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Item 1. – Errado (p. 11) 
O ordenamento jurídico investe o cidadão de meios para desencadear o controle externo da 
omissão abusiva de um administrador público. Não há, porém, previsão legal específica que 
autorize o cidadão a suscitar o controle de omissão pela própria administração.  
 
Resposta: 
O fim último da Administração é a satisfação do interesse público, em nível coletivo ou 
individual. Em função disso, a Constituição e a legislação infraconstitucional estabelecem 
diversos mecanismos para que os destinatários dos serviços públicos possam exercer o controle 
sobre os atos administrativos e a conduta funcional dos agentes públicos. 
 
Exemplificamente, podemos citar o art. 5°, XXXIV, a, da CF, que assegura a todos o direito de 
petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; o art. 31, §3°, da CF, 
que impõe aos Municípios a obrigação de colocar suas contar durante 60 dias ao ano à 
disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá argüir sua 
legitimidade; o art. 5°, LXXIII, também da CF, o qual estatui que “qualquer cidadão é parte 
legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural”, entre tantos outros. 
 
O enunciado afirma que não há previsão legal específica que permita ao cidadão suscitar 
internamente, no âmbito administrativo, o controle por omissão, o que é uma inverdade. 
 
O art. 14 da Lei n° 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), por exemplo, assegura a 
qualquer pessoa o direito de representar à autoridade administrativa competente para que seja 
instaurado processo com o fim de averiguar a ocorrência de atos de improbidade 
administrativa. O art. 11 da Lei, ao conceituar os atos de improbidade que atentam contra os 
princípios da Administração, assim considera toda ação ou omissão que viole os deveres da 
honestidade, legalidade e lealdade, a partir do que se conclui que a faculdade prevista no art. 
14 permite ao cidadão exercer o controle administrativo interno também de condutas 
omissivas. 
 
Esta conclusão decorre da lógica de nosso sistema administrativo. Os poderes instrumentais de 
que dispõe o administrador constituem também deveres de atuação. Sempre que a lei confere 
ao agente público determinada competência, não está lhe dando uma permissão, mas 
determinando que atue, sempre que presentes os requisitos legais. 
 
Poderá o agente, no exercício dessa atribuição, omitir-se quanto ao cumprimento de seu dever. 
Nesse caso caracterizada estará a ilegalidade da conduta, circunstância que possibilita ao 
administrador representar ao superior hierárquico contra a conduta funcional ilegal, que, no 
caso, será uma não-ação, ou seja, uma omissão. 
 
(...) 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Legislação direta 
Inciso XXXIII do Artigo 5 da Constituição Federal de 1988  
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
(...) 
 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado; 
 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder; 
 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; 
 
 
(...) 
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TJ-PR - Apelação Cível AC 6610744 PR 0661074-4 (TJ-PR)  

Data de publicação: 17/08/2010  

Ementa: INTERESSADO: HAROLDO BREHM RELATOR: DES. ABRAHAM LINCOLN CALIXTO 
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO 
DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS INDEFERIDO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º ., INCISOS XXXIII 
E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. LESÃO A DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. Configura-se 
violação a direito líquido e certo do impetrante, o indeferimento ao pedido administrativo para fornecimento de 
documentos necessários à verificação da existência ou não de atos irregulares praticados pelo Chefe do Poder 
Executivo, eis que o direito à obtenção de informações e certidões em órgãos públicos, desde que tais não exijam 
sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, é garantia constitucional, expressamente prevista nos 
incisos XXXIII e XXXIV , do artigo 5º . da Carta Magna , impondo-se, destarte, a concessão da segurança 
postulada.  

