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1. Introdução 

- ação penal (principal e complementares): “pretendendo oferecer uma definição 

que concirna não somente à ação penal principal, mas também àquelas ações penais 

complementares de que já falamos, devemos ter presente que em ambas as 

categorias a ação penal surge como o direito de provocar a decisão do juiz penal; e 

que, enquanto na primeira a decisão concerne ao acertamento de um fato que 

constitua um crime, na segunda se deduz uma particular demanda declaratória ou 

de produção ou modificação de relações jurídicas, sempre em relação a um fato que 

constitua crime”1. 

- ações processuais penais de conhecimento – principais espécies: a) ação penal 

em sentido estrito (acusação); b) ações autônomas de impugnação; c) requerimento 

de declaração de extinção de punibilidade.2  

- ações autônomas de impugnação: “(...) note-se que as chamadas ações 

autônomas de impugnação são típicas ações processuais penais de conhecimento”3. 

    

2. Habeas Corpus (arts. 647 - 667 do CPP) 

- previsão constitucional: “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém 

sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF). 

                                                 
1 LEONE, Giovanni. Azione Penale. In: Enciclopedia del diritto. Milão: Giuffrè, 1959, v. IV, § 6 apud 
NUNES DA SILVEIRA, Marco Aurélio. Por uma Teoria da Ação Processual Penal: aspectos teóricos atuais 
e considerações sobre a necessária reforma acusatória do processo penal brasileiro. Curitiba: 
Observatório da Mentalidade Inquisitória, 2018, p. 189 [Tradução livre de: “Volendo offrire una 
definizione che concerna non solo l'azione penale principale ma anche quelle azioni penali 
complementari di cui abbiamo ora parlato, dobbiamo tener presente che in ambedue le categorie l'azione 
penale appare come il diritto di provocare la decisione del giudice penale; e che, mentre nella prima la 
decisione concerne l'accertamento di un fatto costituente reato, nella seconda essa deduce una 
particolare domanda di accertamento ovvero la produzione o modificazione di rapporti giuridici sempre 
in relazione ad un fatto costituente reato”]. 
2 NUNES DA SILVEIRA, Marco Aurélio. Por uma Teoria da Ação Processual Penal: aspectos teóricos 

atuais e considerações sobre a necessária reforma acusatória do processo penal brasileiro..., p. 193. 
3 NUNES DA SILVEIRA, Marco Aurélio. Por uma Teoria da Ação Processual Penal: aspectos teóricos 
atuais e considerações sobre a necessária reforma acusatória do processo penal brasileiro..., p. 193. 
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- regramento processual penal: “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém 

sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade 

de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar” (art. 647 do CPP). 

- natureza jurídica: ação autônoma de impugnação4: ação constitucional 

protetora do direito de locomoção5. 

 

3. Revisão Criminal (arts. 621 - 631 do CPP) 

- previsão legal: “revisão de processos findos” (art. 621 do CPP). 

- natureza jurídica: ação autônoma de impugnação.6 

- “Na revisão, que pressupõe a existência de sentença transitada em 

julgado, instaura-se uma nova relação processual, o que determina sua 

natureza de ação. Não se trata de prolongamento da relação processual 

anteriormente existente, que culminou com a prolação de sentença 

condenatória que se pretende rever. Não se cuida também de reabertura da 

relação processual anterior. 

O recurso conduz, necessariamente, ao desdobramento da relação 

processual existente, impedindo, por consequência, o trânsito em julgado da 

sentença. Nele se produz uma crítica à sentença proferida, e não a renovação 

do processo, tal qual ocorre na revisão. 

Em acréscimo, confirmando a natureza de ação autônoma de 

impugnação, na revisão a controvérsia original não é submetida direta e 

imediatamente ao tribunal, diferentemente do que se verifica nos recursos. É 

necessário que, antes, seja removido o obstáculo do trânsito em julgado no 

juízo rescindente. Somente então, se identificada a existência de uma das 

hipóteses autorizadoras da revisão, é que se passará ao exame da controvérsia 

originária. 

Nos recursos a controvérsia original é submetida ao juízo ad quem de 

forma direta e imediata, porque neles não se pressupõe a rescisão da decisão 

impugnada. 

