstitucionalidade e o controle em âmbito estadual: tem previsão no art. 125, 
2º, da CF/88: Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação 
para agir a um único órgão. 

3. Ação Direta de Constitucionalidade: A ADC tem a finalidade de confirmar a constitucionalidade. Leis e 
atos normativos federais apenas. Necessário que haja controvérsia judicial relevante. 

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão: Nasceu com o objetivo de garantir a efetividade das 
normas constitucionais, impedindo a inércia do órgão encarregado de elaborar a norma regulamentadora 
de dispositivo constitucional não-autoaplicável. A omissão deverá relacionar-se a normas constitucionais de 
eficácia limitada de caráter mandatório, cuja aplicabilidade requer uma ação do Poder Público. 

5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: A doutrina aponta que a ADPF será cabível 
diante de: direito pré-constitucional; direito municipal em relação à Constituição Federal; interpretações 
judiciais violadoras de preceitos fundamentais; direito pós-constitucional já revogado ou de efeitos 
exauridos. Aplica-se o princípio da subsidiariedade (cabível se não houver outro meio eficaz)! 

DICA 12 - CABIMENTO: RECURSOS 

Recurso é um veículo processual disponível para impugnar uma decisão judicial desfavorável, diante de um 
interesse jurídico recursal cabível e legítimo. Trata-se de uma ferramenta processual utilizada dentro de um 
processo em andamento para que determinados sujeitos que ficaram insatisfeitos com certa decisão 
proferida possam buscar uma melhor tutela jurisdicional.  

Em termos práticos e, para fins de prova na OAB, podemos levar que os recursos podem alcançar decisões 
de 1ª instância e decisões de Tribunal. 

1) Das decisões em 1ª instância: podemos ter as chamadas decisões interlocutórias (aqui cabível o Agravo 
de Instrumento (art. 1.015, NCPC/15) ou Embargos Declaração (art. 1.022)) e a sentença (aqui cabível os 
Embargos Declaração, Apelação, Recurso Ordinário Constitucional - ROC, Recurso inominado, Recurso 
Extraordinário - RE, Embargos infringentes de alçada (Execução Fiscal de pequeno valor – Art. 34. LEF – Lei. 
6.830/80) 
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2) Das decisões em Tribunal: podemos ter decisões monocráticas dos relatores e acórdãos (decisão 
colegiada). Da decisão monocrática de Relator caberá: Agravo Interno ou Agravo em Recurso Especial e em 
Recurso Extraordinário.  

Chama-se Agravo Interno, pois são decisões monocráticas exaradas pelos relatores (aquelas não proferidas 
pelos colegiados) dentro da Turma ou Câmara. Não sai do Tribunal em que está sendo julgado a causa. Não 
vai para STJ ou STF, por exemplo. Sequer sai da Turma/Câmara. É também chamado de agravo regimental 
(cada regimento interno nos Tribunais). 

Por sua vez, dos acórdãos podemos ter: Recurso Ordinário Constitucional - ROC, Recurso Extraordinário - RE, 
Recurso Especial-REsp e Embargos de Divergência. 

DICA 13 - RECURSOS EM ESPÉCIE 

1. Apelação: é um recurso interposto em face de sentença, conforme dispõe no art. 1.009, do NCPC. 
Cuidado!!! De sentença não cabe só apelação. 

2. Contrarrazões Recursais:  Instrumento à parte recorrida da apelação para atacar fundamentos do 
recorrente. 

2. Agravo de Instrumento: Decisão interlocutória que deve ter sido proferida pelo Juízo de 1° grau que 
verse sobre as hipóteses dispostas no art. 1.015 do CPC. 

3. Agravo Interno: Contra decisão monocrática do relator. Será examinado pelo colegiado. 

4. Agravo em Resp / RE: Decisão do Presidente ou Vice Presidente do Tribunal que inadmitiu o Resp ou RE. 

5. Embargos de Declaração: Trata-se de um recurso que tem como finalidade suprir omissão, erro material, 
obscuridade ou a contradição existente em uma decisão judicial. 

6. Recurso Ordinário Constitucional: Recurso de natureza constitucional. Cabível para STF ou STJ, em face 
de sentença ou acordão, dentro das hipóteses previstas no art. 102, II e 105, II da CF/88. 

7. Recurso Especial: Para o STJ, quando a decisão: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação 
divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Necessário pré-questionamento e esgotamento das 
vias recursais ordinárias. 

8. Recurso Extraordinário: Para o STF, quando a decisão: a) contrariar dispositivo da Constituição 
(demonstre objetivamente); b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei 
ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face 
de lei federal. Necessário o pré-questionamento, o esgotamento das vias recursais ordinárias e 
repercussão geral. 
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DICA 14 - DEMAIS PEÇAS 

1. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME: Busca impugnar um mandato eletivo. Autor deve alegar 
que candidato foi eleito com abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 

2. Parecer Jurídico: Será utilizado quando for evidente um pedido de orientação sobre um tema 
determinado. 

3. Reclamação Constitucional: O objetivo é atacar uma decisão administrativa ou judicial, visando preservar 
a jurisdição constitucional, não é uma ação que visa defender um direito fundamental, mas sim a jurisdição 
constitucional.  Cabimento: 

1) Preservar competência do Tribunal: Visa-se evitar que o órgão jurisdicional de 1º grau venha a usurpar 
competência do Tribunal; 

2) Garantir a autoridade das decisões do tribunal: Não é cabível para garantir jurisprudência, apenas decisão; 

3) Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e decisão do STF em controle concentrado de 
constitucionalidade. 

4) Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou incidente de assunção de competência. 

4. Contestação: Após provocação do Judiciário pelo autor da petição inicial, é dada a parte contrária à 
possibilidade de se manifestar, sendo concretizados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

DICA 15 - PEÇAS QUE PODEM CONFUNDIR FACILMENTE OS 

ALUNOS 

É muito comum essa confusão entre ação de procedimento comum e o mandado de segurança, quando 
cabe um ou outro, etc. Tivemos inclusive prova na 2ª fase já uma problemática dessa. Vamos analisar o 
esquema:  
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Qual é a diferença entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? 

O mandado de injunção integra o sistema difuso. Trata-se de processo subjetivo tendo por fim tutelar o 
interesse subjetivo do autor.  Já na ADO temos um processo objetivo. O “MI” individual pode ser impetrado 
por qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica, nacional ou estrangeira, cujo direito dependa de 
regulamentação. O MI coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso 
Nacional; organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 

Já na ADO, temos legitimados próprios, específicos, e são aqueles constantes no art. 103, I a IX da CF/88. No 
plano do objeto, o MI visa defender direitos fundamentais dependentes de regulamentação, enquanto a 
ADO visa defender normas constitucionais dependentes de regulamentação. 

Espero que tenham gostado. :) 

Abs, 

Prof. Diego Cerqueira. 

MS
- Sem dilação probatória - (Prova 

préconstituída)

- Com indicação de autoridade coatora

- Ms não é remédio para ação de cobrança

- Com prazo específico de 120 dias no 
repressivo

- Com prerrogativa de foro em alguns 
casos

APC
- Com dilação probatória

- Sem indicação de autoridade coatora

- Admitida a ação de cobrança

- Sem prazo específico para ajuizamento

- Sem prerrogativa de foro
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