 

 



TJ-PR - Reexame Necessário REEX 6756332 PR 0675633-2 (TJ-PR)  

Data de publicação: 17/08/2010  

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA 
FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º ., 
INCISOS XXXIII E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. LESÃO 
A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 
EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. Configura-se violação a direito líquido e certo dos impetrantes, o 
indeferimento ao pedido administrativo para fornecimento de documentos necessários à verificação da existência ou 
não de atos irregulares praticados pelo Chefe do Poder Legislativo, eis que o direito à obtenção de informações e 
certidões em órgãos públicos, desde que tais não exijam sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, 
é garantia constitucional, expressamente prevista nos incisos XXXIII e XXXIV , do artigo 5º . da Carta Magna , 
impondo-se, destarte, a concessão da segurança postulada.  

 

TJ-SP - Apelação APL 59585620108260053 SP 0005958-56.2010.8.26.0053 (TJ-SP)  

Data de publicação: 17/02/2012  

Ementa: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES A 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA 
REFERENTE À AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ACESSO À INFORMAÇÃO DE 
INTERESSE COLETIVO OU GERAL PERANTE ÓRGÃOS PÚBLICOS INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS 
DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE A TODOS OS CIDADÃOS ARTIGO 5º , INCISOS 
XXXIII E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL .MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PRETENSÃO A 
ANULAR AUTO DE INFRAÇÃO FUNCIONAMENTO SEM AS LICENÇAS COMPETENTES INEXISTÊNCIA 
DE ?PERICULUM IN MORA? E ?FUMUS BONI JURIS?. Existindo prova documental de que o autor locava 
imóvel de sua propriedade a empresa terceira e vinha funcionando sem as respectivas licenças de instalação e 
funcionamento, inviável permitir a suspensão da exigibilidade da multa administrativa ou impedir fosse ela, eventual 
e futuramente, executada pelos órgãos competentes da Administração Pública.RECURSO AO QUAL SE DÁ 
PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.  

 

TRF-5 - Apelação em Mandado de Segurança AMS 89800 CE 0005432-03.2002.4.05.8100 (TRF-5)  

Data de publicação: 05/08/2009  

Ementa: TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO QUANTO À SITUAÇÃO FISCAL. GARANTIA FUNDAMENTAL 
ASSEGURADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL , ARTIGO 5º , INCISOS XXXIII E XXXIV . APELAÇÃO 
E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º , incisos XXXIII e 
XXXIV , assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular como 
também de obter certidões em repartições públicas, para a defesa de direito e esclarecimento de situações de 
interesse pessoal. 2. O impetrante pretende obter, em um único documento, um demonstrativo de sua situação fiscal, 
sendo injustificada a recusa do apelante em fornecer a certidão requerida. 3. Apelação e remessa oficial improvidas.  

Encontrado em: 2009 - 5/8/2009 CF-88 Constituição Federal de 1988 ART- 5 INC-33 INC-34 LET-B REO 
91751/CE (TRF5...) Apelação em Mandado de Segurança AMS 89800 CE 0005432-03.2002.4.05.8100 (TRF-5) 
Desembargador Federal Francisco Barros Dias  

 

 

 



TJ-PR - Reexame Necessário REEX 6705022 PR 0670502-2 (TJ-PR)  

Data de publicação: 08/06/2010  

Ementa: REMETENTE: JUIZ DE DIREITO AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA AURORA RÉU: PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA RELATOR: DES. ABRAHAM LINCOLN CALIXTO 
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA 
FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO 
ARTIGO 5º ., INCISOS XXXIII E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . ATO ADMINISTRATIVO 
ILEGAL. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. Configura-se violação a direito líquido 
e certo do impetrante, o indeferimento ao pedido administrativo para fornecimento de documentos necessários à 
verificação da existência ou não de atos irregulares praticados pelo Presidente do Poder Legislativo, eis que o direito 
à obtenção de informações e certidões em órgãos públicos, desde que tais não exijam sigilo imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado, é garantia constitucional, expressamente prevista nso incisos XXXIII e 
XXXIV , do artigo 5º . da Carta Magna , impondo-se, destarte, a concessão da segurança postulada.  