                                                 
4 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. 
Recursos no Processo Penal. 07 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 265; NUNES DA 
SILVEIRA, Marco Aurélio. Por uma Teoria da Ação Processual Penal: aspectos teóricos atuais e 
considerações sobre a necessária reforma acusatória do processo penal brasileiro..., p. 193; TORON, 
Alberto Zacharias. Habeas Corpus: controle do devido processo legal: questões controvertidas e de 
processamento do writ. 02 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 67-70. 
5 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 08 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 

1079. 
6 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. 
Recursos no Processo Penal..., p. 241; NUNES DA SILVEIRA, Marco Aurélio. Por uma Teoria da Ação 

Processual Penal: aspectos teóricos atuais e considerações sobre a necessária reforma acusatória do 
processo penal brasileiro..., p. 193. 
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Além disso, outras características peculiares aos recursos não estão 

presentes na revisão criminal”.7 

 

4. Mandado de Segurança  

- previsão constitucional: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5º, LXIX, da CF). 

- regramento infraconstitucional: “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.” (art. 1º, caput, da Lei 

12.016/2009). 

- conceito: “Mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição 

de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, 

lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”.8 

- natureza jurídica: ação autônoma de impugnação9 / ação (constitucional) de 

mandado de segurança10. 

- mandado de segurança X habeas corpus: “(...) percebe-se, sem muita 

dificuldade, que o trato forense do tema vai, aos poucos, tornando realidade a 

delimitação larga do campo de adequação do mandado de segurança a todos os casos 

em que, não se tendo em vista, imediata e diretamente, a liberdade de locomoção do 

                                                 
7 QUEIJO, Maria Elizabeth. Da Revisão Criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998, p. 238-239. 
8 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações 

Constitucionais. 36 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 25-27. 
9 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. 
Recursos no Processo Penal..., p. 314; GRINOVER, Ada Pellegrini. Mandado de Segurança Contra Ato 
Jurisdicional Penal. In: _____________. O Processo em Evolução. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 289.  
10 “(...) é o mandado de segurança concebido em nosso Direito como ação; vale dizer, como um poder de 
vontade, juridicamente regulado, conferido a quem necessite obter a proteção de direito líquido e certo, 
não amparado por habeas corpus, e consubstanciado num pedido de determinada providência a órgão 
jurisdicional, em face de qualquer autoridade, responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. 
Instituto de Direito Processual Constitucional (...), também, origina, no plano processual, a ação de 
mandado de segurança, a instauração de um processo com a mesma denominação, exteriorizado em 
procedimento sumaríssimo, ‘através do qual se movimenta a instância e seus atos se sucedem 
coordenadamente’. E ação de conhecimento, induvidoso resta que terá, outrossim, como as demais, a 

mesma natureza da prestação jurisdicional invocada – declaratória, constitutiva ou condenatória” 
(TUCCI, Rogério Lauria. Do Mandado de Segurança contra Ato Jurisdicional Penal. São Paulo: Saraiva, 
1978, p. 33). 
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ente humano, venha a sofrer seu direito individual, subjetivo, líquido e certo, quer 

potencial, quer efetivamente, violação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, 

seja qual for a autoridade responsável”.11 

- mandado de segurança contra ato jurisdicional: “(...) no curso da demanda, 

surgem com bastante frequência atos jurisdicionais ilegais, cuja execução é apta a 

provocar dano irreparável a uma das partes. E a existência de recurso contra esse 

ato pode não ser suficiente para evitar o dano, quando a impugnação não tiver efeito 

suspensivo. Nesses casos, o único meio capaz de evitar o dano é o mandado de 

segurança, notadamente pela suspensão liminar do ato impugnado”.12  

- mandado de segurança contra ato jurisdicional penal: “(...) pode afirmar-se 

(...) sem receio de equívoco, certa propensão à maior amplitude dos seus lindes, com 

a abrangência de quaisquer atos jurisdicionais, inclusive, obviamente, os penais, 

desde que insuscetíveis de recurso ou correição, ou, ainda, quando a insurgência do 

interessado (imputado, vítima ou, até, terceiro prejudicado) contra os mesmos, 

naquele, como neste passo, não se veja contemplada com efeito suspensivo”.13  

 

 

 

 

                                                 
11 TUCCI, Rogério Lauria. Do Mandado de Segurança contra Ato Jurisdicional Penal..., p. 191. 
12 GRINOVER, Ada Pellegrini. Mandado de Segurança Contra Ato Jurisdicional Penal..., p. 288-289. 
13 TUCCI, Rogério Lauria. Do Mandado de Segurança contra Ato Jurisdicional Penal..., p. 175 e 191. 