TJ-PR - Reexame Necessário REEX 6347588 PR 0634758-8 (TJ-PR)  

Data de publicação: 07/06/2011  

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA COM 
PEDIDO DE LIMINAR - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO 
PERÍODO EM QUE A IMPETRANTE EXERCEU A FUNÇÃO DE MONITORA E DE SUA RESPECTIVA 
REMUNERAÇÃO - ARTIGO 5º , INCISOS XXXIII E XXXIV , ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL - AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA - PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.051 /1995 - VIOLAÇÃO AO DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - SENTENÇA QUE 
CONDENOU A AUTORIDADE COATORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 
IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PESSOA JURÍDICA À QUAL DITA 
AUTORIDADE ESTÁ VINCULADA - ALTERAÇÃO QUE PREJUDICA A FAZENDA PÚBLICA - 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 45 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
RECORRIDA. 1. Não tendo o impetrado fornecido à impetrante os documentos por ela requeridos dentro do prazo 
legal de 15 (quinze) dias, contados da data do registro do pedido no órgão expedidor, resta patente a ofensa a direito 
líquido e certo, consoante se denota da análise do artigo 5º , incisos XXXIII e XXXIV , alínea b , da Constituição 
Federal , combinado com o artigo 1º da Lei nº 9.051 /1995. 2. Não obstante a sentença tenha se equivocado quanto 
à condenação da autoridade tida como coatora ao pagamento das custas processuais, não se faz possível a sua 
alteração em sede de reexame necessário, eis que não houve recurso voluntário das partes nesse tocante e, de acordo 
com a Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de ofício não pode agravar a situação da Fazenda 
Pública.  

Encontrado em: do Paraná, por unanimidade de votos, em manter a sentença em sede de reexame necessário. 5ª 
Câmara Cível  

TJ-PR - Reexame Necessário REEX 6239889 PR 0623988-9 (TJ-PR)  

Data de publicação: 26/01/2010  

Ementa: REMETENTE: JUIZ DE DIREITO AUTOR: TRANSPORTES URBANOS BALAN LTDA. RÉU: 
PREFEITO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU RELATOR: DES. ABRAHAM LINCOLN CALIXTO 
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA 
FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO 
ARTIGO 5º ., INCISOS XXXIII E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . ATO ADMINISTRATIVO 
ILEGAL. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. Configura-se violação a direito líquido 
e certo do impetrante, o indeferimento ao pedido administrativo para fornecimento de documentos necessários à 
instrução de futura ação judicial, eis que o direito à obtenção de informações e certidões em órgãos públicos, desde 
que tais não exijam sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, é garantia constitucional, 
expressamente prevista no inciso XXXIII , do artigo 5º . da Carta Magna , impondo- se, destarte, a concessão da 
segurança postulada.  



TJ-MG - 100030702360580011 MG 1.0003.07.023605-8/001(1) (TJ-MG)  

Data de publicação: 16/03/2010  

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - MANDADO DE 
SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES REFERENTES À VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES - 
COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ARTIGO 5º , INCISOS 
XXXIII E XXXIV , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 
PAGOS - NATUREZA MANDAMENTAL DA AÇÃO - SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL - INVIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Viola direito líquido e certo a 
cobrança promovida pelo Município pela expedição de certidões referentes à vida funcional de seus servidores, 
porque o artigo 5º , incisos XXXIII e XXXIV , letra b , da Constituição Federal , assegura a todos o direito de 
obter certidão junto ao Poder Público para defesa de interesse particular, independente do pagamento de taxa ou 
qualquer outra contraprestação. - Considerada a natureza do mandado de segurança, afigura-se inviável a prolação 
de ordem judicial para determinar à autoridade coatora a restituição de valores indevidamente cobrados, porque a 
via mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, nos termos das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal 
Federal.  

 

TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 392460 RJ 2004.51.15.000614-0 (TRF-2)  

Data de publicação: 05/09/2008  

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. AUTORA FOI IMPEDIDA DE DAR ENTRADA EM REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO ARTIGO 5º , INCISOS XXXIII E XXXIV , ALÍNEA   a  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL . I   Restou comprovado, através de prova testemunhal, que a autora foi impedida 
de dar formalmente entrada em seu requerimento administrativo, o que gera por si só um dano moral passível de 
indenização, vez que a autora foi privada do seu direito de petição aos órgãos públicos, violando o artigo 5º , 
incisos XXXIII e XXXIV , alínea a , da Constituição Federal , o que ocasionou demora injustificada na concessão 
do benefício previdenciário, conduta esta inadmissível face o caráter alimentar do mesmo. II   Agravo Interno não 
provido.  

Encontrado em: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA DJU - Data::05/09/2008 - Página::638 - 5/9/2008 
APELAÇÃO CIVEL AC 392460 RJ... 2004.51.15.000614-0 (TRF-2) Desembargadora Federal SANDRA CHALU 
BARBOSA  

 

TJ-PR - Reexame Necessário REEX 4352785 PR 0435278-5 (TJ-PR)  

Data de publicação: 11/03/2008  

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA 
FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À DEFESA DO IMPETRANTE. 
OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º ., INCISOS XXXIII E XXXIV , ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL . LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. PRECEDENTES. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Configura-se violação a 
direito líquido e certo do impetrante, a omissão ao pedido administrativo para fornecimento de documentos 
necessários à promoção de sua defesa em processo de prestação de contas, eis que o direito à obtenção de 
informações e certidões em órgãos públicos, desde que tais não exijam sigilo imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado, é garantia constitucional, expressamente prevista nos incisos XXXIII e XXXIV do artigo 5º 
. da Carta Magna .  

Encontrado em: do voto e sua fundamentação. 4ª Câmara Cível DJ: 7587 Reexame Necessário REEX 4352785 PR 
0435278-5 (TJ-PR) Abraham Lincoln Calixto  

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   



 Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

Pg. 171. Diário de Justiça do Estado de Pernambuco DJPE de 14/10/2013  

da publicidade restou devidamente observado, inexistindo a alegada violação ao art. 37, caput, 
ou art. 5º, XIV e XXXIII..., todos da Constituição Federal. 5. Segurança denegada. 
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado... Arruda Advog : José 
Manoel da Silva Arruda Advog : e Outro(s) - conforme Regimento Interno TJPE art.66, III 
Impdo...  

Leiam 0 Comentários 0Diário de Justiça do Estado de Pern...11 horas atrás  

 Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

Pg. 905. Judicial I - Interior SP e MS. Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 de 
14/10/2013  

disso, o artigo 5.º, XXXIII, da Constituição Federal, garante a todos o acesso a informações, 
para a defesa... pelo art. 207 da Constituição Federal, não podemos deixar de encontrar uma 
solução razoável, que permita ao aluno ter...Pg. 905. Judicial I - Interior SP e MS. Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região TRF-3 de 14/10/2013 e improvida. Além...  

Leiam 0 Comentários 0Tribunal Regional Federal da 3ª Reg...6 horas atrás  

 Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

Pg. 1630. Judicial - 1ª Instância - Capital. Diário de Justiça do Estado de São Paulo DJSP de 
14/10/2013  

interessada pode formular pedido diretamente à entidade, inclusive com fundamento no artigo 
5º, incisos XXXIII e XXXIV, “b... possível por meio dos embargos à execução (art. 736). Por 
outro lado, há muito (desde janeiro de 2007: Lei federal nº...”, ambos da Constituição Federal, 
se se tratar de órgão público, e solicitar que a resposta seja enviada diretamente...  

Leiam 0 Comentários 0Diário de Justiça do Estado de São ...5 horas atrás  

 Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

Pg. 1632. Judicial - 1ª Instância - Capital. Diário de Justiça do Estado de São Paulo DJSP de 
14/10/2013  

pedido diretamente à entidade, inclusive com fundamento no artigo 5º, incisos XXXIII e 
XXXIV, “b”, ambos da Constituição... horas, nos termos do artigo 267, III, cc parágrafo 
primeiro, do CPC.Nos termos do art. 162, § 4º do C.P.C., dou ciência à... e mesmo ela tendo 
meu número não ligou. De Acordo com o artigo 227 do CPC, informei seu vizinho Sr. 
JAILSON PINHEIRO, que retornaria no...  

Leiam 0 Comentários 0Diário de Justiça do Estado de São ...5 horas atrás  
 
 
 



 Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

Pg. 1633. Judicial - 1ª Instância - Capital. Diário de Justiça do Estado de São Paulo DJSP de 
14/10/2013  

diretamente à entidade, inclusive com fundamento no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, 
ambos da Constituição Federal... do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, 
aguardandose provocação em arquivo. - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS 
(OAB 77563/SP), DANIEL MESCOLLOTE (OAB...$ 1.500,00 nos termos do art. 20, § 4º, do 
CPC. P.R.Int e oportunamente, arquivem-se.Para efeito de recurso, as custas...  

Leiam 0 Comentários 0Diário de Justiça do Estado de São ...5 horas atrás  

 Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

Pg. 1638. Judicial - 1ª Instância - Capital. Diário de Justiça do Estado de São Paulo DJSP de 
14/10/2013  

º, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, ambos da Constituição Federal, se se tratar de órgão público, 
e solicitar que a resposta..., uma vez que a parte interessada pode formular pedido diretamente à 
entidade, inclusive com fundamento no artigo 5... andamento em 48 horas, nos termos do artigo 
267, III, cc parágrafo primeiro, do CPC.Nos termos do art. 162, § 4º do C.P.C...  

Leiam 0 Comentários 0Diário de Justiça do Estado de São ...5 horas atrás  

 Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

Pg. 1639. Judicial - 1ª Instância - Capital. Diário de Justiça do Estado de São Paulo DJSP de 
14/10/2013  

pode formular pedido diretamente à entidade, inclusive com fundamento no artigo 5º, incisos 
XXXIII e XXXIV, “b...”, ambos da Constituição Federal, se se tratar de órgão público, e 
solicitar que a resposta seja enviada diretamente a este Juízo...(em) representado(a)(s) por 
Advogado(a), dispenso, nos termo do § 5º do art. 652 do CPC, por aplicação analógica, a 
formal...  

Leiam 0 Comentários 0Diário de Justiça do Estado de São ...5 horas atrás  

 Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

Pg. 1642. Judicial - 1ª Instância - Capital. Diário de Justiça do Estado de São Paulo DJSP de 
14/10/2013  

, inclusive com fundamento no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, ambos da 
Constituição Federal, se se tratar... e a mesma pessoa física, confirmando minhas suspeitas de 
sua ocultação para evitar a CITAÇÃO pessoal de acordo com o art. 228 do CPC... da co-
executada Sonislei: C. Se não houve expedição perante a Receita Federal e Bacen, fica deferido, 
devendo...  

Leiam 0 Comentários 0Diário de Justiça do Estado de São ...5 horas atrás  
 



 Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

Pg. 1645. Judicial - 1ª Instância - Capital. Diário de Justiça do Estado de São Paulo DJSP de 
14/10/2013  

no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, ambos da Constituição Federal, se se tratar de 
órgão público, e solicitar..., a dar andamento em 48 horas, nos termos do artigo 267, III, cc 
parágrafo primeiro, do CPC.Nos termos do art. 162, § 4º..., em nome do(a)(s) executado(a)(s), 
até o limite do débito.Nos termos do art. 162, § 4º do C.P.C., intimo o autor para...  
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Pg. 1652. Judicial - 1ª Instância - Capital. Diário de Justiça do Estado de São Paulo DJSP de 
14/10/2013  

entidade, inclusive com fundamento no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, ambos da 
Constituição Federal, se se tratar... e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º do C.P.C., intimo 
o autor para dar regular andamento ao processo, em 48 horas... - Jardim Japão, por três vezes, em 
dias e horários diferentes, inclusive utilizando-me das prerrogativas do artigo 172...  
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Sinônimos 
Inciso XXXIII do Artigo 5 da Constituição Federal de 1988 

Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal - Constituição Federal de 88  

Art. 5, inc. XXXIII da Constituição Federal de 88  

 


